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Verdades absolutas são raridade no mundo dos vinhos. Quase todas as generalizações -- 
"quanto mais velho, melhor", "vinho brasileiro não presta", "vinho francês é bom" -- são 
corretas em alguns casos, porém equivocadas em muitos outros.  
 
A questão das safras é provavelmente o principal exemplo disso. Este é o tema em que os 
enófilos iniciantes mais escorregam. Mas não basta ir atrás dos "anos bons" e evitar os "anos 
ruins"? Não. A coisa é um pouco mais complicada do que isso.  
 
Um exemplo prático ajuda a entender a questão. O sujeito está jantando com a esposa. É um 
restaurante especial, numa noite especialíssima, e ele pondera que se alguma vez na vida vale 
a pena fazer a loucura de beber meia conta bancária num par de horas, eis que é chegada a 
ocasião.  
 
Com os conhecimentos recentemente adquiridos num curso-relâmpago de vinhos, nosso amigo 
escolhe uma garrafa caríssima de Pauillac, uma subregião de Bordeaux, da excelente safra de 
2003 (este não foi um ano brilhante em Bordeaux como um todo, mas foi excepcionalmente 
bom em Pauillac, especificamente).  
 
Seu raciocínio era impecável: havia degustado aquele mesmíssimo vinho durante o curso, 
porém um exemplar da safra de 2002. Achou maravilho, mesmo com o palestrante alertando 
que 2002 fora um ano fraco em Bordeaux.  
 
Se aquela garrafa já era boa, esta seria de arrebentar. Nosso amigo mal pôde disfarçar a cara 
de decepção ao dar o primeiro gole. O vinho era gostoso, sem dúvida, mas proporcionava 
muito menos prazer do que ele havia imaginado. Sua adstringência estava acentuada, dando 
uma sensação de "boca amarrada".  
 
Os aromas estavam tímidos, fechados, e o conjunto era um pouco pesado, deselegante. 
Alguma coisa devia estar errada. Pelo que ele lembrava, o exemplar de 2002 (uma safra ruim) 
era superior ao de 2003 (uma safra boa).  
 
O que aconteceu? Apenas o que devia acontecer mesmo. Na verdade, o vinho de 2002 não era 
melhor, mas estava melhor que o de 2003. As boas safras geram vinhos concentrados e 
densos, com mais fruta e muitas vezes mais taninos também -- em suma, vinhos de maior 
"estrutura", como se diz. São realmente melhores, mas demandam um tempo na adega para 
amaciar e mostrar toda sua qualidade.  
 
Em contrapartida, os produtos de safras fracas são menos concentrados, mais leves e logo 
ficam prontos para o consumo. Só que não evoluem muito e não duram tanto tempo na adega. 
Um grande Bordeaux de uma safra fraca pode estar ótimo em cinco anos. O mesmo rótulo de 
uma boa safra requer dez anos de guarda para mostrar suas qualidades e talvez esteja ainda 
melhor com 15 anos. Aí atingirá um nível que seu irmão de safra ruim jamais alcançará. Como 
num restaurante pede-se o vinho para beber imediatamente, a equação a ser feita é diferente 
de quem compra uma garrafa para guardar na adega. 
 
Esta é a teoria que explica por que nosso personagem fictício equivocou-se em sua escolha. 
Mas também aqui não há regras rígidas. Recentemente tive a oportunidade de provar o 
Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, da vinícola Casanova di Neri, que a Expand está trazendo 
para o Brasil. Seu espetacular Brunello Tenuta Nuova de 2001 - uma ótima safra na Toscana - 
ficou simplesmente em primeiro lugar na última edição da lista de melhores vinhos do mundo 
da revista Wine Spectator, que lhe conferiu 97 pontos.  
 
Provei este produto ao lado de um exemplar de 2000, que foi uma safra mais modesta na 
Toscana, na presença da Giacomo Neri, proprietário da vinícola. Neri afirmou que o 2000 está 
pronto -- com toda razão. Mas disse também, provavelmente seguindo um raciocínio similar ao 
exposto no parágrafo anterior, que neste momento seu Brunello de 2000 está melhor para 



beber que o 2001 -- com o que fui humildemente obrigado a discordar tão logo levei as taças 
contendo os dois vinhos ao nariz e à boca. Achei que o 2001 será mesmo incomparavelmente 
melhor com mais alguns anos nas costas, mas que mesmo hoje já é muito superior ao seu 
irmão um ano mais velho. É um vinho que consegue ser espetacular desde jovem, sem deixar 
de ter potencial de envelhecimento. Coisa rara, mas existe. Nada como desarrolhar uma 
garrafa para acabar com as verdades absolutas sobre enologia. 
 
Há um outro ponto importante a ser considerado. Entre os produtores sérios, é praxe que nos 
anos fracos os rótulos de elite simplesmente não sejam produzidos. Com isso, as melhores 
uvas, que normalmente iriam para esses produtos premium, são empregadas nas linhas 
intermediárias, que dessa forma não perdem tanta qualidade.  
 
No caso de produtos mais simples, que não se prestam à guarda, é indicado escolher garrafas 
dos melhores anos. Mas nem isso é preto ou branco. Por vezes prefiro as garrafas de safras 
mais fracas de alguns produtores de "mão pesada" de países que costumam fazer vinhos 
superconcentrados, como a Argentina. Assim a natureza ameniza um pouco os exageros dos 
enólogos menos competentes. 
 
É por essas e outras que qualquer bebedor com certa experiência já se deparou com uma 
garrafa maravilhosa pela frente e quando foi conferir o rótulo, bem, era justamente daquela 
safra que devia ser evitada a todo custo. Moral da história: a tabela de safras é, sim, uma 
ferramenta útil para o enófilo, mas sozinha não basta. O mundo dos vinhos é bem mais 
complexo do que um "ano bom" ou "ano ruim". 
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