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A Moët & Chandon, empresa do grupo LVMH, vai investir cerca de 50% do seu budget anual para 
o Brasil no lançamento nacional do seu champanhe Moët Rosé. Os champanhes rosés, muito 
consumidos na Europa, ainda não alcançaram o mesmo prestígio entre os consumidores 
brasileiros. Por isso a empresa resolveu lançar no mercado local o produto numa versão rosé mais 
acessível, não safrada, dirigida essencialmente a novos consumidores, com a intenção de ampliar 
seu market share.  
 
O foco das ações de marketing, que se iniciam hoje -quando será realizado um evento social para 
400 pessoas do mundo fashion, em São Paulo- concentra-se no público jovem, ligado à moda. 
"Um produto badalado para um público descolado" é como Laurent Boidevézi, diretor-geral da 
LVMH Vinhos e Destilados, grupo que distribui a Moët & Chandon no Brasil, resume o objetivo da 
campanha de lançamento do seu rosé. "Queremos conquistar o público jovem, que ainda não tem 
o hábito de beber champanhe e que não aprecia todo o ritual ligado tradicionalmente à bebida."  
 
Trabalho de relações públicas  
 
"Nosso rosé é um champanhe para ser bebido à vontade. A idéia é fazer dele um aperitivo sem 
grandes ligações com a gastronomia como acontece com os champanhes tradicionais", diz 
Boidevézi. O mote do projeto de comunicação estabelecido pela Moët & Chandon é "Think Pink" e 
engloba desde um evento social até uma nova embalagem e a distribuição seletiva.  
 
Desde os anos 50, a Moët & Chandon emprega uma estratégia de comunicação focada em ações 
de relações públicas, participando ou patrocinando eventos importantes de diversas áreas como 
esporte, cinema e moda. Para o lançamento deste champanhe rosé, a empresa vai seguir a 
mesma linha, promovendo eventos para um público com perfil fashion. Boidevézi lembra que a 
Moët & Chandon tem uma estreita relação com o mundo da moda e já criou importantes eventos 
internacionais, como London Fashion Week, Fashion Editors Club Awards, no Japão, além de 
apoiar estilistas, como Philip Treacy, Viviane Westwood e John Galliano.  
 
O Moët Rosé é um champanhe rosado com toques acobreados. A mistura das cepas -Pinot Noir, 
Pinot Meunier e Chardonnay, as únicas autorizadas por lei a serem utilizadas na elaboração do 
champanhe- é harmoniosa, com aromas expressivos de morangos silvestres, groselha vermelha e 
toques de pimenta. Além de ser servido como aperitivo, combina bem com pratos mediterrâneos 
a base de tomate, cordeiro, azeitona, berinjela e frutas vermelhas e até com churrasco com a 
carne mal passada.  
 
O Moët Rosé é produzido na França pela Moët & Chandon, uma das marcas de champanhe mais 
consumidas no mundo e que está presente em mais de 170 países, nos cinco continentes. Em 
seus 28 quilômetros de adegas subterrâneas, repousam e envelhecem mais de 100 milhões de 
garrafas. O Moët Rosé será distribuído a partir de junho, nas delicatessens e wine stores de todo o 
País, ao preço de R$ 200. As garrafas são de 750 ml e o estojo tem um novo visual.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2003. 


