
BEBIDA

Hábito de levar vinho
a restaurantes ainda
gera polêmica e algumas
casas inibem a prática
com taxas altíssimas

Se você tem intenção de causar polêmica numa mesa de
apreciadores de vinho, basta emitir um comentário sobre a
pertinência {ou não) da chamada "cobrança de rolha" nos
restaurantes. Desde a década de 90, quando um número
crescente de brasileiros começou a beber vinho com alguma
assiduidade, o assunto é controverso. Nem mesmo entre os
restauranteurs existe unanimidade. Na prática, o que se vê
são casas nas quais se pode apreciar a garrafa trazida de
casa sem desembolsar um tostão a mais por isso, enquanto
em outras esse prazer pode custar caro. Bem caro.

Mesmo agora, depois da criação da Lei Seca, o tema
continua a gerar opiniões divergentes. Alguns donos de
restaurantes já contabilizam um decréscimo no consumo
de bebidas alcoólicas. Mas tudo indica que a barreira
legal à perigosa dupla álcool-direção não deve mudar os
hábitos de um perfil específico de clientes, que gosta de
fazer celebrações fora de casa com uma garrafa da própria
adega. Pode, isso sim, tornar os eventos menos freqüentes.

A discórdia em relação ao valor cobrado de quem
leva vinho a restaurantes, que às vezes chega a criar
constrangimento entre clientes e proprietários, tem
como ponto de partida a própria expressão. "Não gosto
de usar o termo Valor da rolha', prefiro falar em taxa
de serviço", diz Deise Novakoski, sommelier do Eça,
instalado no subsolo da joalheria H.Stern, no centro
do Rio. "Quando se fala em cobrar rolha, pressupõe-se
que o cliente recebe uma multa por levar seu vinho. Na
verdade, o que se cobra é o serviço oferecido: a abertura
da garrafa, a mesa arrumada, as taças de cristal." Para
ela, o preço do rótulo e sua especificação não devem ter
a menor influência sobre o valor cobrado.

Na opinião de grande parte dos donos de restaurantes,
no entanto, é justamente o preço do rótulo e sua raridade
que podem fazer toda a diferença. "Há clientes que passam
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no supermercado antes, achando que vão ser roubados
no restaurante. De alguma forma até concordo com eles,
pois muitas casas colocam uma taxa abusiva sobre o preço
das garrafas. Mas, antes de levar um vinho, você deve se
informar se ele não consta da carta", avalia Silvio Lazzarini,
do Varanda Grill, no qual a taxa é de R$ 20. Segundo ele,
esta é a margem média de ganho pelas garrafas, que
custam entre R$ 50 e R$ 200.

A regra observada com atenção, é repleta de exceções.
"Se a pessoa aparecer com um vinho particularmente
notório, como um Château, um Brunello, um Borgonha
ou um Pêra Manca (português dos mais renomados), não
cobro nada. Do cliente habitual que nos prestigia, também
não cobro", informa Lazzarini, que tem na adega 400
rótulos - e também gosta de levar suas garrafas para
outros restaurantes. Nessas ocasiões, diz, mesmo quando é
liberado do pagamento, sempre deixa uma taxa de serviço.
"É uma questão de educação."

Mas nem todos os donos de restaurante têm experiências
felizes ao entrar em outras casas com uma garrafa debaixo
do braço. Ipê Moraes, da Adega Santiago e do Espírito
Santo, de São Paulo, viveu uma situação desagradável
em um restaurante da cidade mineira de Tiradentes.
Ao chegar, foi recebido com agressividade: "Trazendo o
vinho? Como assim? Eu só faturo no fim de semana! Se
você traz o vinho, não ganho dinheiro. E logo vocês de
São Paulo, que são ricos, aparecem de garrafa na mão!",
reclamou o atendente.

Na posição de dono, do outro lado do balcão, Ipê
Moraes sempre autorizou os clientes a levarem seus
vinhos, mas cobrava rolha mesmo ouvindo constantes
reclamações. Um dia, sentado com uma turma de
portugueses assíduos, explicou que a troca e lavagem
das taças é delicada, dá trabalho, e argumentou que
também precisava ganhar dinheiro. Um dos senhores,
então, contou que em alguns restaurantes de Portugal
o que se cobra é o serviço de vinho, por pessoa,
independentemente do número de garrafas consumidas.
Ipê Moraes achou a política bastante razoável e decidiu
adotá-la. Nunca mais houve protestos.

Para alguns especialistas, a questão é cultural. No
Brasil, embora esteja aumentando o número de clientes
que chegam a um restaurante com sua própria garrafa, a
atitude ainda causa inibicão. O hábito é crescente, porém
muito mais entre um determinado tipo de público, mais
gourmet, do que derivado de uma moda ou mania.

Certos restaurantes, para desencorajar a prática,
adotam valores considerados abusivos. Um exemplo é
o grupo Fasano. Ou melhor, em tese, ali não é permitido
levar vinho, explica o sommelier Manoel Beato.
"É preciso conversar antes, e analisamos cada caso. O
vinho constitui urna receita muito importante para
o restaurante e essa é a política do grupo."

Há donos de restaurante que, ao contrário, por mais
diversificadas que sejam suas adegas, consideram-se
prestigiados quando o cliente toma a iniciativa, e não
cobram nada por isso. É o caso do Freddy, um dos franceses
mais tradicionais de São Paulo. "Acho um privilégio o cliente
trazer um vinho bom para valorizar a comida. Temos vinhos
ótimos, mas sabemos que as pessoas sempre têm aquela
garrafa especial, que ganharam de presente, e em casa não
conseguem preparar uma refeição tão boa quanto a nossa",
diz Priscila Biancalana, a proprietária.

Mais incisiva ainda é a opinião de Belarmino Iglesias, do
grupo Rubaiyat, com quatro restaurantes em São Paulo
e, em particular, contra a cobrança de qualquer taxa. "Os
clientes têm bom senso e raramente vejo gente trazer
vinhos que estão na carta", comenta. "Quinze anos atrás
não se vendia vinho: tomava-se cerveja e refrigerantes.
Hoje, ganha-se mais porque as pessoas bebem vinho.
Então, acho muito medíocre cobrar rolha,"

O curioso da polêmica é que atualmente ela atinge
até cozinhas japonesas, nos quais, até bem pouco tempo
atrás, ninguém tomava vinho. É o caso do paulistano
Shundi & Tomodachi, que não cobrava taxa e a instituiu
há um mês. "Era liberado, mas as pessoas andaram
abusando. Algumas começaram a trazer com freqüência
espumante nacional e o nosso ficava estocado", diz a
responsável Silvana da Cruz. "A regra, no entanto, é
flexível. Naturalmente não será a mesma para os clientes
que gastam muito e trazem retorno para a casa."

Conhecedores de vinho, como o enófilo Ricardo Bohn
Gonçalves, da Wine School, consideram que tanto as
queixas dos donos de restaurante como as dos clientes
perderiam sentido se as casas não colocassem margens
elevadíssimas nas garrafas. "Basta ir aos restaurantes
que têm uma política de margens menores e você vê
todas as mesas com vinho", destaca. "Quem não cobra
preços exagerados pelas garrafas da sua carta acaba por
estabelecer valores justos para quem quer levar a sua."
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