


ORDEAUX, A MAIS FAMOSA

região vinícola do mundo,
vive um paradoxo. De um
fado, as propriedades de
onde saem as garrafas mais
cobiçadas do planeta, co-
mo os châteaux Margaux.

Latour e Lafite, atravessam uma era dou-
rada. Empurrada pelo bom momento da
economia mundial e pela sede de uma no-
va elite de consumidores de países emer-
gentes, como índia e China, a procura por
seus vinhos aumenta continuamente. Co-
mo a produção é limitada, as leis do mer-
cado encarregaram-se de elevar os preços
a patamares históricos. O problema é que
essa bonança toda fica bem distante da rea-
lidade dos outros cerca de 9 000 produto-
res da região, aqueles que produzem vi-
nhos de preços médios — ou seja, menos
de 100 dólares a garrafa. A maioria das vi-
nícolas de Bordeaux vem encontrando di-
ficuldade para escoar sua produção. A ter-
ra que produz os melhores vinhos do pla-
neta, quem diria, está em pânico.

Entre os culpados pela atual situação
de Bordeaux. o principal é o Novo Mun-
do. Há alguns anos os vinhos de çaíses
como Austrália, Nova Zelândia, África
do Sul, Chile e Argentina vêm ganhando
espaço nas prateleiras. Os produtores des-
sas regiões investiram em tecnologia, con-
trataram os melhores enólogos-consulto-
res (muitos deles franceses, como Michel
Rolland) e conseguiram obter uma qua-
lidade que antes era privilégio dos ina-
tingíveis europeus — com a vantagem de
ter custos de mão-de-obra e terra muito
menores. Dessa forma, tornaram-se im-
batíveis em preço. Para piorar, os produ-
tores do Novo Mundo trouxeram para o
antes sisudo mundo do vinho técnicas de
marketing ignoradas pelos produtores
mais tradicionais. Não que essas técnicas
sejam muito avançadas.
Aqui, fala-se do básico:
propaganda, rótulos reple-
tos de informação sobre
o vinho e investimento pe-
sado na construção de
marcas que tomam o ato
de escolher vinhos uma
tarefa mais simples para
os não-iniciados. Assim,
quem compra um vinho

Os rótulos
obedecem a
uma intrincada
classificação
estabelecida
em 1855 por
Napoleão III

do Novo Mundo pode escolher sua
uva favorita, por exemplo.

Pode parecer simples, mas es-
sas mudanças tiveram um impac-
to brutal em Bordeaux. Até hoje,
quase todos os produtores de lá se-
guem uma lógica que funcionava quando
não havia concorrência: cabe ao consu-
midor esforçar-se para entender e com-
prar seus vinhos. Os rótulos obedecem a
uma intrincada classificação estabelecida
em 1855 por Napoleão III e nem sequer
indicam o nome das uvas. Para aumentar
a confusão, em Bordeaux há uma infini-
dade de produtores de qualidade hetero-
gênea, incluindo alguns péssimos. En-
quanto isso, controladas por grandes gru-
pos que produzem em escala industrial,

as vinícolas de países co-
mo Austrália e Chile fo-
ram capazes de estabele-
cer marcas confiáveis, que
oferecem desde produtos
baratos, vendidos no Bra-
sil por cerca de 15 reais,
até aqueles que custam
mais de 300 reais. É ver-
dade que esse padrão de
qualidade por vezes gera

vinhos monotonamente parecidos.
Não importa: o público gosta de
saber o que está comprando. "Bor-
deaux é um terreno minado. Para
acertar na escolha, é fundamental
ter certo conhecimento", diz Ar-

thur de Azevedo, presidente da Associa-
ção Brasileira de Sommeliers. "Chegar
comprando qualquer coisa é um perigo."

A crise resultante da concorrência com
os vinhos do Novo Mundo gerou uma rea-
ção dentro da própria aristocracia borda-
lesa. Alguns estudantes de enologia da Uni-
versidade de Bordeaux, quase todos her-
deiros de tradicionais propriedades da re-
gião, formaram recentemente um grupo
batizado de Bordeaux Oxygène. Como o
nome sugere, sua proposta é ventilar um
pouco de ar fresco nas emboloradas prá-
ticas do establishment vinícola francês. Os
membros do Oxygène viajaram para re-
giões como Napa Valley, na Califórnia, e
visitaram os maiores conglomerados aus-
tralianos para aprender suas técnicas —
não de vinificação, mas de marketing. "No
passado, os produtores franceses achavam
que não era preciso trabalhar a comunica-
ção", disse a EXAME Jean-Baptiste Bou-
rotte. proprietário dos chateaux Bonalgue,



Clocher e Lês Haut Conseillant e vice-pre-
sidente do Bordeaux Oxygène. "Não que-
remos que o consumidor tenha de estudar
um monte de coisas para conseguir com-
prar e apreciar uma garrafa que produzi-
mos. O vinho deve ser um prazer — ape-
nas jogue na taça e veja se você gosta." A
prioridade do grupo é atrair o público jo-
vem. Para isso, eles adotam estratégias que
há pouco tempo seriam consideradas he-
resia, como promover degustações infor-
mais em pubs de Londres, nas quais a di-
versão é mais importante que o rigor da
análise dos vinhos.

A JULGAR PELO QUE SE VÊ no mercado
brasileiro, os franceses precisam mesmo
de um marketing renovado. Na Expand,
a maior importadora de vinhos do país.
apenas l % das garrafas vendidas são de
Bordeaux. Na concorrente Casa Flora, há
25 rótulos de Bordeaux num catálogo com
mais de 500 produtos. "Essa foi a última
região vinícola que eu me preocupei em
ter no portfólio. E uma venda difícil", afir-
ma Adilson Carvalhal Júnior, presidente
da importadora. O mesmo comportamen-
to repete-se nos restaurantes. No Varan-
da Grill, em São Paulo, somente 3% das
l 500 garrafas vendidas por mês são de
Bordeaux. Em compensação, quatro em
cada dez pedidos são de rótulos do Chile
ou da Argentina. "O consumidor tem na
cabeça que vinho francês é caro. Por essa
razão, opta por sul-americanos", diz o pro-
prietário, SylvioLazzarini.

O grande problema dessa situação é que
os produtos intermediários de Bordeaux
acabam solenemente ignorados pelo pú-
blico no Brasil. Pouca gente sabe da exis-
tência de bons rótulos bordaleses que, em-
bora tenham características distintas dos
vinhos do Novo Mundo, podem ser opções
interessantes a alguns dos melhores sul-
americanos em diversas faixas de preço
(veja quadro). É fato que entre os vinhos
mais simples praticamente não há compe-
tição. Os produtos da Argentina não pagam
imposto de importação, o que os deixa 27%
mais baratos do que os franceses — isso
sem contar o custo de frete, que também é
menor. Mas basta subir alguns degraus na
escala de valores para que os europeus en-
trem no páreo. E talvez isso seja um resu-
mo adequado do novo desafio de Bordeaux:
deixar de ser apenas sucesso de crítica —
e voltar a conquistar o público. •
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