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L uis Cabaleiro, 
CEO da espanhola 
Interatlantic, disse 
certa vez em uma 

entrevista para a revista 
da feira Conxemar, em 
Vigo: “nosso estado habitu-
al é saber conviver com a 
incerteza”. Ele se referia à 
crise europeia, que ganhou 

Como uma das maiores  mundiais do pescado –  
que só com o Brasil fatura mais de US$ 20 milhões –  
cria oportunidades em momentos econômicos turbulentos
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contornos mais profundos a 
partir de 2008 com o colapso 
da economia norte-ame-
ricana. Neste mesmo ano, 
quando os europeus coça-
vam a cabeça para pensar 
em como reagir, a empresa 
que ele comanda teve, se-
gundo ele, o melhor ano de 
sua história.

A lição decorrente da 
experiência é que a crise, 
para além dos chavões e lu-
gares-comuns, é mesmo um 
território de oportunidades. 
“Na Europa estamos saindo 
de uma crise muito forte e 
nossa experiência nos ensi-
nou a ver uma oportunidade 
onde outros apenas veem 

dificuldades”, conta Caba-
leiro. “Aplicaremos o mesmo 
critério no mercado brasilei-
ro, buscando a melhor opção 
para nossos clientes”.

De fato, o Brasil parece 
oferecer um campo fértil 
em oportunidades para a 
Interatlantic. A companhia, 
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que, segundo o CEO, faturou 
cerca de US$ 100 milhões em 
2014, deve 20% desta receita 
ao mercado brasileiro. Tudo 
porque, na visão do empre-
sário, houve uma mudança 
profunda nos hábitos – não 
só do consumidor, mas do 
varejo local. “Está claro que 
ficaram para trás os anos em 
que os supermercados bra-
sileiros não contavam com 
um espaço para produtos de 
pescado congelado, fresco 
ou de valor agregado”, ob-
serva. “Independentemente 
da oscilação do mercado, o 
consumidor seguirá deman-
dando estes produtos em 
maior ou menor medida”.

Sediada hoje ao pé 
de um dos maiores pólos 
de produção e comércio 
de pescado no mundo, a 
cidade de Vigo, na Espanha, 
a Interatlantic surgiu em 
1989, em Madri. À época, a 
companhia já considerava 
o Brasil um mercado estra-
tégico. “Desde um primeiro 
momento tive muito claro as 
possibilidades do País, assim 
como seu crescente interesse 
nos produtos do mar”, conta 
Cabaleiro. “Muitos de nossos 
concorrentes veem uma des-
vantagem na complexa bu-
rocracia que o Brasil oferece. 
Só posso dizer que eu gosto 
de desafios e de implementá
-los com sucesso.”

Com essa frase de efeito 
ele provavelmente se refere 
à iniciativa de dispor, em seu 
corpo de colaboradores, de 
quatro especialistas brasi-
leiros. A burocracia para 
autorização e introdução de 
produtos em nosso mercado 
conta com um profissional 

exclusivamente dedicado, 
Rafael Vaz. 

A interlocução comercial 
com os clientes é realizada 
por Cristiane Vinhal, Vanes-
sa Salomão e Paula Montei-
ro. A equipe é responsável 
pela negociação com distri-
buidores e varegistas locais, 
como o Wal-Mart. A rede de 
lojas da gigante americana 
no Brasil é uma das que 
comercializa os produtos com 
a marca Interatlantic. “Sem 
dúvida não existe melhor 
estratégia que os grandes 
contem com seus produtos na 
gôndola de seus supermer-
cados”, aconselha Cabaleiro. 
A oferta é ampla (VEJA BOX), 
mas as estrelas são mesmo o 
salmão (processado na Chi-
na) e a lula em tubos ou anéis 
(também de origem asiática).

A Interatlantic possui 
escritórios comerciais em 
pontos estratégicos das rotas 
comerciais do pescado e duas 
plantas de processamento 
no Peru. A empresa mantém 
um programa de inspeção na 
origem que controla o produto 
desde a matéria-prima até 
o fechamento do contêiner, 
evitando assim excesso de 
glazing, fraudes e e adições 
de substâncias proibidas no 
Brasil, comuns em alguns 
destes produtos. Reflexo de 
um costume ainda vigente no 
Brasil, mas que pode estar em 
processo de mudança. “É cla-
ro que o consumidor brasileiro 
se deixa levar pelo preço. Daí 
vem o êxito de produtos como 
o panga”, reflete Cabaleiro, 
“mas nem por isso o consumi-
dor descuida da qualidade e 
do sabor. O que temos notado 
é que o consumidor brasileiro 

está aberto para conhecer 
novos produtos, sempre quan-
do haja um equilíbrio entre 
qualidade e preço”.

O hábito do consumidor 
brasileiro para o pescado 
está em transformação e 
as empresas precisam se 
ajustar a isso. De Vigo, de 
onde tem à mão uma oferta 
incrivelmente variada de 
derivados seafood, Cabalei-
ro vê uma possibilidade para 
um futuro próximo. “Existe 
uma clara tendência que 
aponta aos produtos de valor 
agregado. Estamos investi-
gando essa linha”, diz.

Tudo para aumentar 
o market-share do Brasil 
nos negócios da empre-
sa. “Temos perspectiva de 
aumentar essa porcentagem. 
Já temos algumas empre-
sas que entram em contato 
diretamente conosco com in-
teresse em nossos produtos e 
também seguimos com uma 
carteira de clientes fiéis”, 
conta. Ao mesmo tempo em 
que está confiante, Cabaleiro 
diz estar cauteloso dada a 
força atual do dólar e a insta-
bilidade do real. Parece ser 
esta a fórmula para enfrentar 
a crise: olhar para frente, 
mas com cautela. 

A oferta exportável da 
Interatlantic ao Brasil

CHINA: Salmão, alabote dente 
curvo (ATF), lula em tubos ou 
anéis, merluza do Pacífico, pola-
ca do Alasca, bacalhau e lascas 
de bacalhau. 

PERU: Lula gigante, vieiras e o 
cação azul.  

A partir da esq., Vanessa Salomão e Cristiane Vinhal: equipe 
com brasileiros fala a mesma língua dos importadores


