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Chandon do Brasil, que detém 55% de market share entre os espumantes premium 
no País, com uma produção anual de dois bilhões de garrafas, escolheu a vindima, 
a mais bonita época em uma vinícola, com as parreiras ainda carregadas de uvas e 
todo o azáfama dos trabalhadores na colheita, para iniciar, em 2006, seu programa 
anual voltado para o marketing de relacionamento.  
 
Durante toda a semana passada, o diretor de produção da Chandon, o francês 
Phillipe Mevel - considerado um dos melhores e mais experientes enólogos em 
atuação no País, onde chegou há quase duas décadas, e um dos homens que 
revolucionou a produção brasileira de espumantes -, acompanhou todos os dias 
grupos de 20 a 30 pessoas entre supermercadistas, varejistas, grandes 
compradores, críticos de vinho, e outros para " um pic-nic na videira" em Garibaldi, 
no Rio Grande do Sul, com direito a sobrevôo de helicóptero nos vinhedos, 
participação na colheita e jantar de harmonização da entrada à sobremesa podendo 
ser acompanhados com algum espumante Chandon.  
 
Estas harmonizações fazem parte da estratégia da Chandon do Brasil para mostrar 
que os espumantes não são um produto sazonal com vendas concentradas apenas 
no final do ano, mas uma bebida que pode ser consumida o ano inteiro.  
 
A Chandon tem hoje uma linha completa de espumantes - Brut, Demi Sec, 
Excellence, o top de linha, Passion e Rouge, os dois últimos considerados 
experimentos ousados que deram certo a se considerar as críticas favoráveis e o 
incremento de vendas.  
 
Os espumantes Chandon são elaboradas com uvas Riesling Itálico, Pinot Noir e 
Chardonnay, 30% de produção própria e 70% comprada de produtores parceiros. 
"A uva Riesling Itálico está no Brasil há muitos anos, trazida pelos imigrantes 
italianos e se adapta muito bem à região sul. Eu a considero a uva emblemática do 
País, capaz de dar características únicas ao espumante nacional mesclada com as 
clássicas Chardonnay e Pinot Noir", diz Mevel.  
 
A colheita deste ano, que vai até 10 de fevereiro, esta sendo considerada, segundo 
Mevel, por causa das condições climáticas, "na média" das colheitas gaúchas, tanto 
em qualidade quanto em quantidade. "Nossa sorte é que estocamos produção das 
safras de 2004 e 2005, que foram abundantes", conta. Para Martin Pereyra, 
gerente de marketing da Chandon do Brasil, todo o trabalho de marketing da 
Chandon volta-se para desenvolver o consumo do espumante como um todo. "Não 
trabalhamos apenas a marca Chandon. Nossa estratégia é educar o consumidor e 
incentivar o consumo de espumantes em geral, e de Chandon em particular" diz o 
executivo.  
 
Para alcançar este objetivo, a Chandon, além de mídia tradicional em veículos do 
segmento, usa especialmente, o marketing de relacionamento, com uma média de 
mais de 250 eventos realizados por ano, além de ações em bares, que, em 2005, 
atingiu 1,2 mil bares em todo o País. Segundo ele, a estratégia tem dado resultados 
"O percentual de participação de consumidores brasileiros de vinho que optam pelo 
espumante é hoje em dia maior, por exemplo, do que na Argentina, mesmo com 
toda a tradição de consumo deles", afirma Martin Pereyra.  
 
Para Mevel a estratégia da Chandon é cuidar bem do nicho superpremim (que 
reúne os espumantes acima de R$ 28) onde ela detém 55% de market share e é 
uma das poucas representantes nacionais. No mercado total de espumantes, sua 
participação é de 18%. "Com uma marca de prestígio como a Chandon não vamos 



entrar em guerra de preços", diz Mevel. A Chandon espera crescer 20% em 2006 
em vendas.  
 
Um dos grandes sucessos da empresa é a "Baby Chandon", a garrafinha que 
corresponde a 1/4 da normal, que já representa 15% das vendas. "A Baby vai tão 
bem que vamos lançar um segundo produto no mesmo estilo no segundo 
semestre."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


