
Uma seleta categoria de vinhos, elite com história e

prestígio consolidado, atravessou incólume nas duas

últimas décadas o aumento avassalador da oferta de boas

marcas - produzidas por um sem-número de novas e/ou

renovadas regiões vinícolas- O cenário hoje, portanto, é

favorável a quem quer beber bem sem gastar demais. A

menos que o consumidor se aventure por uma ilha de

excelência na qual as leis de mercado dos vinhos médios

são ignoradas. Neste universo, a atração transcende o

líquido contido na garrafa.

Tal lista de rótulos privilegiados começa, sem dúvida,

com cerca de 130 châteaux reunidos em torno da UGCB, a

Union dês Grands Crus Classes de Bordeaux, organização

fundada em 1973 para conciliar interesses e zelar pela

imagem dos mais importantes produtores daquela

celebrada região do sudoeste da França. Nesse meio não

existe crise. A demanda por esses produtos não pára de

crescer. Com produção limitada - a quantidade de

garrafas produzidas é conseqüência direta da área de

vinhedos, que é intocável -, os preços estão explodindo.

Vale observar que esse quadro não se estende aos

rótulos bordaleses em geral. Ao contrário. Os vinhos da

gama média e baixa passam por sérias dificuldades diante

da concorrência hoje existente.

Há de convir que o trabalho desenvolvido ao longo

desses anos pela UGCB foi primoroso. Em termos

mercadológicos, nenhuma outra associação de produtores

mundo afora consegue lhe fazer frente, a começar pelo
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diferenciado sistema de comercialização, pelo qual as

garrafas não são vendidas diretamente pelos châteaux. Os

preços são cotados numa bolsa de vinhos, e as vendas são

feitas por agentes que atuam nesse mercado. São cerca de

100 credenciados, dos quais 25 respondem por algo em

torno de 80% das garrafas comercializadas. Assim, não

precisam manter um intrincado departamento comercial,

diminuem riscos de inadimplência e regulam preços.

Não há, nesses châteaux, nem a preocupação com

capital de giro e custo do estoque. Boa parte dos vinhos

produzidos já foi vendida e paga, antes mesmo de serem

engarrafados. Trata-se da modalidade "en primeur",

semelhante às de commodities no mercado futuro. O

interessado compra, e paga antecipado, por um produto

vinificado a partir de uvas colhidas por volta de setembro

anterior - e que estão apenas iniciando seu

amadurecimento em barris de carvalho. Ali permanece por

cerca de 18 meses, sendo entregue em dois anos.

A campanha de "prímeurs" começa em geral na

primeira semana do mês de abril seguinte à colheita,

quando a região de Bordeaux recebe profissionais do

mundo inteiro para provar os vinhos recém fermentados.

Diretamente nos châteaux ou nas sedes dos principais

negociantes bordaleses, procura-se avaliar a qualidade

de cada rótulo e saber quais se saíram bem naquele ano.

No começo dos anos 80, o evento reunia uma centena

de jornalistas. Foi crescendo e tomou proporção tal que,

neste ano, a UGCB chegou a credenciar 5 mil pessoas,

entre importadores, comerciantes e sommeliers, além da

imprensa especializada, que tem a prerrogativa de

degustar em separado.

O tratamento é ainda mais especial quando se trata da

estrela maior, o americano Robert Parker J r, considerado

o mais influente e poderoso crítico do setor. Ele tem direito

a pompas e regalias, pois suas notas podem elevar ou fazer

despencar a receita de châteaux bordaleses. A rigor, por

mais que outros profissionais competentes divulguem suas

avaliações - é o que todos fazem neste período -, a opinião

de Parker, na sua "Wine Advocate", publicação bimestral

prestes a completar 30 anos, é a que, no fundo, serve de

baliza para que cada propriedade estabeleça seus preços.

Tanta concentração de poder tende a gerar polêmica.

Uma delas diz respeito ao estilo de vinhos preferido por

Robert Parker, os exuberantes e encorpados. Sabendo

disso, muitos produtores, interessados em alcançar

boas notas do guru, passaram a moldar seus títulos

visando agradá-lo, o que se convencionou chamar

"Parkerização" dos vinhos.

Embora Parker, volta e meia, seja centro de discussões -

suas avaliações nem sempre batem com as de outros

críticos - o assunto do momento é a supostamente abusada

política de preços que os principais châteaux de Bordeaux

estão adotando na colocação dos seus "primeurs".

Essa tendência de alta começou forte em 2003, ano

atipicamente quente que ensejou tintos irregulares.

Houve uma trégua na insatisfatória safra seguinte, mas

o movimento voltou de forma intensa em 2005, quando

os valores mais do que dobraram diante dos
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comentários de que a colheita fora excepcional. Em

200ó, mesmo com as primeiras avaliações apontando

queda de padrão - falava-se em vinhos heterogêneos e,

na média, pouco superiores a 2004 -, as cotações não

tiveram redução proporcional Ao contrário, ficaram em

uma faixa bem acima da expectativa do mercado.

A rigor, há um número cada vez maior de compradores

emergentes com alto poder aquisitivo, que não se

importam com preço, mas em ter vinhos de grife para

enriquecer suas adegas. E a eles deve-se acrescentar

o grupo antigo, de fiéis consumidores de Bordeaux, que

reclama mas não os deixa passar - até quando são

desencorajados. É o que, por exemplo, sucede num centro

tradicional como a Inglaterra, no qual críticos e jornalistas

especializados cansam de alertar seus leitores para os

desmandos que ocorrem na comercialização de "primeurs".

E até apontam alternativa: ir atrás de safras passadas, nas

quais os preços não sofrem tanta especulação e a

qualidade de cada vinho deixa de ser um exercfcio de

futurologia. Além disso, são produtos mais prontos para

serem consumidos.

No entanto, por mais que isso faça sentido, dois

argumentos sustentam a atual corrida aos bordeaux "en

primeur": a expectativa de que os vinhos custarão

(bem?) rnenos do que quando estiverem engarrafados

e a certeza de conseguir rótulos, em especial os de baixa

produção, que no futuro podem vir a se tornarem raros.

Contra essa segunda hipótese não há como replicar. A

atração supera a razão.

No primeiro caso, no entanto, entram em jogo as

imponderáveis leis de mercado - o setor que compreende

os rótulos mais prestigiados está atualmente aquecido por

força do cenário econômico mundial, que pode virar. Além

disso, a despeito dos ventos favoráveis, quando as garrafas

forem entregues, quase dois anos depois, os preços dos

vinhos podem não ter subido, quiçá até caído, se as

previsões com relação ao potencial da safra não se

confirmarem. Foi, a propósito, o que particularmente

ocorreu em 1977, frustrando consumidores apressados

e deixando na mão negociantes atirados que apostaram

para revender depois.

Independentemente da avaliação certa ou errada da

safra e mesmo do humor do mercado, a compra em

"primeur" se mostra recomendável quando se trata de

bordeaux do primeiro escalão, os Premiers Grands Crus

Classes, grupo formado por oito tintos - Lafite, Latour,

Monto n Rothschild, Margaux, Haut-Brion, Cheval Blanc,

Ausone e Petrus - mais o Château d'Yquem, o néctar

doce da região de Sauternes. Estatísticas provam que,

em anos passados, a valorização desses rótulos foi

consistentemente alta, justificando de longe sua

compra como investimento ou poupança segura para

consumo próprio no futuro. Em contrapartida, paga-se

mais por isso.

Sem o mesmo benefício financeiro que essas estrelas

podem oferecer, porém com risco baixo e, em especial,

(quase) o mesmo prazer, há ainda como opção para

compra antecipada os chamados Super-Segundos. São

châteaux que não chegam a ter um "terroir" (conjunto de

atributos naturais do vinhedo, como microclima, solo,

topografia, e insolação) tão abençoado quanto o do

primeiro time, mas não ficam muito abaixo. Neste grupo

há nomes como Léoville-las-Cases, Cos cTEstournel, La

Mission Haut-Brion, Ducru-Beaucaillou, Palmer, Angelus

e Vieux-Château-Certan, entre outros.

No fundo, são os Premiers Grands Crus Classes e os

Super-Segundos que servem de parâmetro para

estabelecer o patamar de preços dos "primeurs" em

geral. O difícil, pelo que se viu nos últimos anos, é saber

qual é o critério utilizado para defini-los. Qualidade da

safra, em si, sabidamente não é. E não será diferente

agora em 2007, uma colheita bem inferior às duas

anteriores e, em tese, comparável às fracas 2004 e

2002. Isso tem gerado confusão e discussão, a ponto de,

no ano passado, a respeitada revista inglesa "Decanter"

ter colocado em questão a validade do sistema bordalès

de venda "en primeur", publicando as opiniões

antagônicas de dois de seus principais editores

contribuintes e personagens importantes do setor,

Steven Spurríer (a favor) e Stephen Brook (contra).

O tema não se restringia aos abusos na política de

preços, mas entrava igualmente no mérito das manobras

técnicas utilizadas por alguns châteaux, visando deixar as

amostras em prova na avaliação dos profissionais (as do

começo de abril) rnais sedutoras no curto prazo. Uma

ferramenta legal, que, todavia, tende a desvirtuar o

verdadeiro estilo dos Bordeaux.

Não foram apenas diferenças de opinião, conduta

bastante aceita e respeitada no meio, mas a forma como

foram defendidas: nominalmente, embora com a polidez

dos britânicos. Ainda na Inglaterra, vários outros críticos

meteram a colher nessa sopa - a maioria partidária de

Brook -, mas nenhuma voz contrária à atualidade do

sistema "primeur'1 foi mais relevante do que a do sempre

recatado Jean-Claude Berrouet, recém-aposentadp diretor

técnico, responsável pelo famoso Château Petrus durante

quatro décadas.

O fato é que os grandes vinhos de Bordeaux não têm, à

primeira vista, como perder a notável posição que

alcançaram. Os donos desses châteaux sabem disso, e é

pouco provável que eles mudem a forma de atuar. A nós cabe

decidir: se resignar ou mudar o foco. Vinho bom não falta.
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