
Na noite de sábado, Ricardo Jus-
tus, filho do apresentador e pu-
blicitário Roberto Justus, casou-
se com toda pompa e circunstân-
cia em São Paulo. Para a festa fo-
ram compradas cerca de 400
garrafas da autêntica champag-
ne francesa Taittinger, fundada
em 1734 no Reims, coração da
região de Champagne. Entre as
inúmeras taças servidas da ver-
são rosé da bebida, cuja garrafa
custa R$ 248, um francês de 58
anos circulava sorridente entre
os convidados.

Seu sobrenome, nem todos
sabiam, é Taittinger, o mesmo
da garrafa. O bom humor apre-
sentado pelo herdeiro e presi-
dente da Champagne Taittinger
durante a festa e também por to-
da semana em que passou no
Brasil não veio exatamente da
bebida que faz cócegas no céu
da boca e nem da imagem de
“uma bela brasileira na praia de
Copacabana”, que Pierre-Em-
manuel Taittinger diz vislum-
brar toda vez que bebe uma.

A verdade é que, além de ter

faturado por volta de R$ 100
mil com a festa de casamento, a
Taittinger nunca vendeu tanta
champagne no Brasil.

Neste ano, ela deve comer-
cializar entre 70 mil a 80 mil gar-
rafas, volume 100% superior ao
vendido em 2010, segundo a Ex-
pand, a representante oficial da
marca no Brasil.

O aumento do consumo no
Brasil está diretamente ligado
ao crescimento das classes A e B
e também à valorização do Real
nos primeiros meses do ano.

É bem verdade que o Brasil é
apenas uma gota na taça da Tait-
tinger, que deve fechar 2011
com uma produção próxima de
cinco milhões de garrafas.

Embora a Europa e os Esta-
dos Unidos respondam por
80% de todo volume de ven-
das, a grande taxa de cresci-
mento de produtores da bebida
como a Taittinger e concorren-
tes como Veuve Clicquot, Moet
Chandon e Bollinger vem de
emergentes como o Brasil, a
Rússia e a China.

“Chineses têm comprado
mais vinho e champagne, mas
mais para colecionar que para

beber. Brasileiro gosta de cham-
pagne e por isso estou aqui”,
afirma.

Para este final de ano, a ver-
são Brut da vinícola, responsá-
vel por 80% de seu faturamen-
to, está sendo vendida nas 17 lo-
jas da Expand por R$ 198. O pre-
ço original é R$ 228. “É

Avesso a números, Taittinger
fica bravo quando insistem em
perguntar sobre vendas, investi-
mentos e margens. “Não sou
uma empresa de massa como a
Unilever ou a Coca-Cola. Núme-
ros são bobagens. O que impor-
ta é vender sonhos e fazer as
pessoas sorrirem e é para isso
que serve o meu produto”, diz.

Desafio dos produtores

Hoje, por volta de 10% de todo
o espumante vendido no mun-
do é champagne. Regiões co-
mo Brasil, Argentina e África
do Sul avançam na produção
do espumante, assim como Itá-
lia com seu prosecco e a Espa-
nha com sua cava. “Precisa-
mos manter este percentual,
mas é um desafio porque há
pouca terra e ela custa muito
caro em Champagne.” ■

A Daimler decidiu retirar do
mercado a marca de esportivos
de luxo Maybach, após amargar
quase uma década de prejuízos.
O fim da produção está prevista
para 2013. A montadora vai in-
vestir na linha Mercedes-Benz
S-Class para substituir os mode-
los da Maybach, que não saem
por menos de US$ 350 mil no
mercado americano.

“Não faria sentido desenvol-
ver uma nova linha para a May-
bach”, disse Dieter Zetsche. pre-
sidente-executivo da Daimler.

A linha S-Class terá seis mo-
delos diferentes, com preços
em torno de US$ 95 mil. A Daim-
ler espera que as vendas da Mer-
cedes cresça em 10 mil unida-
des por ano, para cumprir o ob-
jetivo de retirar da BMW a lide-
rança no mercado de luxo.

A BMW e a Audi, controlada
pela Volkswagen, cresceram
mais de cinco vezes em relação
à Mercedes nos últimos dez
anos, graças à maior velocidade
de lançamentos.

“A Mercedes também voltou
a atacar o mercado de altíssimo
luxo”, afirmou Zetsche para o
jornal Frankfurter Allgemeine
Zeitung. “Nós sempre domina-
mos este segmento e esperamos
que continua assim”.

Desde que foi lançada pela
Mercedes em 2002, a Mayba-
ch não chegou a incomodar
marcas de luxo como Rolls-
Royce e Bentley no mercado
de carros ultraluxuosos. Fo-
ram vendidos apenas 600 car-
ros em 2003, número que caiu
para 200 no ano passado — já
a Rolls-Royce comercializou
2,7 mil unidades no mesmo pe-
ríodo. ■ Bloomberg
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de carros Maybach dará lugar
à nova S-Class da Mercedes
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No ano
passado, foram
comercializadas
apenas 200
unidades da marca
alemã de carros
esportivos;
no mesmo período,
a britânica Rolls-
Royce vendeu
2,7 mil veículosBebida francesa de grife dobra vendas no Brasil e deve fechar 2011 com 70 mil garrafas vendidas

Estamos na era
da indulgência.
Você pode comprar
uma garrafa de
champagne uma
vez por ano e se
sentir milionário
por uma hora

Pierre-Emmanuel Taittinger

Presidente da

Champagne Taittinger

A OSX, empresa de equipamentos e serviços para petróleo

e gás natural do grupo EBX, do empresário Eike Batista, informou que

está na etapa final para liberar a unidade de produção OSX-1. A OSX

fornecerá a plataforma para a OGX, empresa do mesmo grupo, produzir

o primeiro óleo em dezembro, segundo previsão da empresa petrolífera.

O diretor de produção da OGX, Reinaldo Belotti, disse que ainda

havia pendências para a liberação da plataforma, sem dar detalhes.
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Text Box
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