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Após dez anos longe do mercado brasileiro, a Freixenet, maior exportadora mundial de cava, 
como são conhecidos os espumantes produzidos na Espanha, fechou uma parceria com a 
importadora Preebor do Brasil para planejar sua volta ao mercado nacional. E com metas 
audaciosas: tornar-se líder do segmento de espumantes em cinco anos.  
 
Hoje a liderança do mercado de espumantes é da Vinícola Salton que responde por 50% das 
vendas de produtos no Brasil. No ano passado, a empresa comercializou 3,6 milhões de 
garrafas de espumantes e 2,44 milhões de garrafas de vinhos finos, um aumento de 22% em 
relação a 2006. Para esse ano, a vinícola prevê atingir a marca dos R$ 180 milhões, uma alta 
de 12,5% em relação ao ano anterior.  
 
A gigante espanhola também quer sua fatia nesse bolo. Contando com uma força de vendas de 
€ 500 milhões ao ano, dos quais € 350 milhões, só das exportações, a companhia, que atua 
em 147 países com a marca de 60 milhões de garrafas vendidas, pretende posicionar seus 
produtos num nicho de mercado ainda pouco explorado no Brasil.  
 
Trata-se da lacuna de preço entre espumantes nacionais, como Salton e Miolo, de até R$ 50, e 
o segmento de champanhes, dominado pelas estrangeiras Moët Chandon e Veuvet Clicquot, 
com produtos vendidos por mais de R$ 190. O foco será a venda da linha espanhola de cava 
premium Segura Viudas, que serão comercializados entre R$ 50 e R$ 120. Além disso, trará 
linhas de espumantes da subsidiária argentina, com preços entre R$ 35 e R$ 50, e produtos 
para colecionares.  
 
"Traremos 32 rótulos, mas nosso objetivo é crescer no segmento de produtos premium", 
afirma Leonardo Albuquerque, diretor-superintedente da Preebor. Por enquanto, já chegaram 
as primeiras 10 mil caixas dos produtos Freixenet. A expectativa, no entanto, é atingir uma 
importação de 200 mil caixas por ano.  
 
Os esforços da Freixenet podem ajudar a mudar o ranking de importação de espumantes. 
Dados da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) mostram que as empresas espanholas 
ainda tem uma participação pequena na importação de espumantes do Brasil. Em 2007, a 
Espanha representou 7,5% das importações, atrás da líder Itália (38,1%), França (33,3%) e 
Argentina (17,1%).  
 
"O Brasil tem potencial para tornar-se o maior mercado da Freixenet na América Latina", conta 
a vice-presidente de negócios internacionais, Montserrat Amat.  
 
Hoje, a Alemanha é o maior mercado consumidor de espumantes da Freixenet. "E do mundo", 
garante a executiva. "Lá, são vendidos em média três garrafas por habitante; enquanto na 
França o consumo é de duas garrafas por pessoa e na Espanha não chega a uma", diz Amat.  
 
Ela explica que o mercado de espumantes brasileiro ainda está em desenvolvimento, 
especialmente para produtos de maior valor. Por isso, fatores como o aumento de renda da 
população, e conseqüente aumento de mercado potencial de consumo, foram decisivos para 
que a Freixenet decidisse voltar a apostar no País. "Vai acontecer no Brasil o mesmo que no 
Japão no início da década de 90", diz Amat. A Freixenet começou no Japão com a distribuição 
de 10 mil caixas. Hoje a marca é líder do mercado, com 600 mil caixas /ano.  
 
"No Brasil, consome-se anualmente 20 milhões de litros ao ano, sendo que os nacionais 
representam 60% dessa fatia. A expectativa é que, em dez anos, o mercado de espumantes 
seja pelo menos 30% maior", diz Albuquerque.  
 
Para ele, a verdadeira lacuna do mercado brasileiro é de produtos que mantenham sua 
autenticidade, "que tenham seu DNA verdadeiro", por isso a escolha da cava para crescer no 
mercado brasileiro. A crítica refere-se especialmente aos espumantes de empresas francesas 
vendidos no Brasil, que são produzidos em outras regiões. Os espumantes espanhóis, 



elaborados pelo método tradicional (ou champenoise) são originários da Catalunha. Aliás, cava 
significa adega em catalão.  
 
"Nossa estratégia para crescer no Brasil foi encontrar um parceiro que se envolvesse 
verdadeiramente na distribuição", diz Amat, ressaltando que isso não aconteceu na primeira 
tentativa da empresa no mercado nacional.  
 
A Preebor foi criada há seis anos por Leonardo Albuquerque e a empresa uruguaia Longitud69, 
que atua na produção de azeites virgens, exatamente para atender a demanda desse 
segmento. Agora, a expectativa é que os produtos Freixenet tornem-se o maior negócio da 
importadora.  
 
Ciente de que muitas pessoas ainda não conhecem a Freixenet, a empresa vai investir US$ 4,5 
milhões em três anos para levar informações institucionais da empresa ao público consumidor.  
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