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Qual é o preço justo de um vinho? A resposta, sem dúvida, não está numa planilha de custo, 
computando produção e comercialização, como qualquer produto. No vinho, há tantos fatores que 
fazem com que o valor de uma garrafa esteja mais ligado à disposição do consumidor em comprá-
la do que uma somatória de itens mensuráveis. Tem a ver com a reputação e a pressão sobre a 
oferta. Até qualidade, argumento muito utilizado para justificar preços mais elevados, não serve 
como justificativa, na medida em que é um conceito que varia de pessoa para pessoa. Vale uma 
charge a propósito do assunto mostrando dois consumidores diante de sua bebida favorita: um 
senhor com ar refinado, segurando elegantemente uma taça de cristal contendo Château Lafite, 
ao lado de um tipo grosseiro se deliciando com um "Château du Casque" saído de uma 
embalagem tetrapack. A despeito da disparidade entre os dois vinhos, os personagens 
demonstravam prazer, o que ensejava a frase "qualidade é um fenômeno intelectual que ocorre 
entre o vinho e o provador; não pode ser relacionado nem com um nem com o outro de forma 
independente". É, assim, uma questão pessoal e intransferível. Tanto quanto a noção do que é 
correto no preço de um vinho.  
 
As instabilidades da economia têm afetado o consumo de vinho no Brasil - números referentes à 
2002 apontaram queda tanto no volume importado quanto no comercializado pelas vinícolas 
nacionais. Mas é notório o aumento no interesse pelo assunto. Essa aparente contradição pode ser 
um sinal de que, a exemplo do que aconteceu em países com larga cultura e tradição vinícola, o 
consumidor brasileiro esteja mais seletivo. Na esperança de que isso seja verdade pode-se extrair 
da crise um aspecto muito positivo: o comprador dá mais valor ao seu dinheiro e quer um vinho 
que atenda suas expectativas. É de se imaginar que prestará mais atenção ao que está bebendo. 
É o primeiro e grande passo para que o consumidor de vinhos se dispa de preconceitos, informe-
se antes de comprar e desenvolva com independência suas preferências. A partir daí, 
desaparecerão grande parte das zurrapas que infestam nossas prateleiras e que se valem de 
muita verba de marketing para camuflar a mediocridade dentro da garrafa. Foi-se o tempo das 
garrafas azuis de vinho alemão, mas seu lugar foi ocupado por rótulos de outras nacionalidade 
que mantêm o mesmo caráter ludibriante.  
 
Acredito que a explicação para que vinhos de baixa qualidade tenham saída é justamente o fato 
de se beber inconscientemente. Para agradar, basta que não tenham defeitos; poucos analisam 
suas virtudes. Seria muito fácil apontar falta de cultura vinícola como responsável por essa 
disfunção, mas ela ocorre por todo canto, não só no Brasil. A verdade é que muitos acham vinho 
um tema complicado e que exige grande preparo e conhecimento, o que é um erro. Para 
distinguir um vinho bom de um ruim exige-se tanta atenção quanto a que é necessária para 
diferenciar um prato de feijão com arroz feito com carinho caseiro, daquele que se encontra em 
certos botecos de esquina. Mesmo alguém da Islândia, visitando o Brasil pela primeira vez, vai 
saber apontar o mais saboroso; é só lhe dar a chance de comparar. Insistindo na experiência, é 
provável que nosso bem-vindo turista possa até dar aulas desse prato típico brasileiro quando 
voltar para seu país.  
 
Comparar, criar parâmetros, é a melhor maneira de apurar os sentidos e decidir com segurança o 
que comprar. Não invalida, ao contrário, só acrescenta, valer-se de um conselho honesto. Há uma 
infinidade de bons vinhos na praça a serem descobertos, muitos deles provenientes de regiões 
sem grande prestígio. É mais um resquício construtivo da crise do ano passado: o consumidor 
teve de abandonar algumas de suas preferências históricas, como vinhos de regiões consagradas 
da França ou da Itália, devido à mudança de patamar nos preços em reais acarretada pela alta do 
dólar, e foi buscar opções menos reputadas, como Chile e Argentina, e mesmo Portugal, abrindo 
mão de preconceitos.  
 
Na faixa hoje limitada a R$ 45 (correspondente a US$ 15), é desaconselhável arriscar em vinhos 
da Toscana, Piemonte, Bordeaux ou Borgonha. Por outro lado França e Itália não se limitam a 



essas regiões. Aos adeptos de boas ofertas de vinhos franceses é mais interessante seguir em 
direção ao Sul, onde estão Provence e Languédoc-Roussillon. Na Itália, novos belos vinhos estão 
constantemente surgindo também das províncias meridionais, em particular Campania, Puglia e 
Sicília, mas devem ser acompanhadas de perto Umbria, Lazio e Abruzzo. Entre os espanhóis, 
regiões em ascensão oferecem os vinhos de qualidade a preços que, dentro de Ribera del Duero, 
Rioja ou Priorato, é quase impossível conseguir. A atenção deve ser voltada para Toro, Yecla, 
Somontano, e algumas áreas da Catalunha, por exemplo. Outros países, como Austrália e África 
do Sul, também têm produtos para disputar esse mercado.  
 
Um evento de vinho é a melhor oportunidade que o consumidor tem para degustar lado a lado o 
maior número de rótulos diferentes e, ao compará-los, poder exercer sua preferência. Vários 
deles estarão se realizando em maio, o Encontro Mistral, em São Paulo e Rio de Janeiro, e o 
Serra-Vitis, na região de Petrópolis. No início de junho, Belo Horizonte recebe ao mesmo tempo o 
Boa Mesa e a Expo Vinho Chile.  
 
Mas o fundamental é que o interessado tenha sempre boca curiosa e mantenha a capacidade de 
discernimento para não comprar gato por lebre. Cabe lembrar sempre que vinho mais caro não é 
necessariamente melhor, nem vinho barato tem boa relação qualidade/preço. Fala-se bastante em 
vinhos com custo/benefício, um termo inadequado. Custo/benefício tem a água. Vinho tem, boa 
ou má, qualidade e preço, segundo critérios individuais de cada um.  
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