
A classe da Laurent-Perrier está de volta pela Aurora  
Regina Neves 

 
São Paulo, 10 de Setembro de 2003 - O terceiro champanhe mais vendido no mundo chega por 
até R$ 485. O champanhe Laurent-Perrier, que carrega o epíteto de ser a preferida dos países de 
língua francesa, voltou este mês ao mercado brasileiro depois de anos de ausência. O champanhe 
chega pela Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda. que está investindo no trabalho de suas 
equipes de venda - treinadas em cursos e degustações dos produtos conduzidas por sommeliers -, 
para colocar as famosas garrafas de formato especial do terceiro champanhe mais vendido no 
mundo no ano passado, no mercado brasileiro.  
 
O público alvo inicial, segundo o presidente da Aurora, Alberto Jacobsberg, serão os restaurantes 
renomados, especialmente os de cozinha francesa e casas noturnas de gabarito. Embora as 
vendas iniciais estejam focadas no eixo São Paulo/Rio, foram treinadas equipes de venda em todo 
o País e a Laurent Perrier terá distribuição nacional.  
 
Para o relançamento oficial, a importadora organizou encontros com formadores de opinião em 
São Paulo e Rio, dos quais participou Guillaume Deglise, diretor de exportação, encarregado de 
vendas e marketing na Espanha, Portugal, América Latina, Caribe, Canadá e Norte da África, e 
responsável pela construção de uma rede de distribuição da Laurent Perrier na América do Sul. 
"Queremos estabelecer a marca entre as grandes nesse continente, especialmente no Brasil, que 
tem um mercado em expansão."  
 
A chegada do champanhe Laurent Perrier dá continuidade à programação de lançamentos para 
2003 da Aurora, que incluiu também a chegada, no mês passado, do vinho Los Vascos, um dos 
mais prestigiados do Chile, produzido no Vale de Colchagua em sociedade com os Rothschild, do 
Château Lafite.  
 
A Aurora é o único membro brasileiro da Associação Européia de Importadores de Especialidade 
Alimentícias (Ceisa), organização internacional que reúne distribuidores de comidas e bebidas 
finas de todo o mundo e que tem como filosofia trabalhar apenas uma marca de cada produto. 
Seu portfólio inclui os molhos Tabasco, chocolates Lindt e chás Twinings.  
 
"Nosso conceito é obter uma marca de peso e centrar esforços nela, no lugar de trabalhar com 
marcas concorrentes de um mesmo produto. Só trabalhamos com grandes nomes", diz 
Jacobsberg, reforçando que para se obter um portfólio de marcas premium como a Aurora o 
principal ingrediente é a paciência. "É preferível esperar um longo tempo até se obter a marca 
pretendida do que substitui-la por outra que não tenha a mesma qualidade", diz. E não foi 
diferente com a Laurent-Perrier. "Eu os conheci em 1999, mas eles chegavam ao Brasil por outro 
importador, a Maison du Vin e, por isso, nem chegamos a fazer um contato. Mas tínhamos 
interesse e no final ela acabou vindo para nós".  
 
A Laurent-Perrier é uma empresa familiar criada em 1812 e localiza-se em Tours-sur-Marne, no 
epicentro dos três famosos vinhedos de Champanhe: Montagne de Reims, Vallée de la Marne e 
Côte de Blancs. Sua transformação numa das grandes marcas de champanhe foi trabalho foi de 
Bernard Nonancourt, que teve parte de sua história contada no livro "Vinho e guerra", dos 
jornalistas e escritores norte-americanos Don e Petie Kladstrup, lançado no Brasil pela Zahar e 
que trata da resistência dos vitivinicultores franceses durante a ocupação nazista na Segunda 
Grande Guerra.  
 
A produção atual da Laurent-Perrier é de 7 milhões de garrafas, dois terços delas consumidas no 
próprio mercado francês. Ela é conhecida também por sua coerência através dos tempos: afinal, 
teve apenas dois chefes de cave nos últimos 53 anos e apenas um presidente. Ela está presente 
em mais de 120 países e é líder mundial na categoria "rosé". É a primeira "maison de 
champanhe" a introduzir uma grande proporção de Chardonnay - uma uva intermediária da região 



- na mistura de seu Brut L-P. A Laurent-Perrier tem também outros produtos, como a Cuvée Rosé 
Brut, um vinho de cor rosé única com aromas característicos de frutas vermelhas, apresentadas 
em uma garrafa especial; o ultra-brut, um brut natural, que pode ser feito somente com uvas 
muito bem maturadas, com baixa acidez e o top Cuvée Grand Siècle, uma excepcional 
combinação de non-vintages, selecionadas nos melhores vinhedos apenas nas melhores colheitas.  
 
A empresa é membro do prestigiado Comitê Colbert, clube que reúne os melhores produtores de 
vinhos. Dos seus champanhes que chegam ao Brasil, o Laurent-Perrier Brut LP terá um custo 
estimado de R$ 205 para o consumidor final. O Laurent-Perrier Brut Millesimé 1995 vai custar R$ 
270, Laurent-Perrier Grand Siècle, R$ 485, e o Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut, R$ 310.  
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