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RESUMO 

 

 

Tendo em vista a completa transformação do mercado de vinhos no Brasil ocorrida 

nos últimos 10 anos, e o seu ainda enorme potencial de crescimento, esta 

dissertação se propõe a identificar, através da Metodologia de Preços Hedônicos, os 

preços implícitos de características de rótulo, sensoriais e informativas de vinhos no 

mercado brasileiro. A análise destes preços, que não são isoladamente 

transacionados nos pontos de venda, mas que são indiretamente praticados em 

equilíbrio de mercado, é de fundamental importância para o entendimento dos 

critérios de decisão e do comportamento do consumidor. O modelo mostra, entre 

outras conclusões, que o mercado brasileiro valoriza vinhos mais encorpados, com 

longa permanência em barris de madeira, que têm como sugestão de uso a guarda 

(e não o consumo imediato) e que são procedentes, nesta ordem, da França, Itália, 

Portugal e Espanha. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Preço Hedônico, Preços Implícitos, Teoria do Consumidor, 

Mercado de Vinhos, Atributos de Produtos, Microeconomia, Econometria.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

Given the complete transformation that the Brazilian wine market has gone through 

in the last decade, and its still great growth potential, this work intends to identify, 

using the Hedonic Prices Methodology, the implicit prices of label, sensory and 

informative characteristics of wines in the Brazilian market. The analysis of such 

prices, which are not individually practiced, but that are indirectly negotiated in 

market equilibrium, is of great importance for the understanding of the consumers‟ 

decision criteria and behavior. The model shows, among other conclusions, that the 

Brazilian consumer values wines that are full-bodied, which stayed for long period in 

oak barrels, which have cellaring potential (as opposed to those which are to be 

consumed immediately), and that were produced in France, Italy, Portugal and 

Spain, in this order. 

 

 

 

KEYWORDS: Hedonic Price, Implicit Prices, Consumer Theory, Wine Market, 

Product Attributes, Microeconomics, Econometric. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui um significativo e promissor mercado consumidor de vinhos. Apesar 

de uma média elevada de temperaturas, do baixo poder aquisitivo de sua população, 

de uma arraigada “cultura da cerveja” e da alta carga tributária1 incidente sobre 

vinhos nacionais e importados, o consumo deste produto no Brasil vem se elevando 

a olhos vistos; em 2007 atingiu  o patamar de 70 milhões de litros (IBRAVIN2, 2008), 

sendo que o consumo de vinhos importados  - aproximadamente 80% do total 

consumido de vinhos finos3 - cresceu 19% em volume e 25% em valor em relação 

ao ano anterior (NUNES, 2008). O Brasil é atualmente o 16º produtor mundial de 

vinho e o 5º maior consumidor do planeta (VINHOS DO BRASIL, 2009). 

 

O expressivo aumento das importações brasileiras de vinho registrado nos últimos 

anos corrobora esta análise. Como mostra o Gráfico 1 apresentado a seguir, o Brasil 

importou em 2008 um total de 57,9 milhões de litros, ou 48% a mais do que o 

montante importado 4 anos antes (IBRAVIN / MAPA / SEAPPA-RS, 2009). 

 

                                            
1
 Impostos representam aproximadamente 55% do preço de um vinho nacional. No caso dos 

importados, soma-se a este custo a alíquota de 27% de impostos sobre importações (BARBOSA, 

2009). 

2
 IBRAVIN - Instituto Brasileiro do Vinho é uma sociedade civil sem fins lucrativos à qual estão 

associados pessoas jurídicas de direito privado, representantes de produtores de uva, cooperativas, 

indústria vinícola e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) - unidade federativa que 

concentra 90% da produção no segmento. 

3
 A legislação brasileira define o vinho fino como a bebida obtida pela fermentação alcoólica de uvas 

européias da espécie Vitis vinifera , em oposição ao “vinho comum” feito com uvas americanas, 

como a Vitis labrusca, Vitis bourquina ou com uvas híbridas, geneticamente manipuladas a partir de 

cepas das duas espécies. 

http://www.estado.rs.gov.br/
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A despeito destes dados positivos acerca do volume total consumido e do seu 

crescimento, o consumo per capita no Brasil ainda é muito baixo, na casa de 1,9 

litros por habitante (MARKET ANALYSIS4 apud REVISTA FATOR BRASIL, 2008). O 

Gráfico 2 mostra que este nível de consumo está muito aquém do consumo de 

outros países da América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai, e é muito inferior 

também à média mundial de 5,0 litros por habitante (TDA – TRADE DATA AND 

ANALYSIS, 2005). 

 

                                            
4
 Market Analysis, 2008. Estudo sobre o mercado brasileiro de vinhos e espumantes. 

Importações Brasileiras

de Vinhos e Espumantes

(em milhões de litros)
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Gráfico 1 – Evolução das Importações Brasileiras de Vinhos e Espumantes 

Fonte: Ibravin/Mapa/Seappa-RS, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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O instituto de pesquisas de mercado Market Analysis estima que o consumo por 

habitante nacional cresça dos atuais 1,9 litros para o patamar de 3,5 litros até o ano 

de 2030. Em se tratando dos consumidores freqüentes de vinho no Brasil – que 

representam 48% da população – a projeção para o mesmo período é que o 

consumo per capita se eleve dos atuais 5,2 litros para 9,0 litros (MARKET 

ANALYSIS apud REVISTA FATOR BRASIL, 2008), o que representa um 

impressionante aumento de 73% ao longo de pouco mais que 20 anos. Vale 

ressaltar que os Estados Unidos, que há uns trinta anos tinham consumo per capita 

semelhante ao brasileiro, hoje consomem aproximadamente 8,0 litros por habitante 

e são o maior mercado consumidor de vinhos do mundo (BARBOSA, 2009). 

 

Os consumidores freqüentes de vinhos finos no Brasil são, em sua grande maioria, 

indivíduos das classes média e alta. Dados recentes mostram o forte impacto 

positivo que a estabilização econômica ocorrida nos últimos anos e a redução do 
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Gráfico 2 – Consumo de Vinho Per Capita 

Fonte: Market Analysis (dados do Brasil, referente ao ano de 2008) e Trade Data and Analysis                    

(dados dos demais países, referentes ao ano de 2005) 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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desemprego tiveram sobre a classe média brasileira, ou seja, sobre o mercado 

potencial de consumidores de vinho. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 12,9% 

em outubro de 2003 para o patamar de 7,5% em outubro de 2009 (IBGE, 2009), e a 

expectativa é que se mantenha em nível extremamente baixo. A renda do brasileiro, 

por sua vez, cresceu 7%aa entre 2003 e 2008, o que segundo o professor Marcelo 

Neri da FGV-RJ já caracteriza um crescimento sustentado e não simplesmente uma 

“bolha”. Neri, em seu recente estudo sobre a classe média brasileira afirma ainda 

que a queda da desigualdade entre as classes é inédita no Brasil; em 1992 a classe 

média representava 1/3 da renda brasileira, e hoje representa mais que 50% (NERI, 

2009). Considerando que a expectativa é que a classe média brasileira gaste em 

vinhos 39% a mais em 2011 se comparado a 2006 (IBRAVIN apud TARMO, 2009), 

esta mobilidade social “para cima” terá um papel importante no consumo total de 

vinho no Brasil nos próximos anos. 

 

O baixíssimo consumo per capita somado à estabilização econômica ocorrida nos 

últimos anos e à crescente absorção da cultura do vinho pela população brasileira 

são evidências do imenso potencial de crescimento do consumo deste produto no 

Brasil. Como foi mencionado em artigo publicado pelo website Meninger Wine 

Business International, “Brazil is a country on the rise and is poised to take an 

increasingly prominent position on the global wine scene” (TARMO, 2009). 

 

Enquanto a quantidade de marcas de cerveja ou de uísque disponíveis nas lojas 

especializadas ou mesmo em supermercados brasileiros pode chegar a 10 ou 20, a 

quantidade de vinhos oferecidos pode facilmente estar na casa das centenas, ou, às 

vezes, até dos milhares. As diferenças entre os vinhos começam pelo seu país de 

origem e produtor, mas vão muito além destes fatores. Entre os países produtores, 

temos os tradicionais França, Itália e Espanha, mas também os Países do Novo 

Mundo como por exemplo Austrália, Estados Unidos, Argentina e Chile. Aspectos 

como tipo de solo onde são cultivadas as videiras, ano da safra (com sua média de 

temperatura e índice pluviométrico específicos), método de fabricação e variedades 

de uvas utilizadas, entre outros, dão a cada vinho e a cada safra uma composição 

específica (aroma, corpo e acidez, por exemplo), ou seja, uma identidade. É esta 



14 

 

 

identidade que resulta numa gama de preços que podem ir de alguns reais a alguns 

milhares deles (Figura 1). 

 

Frente ao grande potencial de crescimento do mercado consumidor no Brasil, e 

dada a enorme variedade de tipos e variabilidade de preços dos vinhos, é de grande 

interesse o entendimento da relação entre as características dos vinhos e seus 

preços, e este é o propósito do presente estudo. 

 

 

 

Adega do Vale Cabernet Sauvignon Shiraz 

R$11,98 no Rei dos Whiskys (São Paulo) 

Châteu Latour 1999 

R$2.078,00 na Decanter (São Paulo) 

 

 

 

 

A idéia central desta dissertação é identificar os preços implícitos das características 

(país de origem, safra, classificação de corpo e acidez, por exemplo) dos vinhos de 

um extenso catálogo de uma das principais importadoras e distribuidoras deste 

produto no país; a Decanter. Esta amostra é representativa da parte do mercado 

consumidor brasileiro com maior potencial de crescimento no consumo de vinhos, 

via estabilização econômica, aumento do poder aquisitivo da população e pela 

divulgação da cultura do vinho, ou seja, as classes média e alta. Fazem parte deste 

catálogo 752 rótulos, vindos de 13 diferentes países produtores, com preços 

variando de R$16,00 a R$2.078,00. Esta relação entre preços e características será 

estabelecida pela Metodologia de Preços Hedônicos, que revelará, através de um 

modelo econométrico, os preços implícitos, indiretamente praticados em equilíbrio 

Figura 1 – Exemplos de Rótulos Vendidos no Brasil 

Fonte: Websites <www.reidoswhiskys.com.br> e <www.decanter.com.br> Acesso em dez. 2009. 

http://www.reidoswhiskys.com.br/
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de mercado, de características que não são isoladamente transacionadas nos 

pontos de venda, mas que são de fundamental importância para o entendimento dos 

critérios de decisão e do comportamento do consumidor. 

 

A análise desta relação, além de interessante, deverá ser útil aos vendedores de 

vinho no Brasil que, assim como qualquer outro intermediário no comércio de bens, 

têm como grande desafio o planejamento de suas compras, ou seja, da formação de 

seus estoques que na essência é uma importante decisão de investimento. Um 

entendimento apropriado das características presentes nos vinhos e seu respectivo 

valor implícito será um instrumento de grande utilidade para que se viabilize uma 

alocação eficiente de recursos, garantindo liquidez para os estoques, e, 

possivelmente, uma melhor margem na comercialização. 

 

Há na literatura, uma rica bibliografia de análises similares, relacionando o preço dos 

vinhos às suas características. Esta dissertação vem a acrescentar importantes 

conclusões a esta literatura na medida em que o seu foco é o mercado brasileiro, 

muito pouco explorado por outros autores anteriormente5. Além disso, consideramos 

uma base de dados bastante diversificada em termos de países de procedência dos 

vinhos (13 países diferentes), enquanto os trabalhos existentes em geral analisam 

vinhos produzidos em um mesmo país ou região. Não menos importante é 

mencionar que este trabalho analisa uma cesta de atributos dos vinhos bastante 

particular; algumas características presentes na nossa base de dados (como por 

exemplo a classificação quanto ao corpo, e tanino presente no vinho) não foram 

encontradas em nenhum dos trabalhos anteriores. 

 

Um histórico de estudos existentes sobre o “mundo dos vinhos” será o assunto de 

uma das partes deste estudo, que mostrará a amplitude com que este tema tem sido 

abordado por economistas, estatísticos, apreciadores e/ou curiosos, entre outros, 

                                            
5
 O único trabalho que encontramos que aplica a metodologia de preços hedônicos ao mercado 

brasileiro de vinhos é o de Luppe (2005) que analisa características de rótulo de uma amostra de 229 

vinhos brasileiros, argentinos e chilenos. 



16 

 

 

tornando vasto e interessante o estudo do que tem sido denominado “wine-

economics”. 

  

Esta dissertação se desenvolve da seguinte forma: na seção 2 discorreremos sobre 

o mercado brasileiro de vinhos, na seção 3 faremos uma extensa revisão 

bibliográfica do tema e a seção 4 será dedicada à apresentação da metodologia de 

preços hedônicos. A partir da seção 5 entraremos na parte mais prática deste 

estudo, com a descrição e análise da nossa base de dados, seguida da descrição do 

modelo e análise dos resultados obtidos e finalmente, na seção 7, teremos as 

conclusões do estudo. 

 

Na próxima seção apresentaremos um histórico da presença do vinho no Brasil sob 

os pontos de vista da produção e do consumo. Discutiremos também aspectos 

importantes do atual cenário, como por exemplo a exploração de novas fronteiras de 

produção (possível através do desenvolvimento de tecnologia inovadora), os 

impactos das importações de vinhos argentinos e chilenos no mercado, a questão 

da imagem do vinho nacional no mercado doméstico, e o reconhecimento externo do 

vinho brasileiro. 
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2 BREVE CONTEXTO DO MERCADO BRASILEIRO DE VINHOS 

 

O início do cultivo de uvas no Brasil data de 1530, com a chegada da expedição 

colonizadora portuguesa comandada por Martin Afonso de Souza que trouxe 

pessoalmente as primeiras mudas de videira. Plantadas na Capitania de São 

Vicente (Sudeste do Brasil), estas mudas – que eram da qualidade Vitis vinifera (ou 

seja, próprias para a produção de vinho) – não frutificaram devido ao clima e solo da 

região, inadequados para este tipo de cultura (VINHOS DO BRASIL, 2009). 

 

Um novo impulso ocorreu com a chegada dos Padres Jesuítas, em 1626, à Região 

das Missões, e dos imigrantes alemães, que trouxeram castas européias de videiras 

e obtiveram bons resultados no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. As 

tentativas de se implantar no país uma produção de uva e vinho seguiram até 

Portugal proibir, em 1789, o plantio de videiras no Brasil. Com o claro objetivo de 

proteger a sua produção de uvas, os portugueses acabaram inibindo completamente 

o cultivo e a comercialização de vinho no país. A vitivinicultura brasileira 

permaneceu longos anos como uma atividade privada e doméstica. 

 

O ano de 1875 foi emblemático para a cultura da uva no Brasil, pois foi nesta data 

que desembarcaram no país milhares de imigrantes italianos, carregando na 

bagagem não só a esperança de uma vida melhor no novo mundo, mas também 

exemplares de videiras recolhidas da região do Vêneto, na Itália. Além das vinhas, 

os italianos trouxeram a sua cultura de produção e consumo de vinhos. As raízes 

deste modo de viver, em torno da uva e do vinho, se disseminaram rapidamente 

pela Serra Gaúcha.  

 

Na década de 80 começaram a acontecer verdadeiros progressos na indústria de 

vinho no Brasil; houve o crescimento qualitativo da cadeia de produção de uvas 

através dos investimentos em tecnologia feitos pelas vinícolas que resultaram numa 

efetiva profissionalização das técnicas enológicas. Um dos fatores que mais 
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contribuiu para a melhoria do produto final foi a chamada reconversão de vinhedos 

(troca do sistema latada por espaldeira, ver Figuras 2 e 3 abaixo), o que reduziu a 

produção geral por hectare, mas resultou em uma uva de melhor aproveitamento, 

amadurecida de forma uniforme. Além disso, parte das vinícolas passaram ao cultivo 

de variedades européias da espécie Vitis vinifera, que é a base para a elaboração 

de vinhos de alta qualidade, os chamados vinhos finos6. É nesta época também que 

outras regiões do país passam a ter importância na produção de vinhos, como o 

Vale do São Francisco, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e novas 

fronteiras no principal pólo da vitivinicultura nacional, o estado do Rio Grande do Sul 

(GUERRA et al., 2009; VINHOS DO BRASIL, 2009).  

 

 

Figura 2 – Sistema de condução da videira em latada 

Fonte: GUERRA et al., 2009  

Legenda: Postes - a) cantoneira; b) lateral; c) interno; d) rabicho; Fios - e) cordão primário de 

cabeceira; f) cordão primário lateral; g) fio da produção; h) fio da vegetação; i) fio de 

sustentação da malha; j) fio rabicho. 

 

                                            
6
 As castas européias (Vitis vinifera), apesar dos esforços envidados para seu cultivo, não tiveram 

expressão nos primórdios da vitivinicultura comercial brasileira devido às perdas causadas pela 

incidência de doenças fúngicas. Com o advento dos fungicidas sintéticos, efetivos no controle 

destas doenças, a partir de meados do século XX, as videiras européias começaram a ganhar 

expressão no cenário nacional. 
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Figura 3 – Sistema de condução da videira em espaldeira e com poda mista 

Fonte: GUERRA et al., 2009  

Legenda: a) poste de cabeceira; b) poste interno; c) fio da produção; d) fios fixos da 

vegetação; e) fio móvel da vegetação. 

 

 

Vale ressaltar que até recentemente, os vinhos finos brasileiros eram feitos 

exclusivamente no Rio Grande do Sul, com uvas colhidas no verão, em janeiro e 

fevereiro. Foi justamente na década de 1980 que se abriu a nova fronteira no Vale 

do São Francisco, onde o clima quente, aliado a novas tecnologias de cultivo e de 

irrigação, permitem mais de uma safra por ano. Mais recentemente, a região de São 

Joaquim, no Planalto Catarinense, foi ocupada por vinícolas interessadas em vinhos 

finos de altitude. Em 2009, um novo terroir (palavra francesa que engloba o clima e o 

solo que caracterizam uma região) foi descoberto no Brasil com vocação para 

produzir uma bebida de qualidade superior: o Sul de Minas Gerais, tradicional zona 

cafeeira. Segundo especialistas, esta região reúne as mesmas condições climáticas 

(dias ensolarados, baixas temperaturas à noite e pouca chuva) que as melhores 

regiões produtoras de vinho do mundo (MASSON, 2009). 

 

A viticultura ocupa hoje no Brasil uma área de aproximadamente 77 mil hectares, 

com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país até regiões situadas muito 

próximas ao equador. A produção de uvas é da ordem de 1,2 milhões de toneladas 
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ao ano. Deste volume, cerca de 45% é destinado ao processamento (elaboração de 

vinhos, sucos e outros derivados) e 55% comercializado como uva de mesa. 

 

Do total de uvas destinadas ao processamento, 77% se transformam em vinhos de 

mesa e 9% em sucos de uva, ambos elaborados a partir das uvas de origem 

americana, especialmente cultivares de Vitis lambrusca, Vitis bourquina e híbridos 

interespecíficos diversos. Cerca de 13% são transformadas em vinhos finos, 

elaborados com a casta Vitis vinifera, e o restante em outros derivados da uva e do 

vinho. Grande parte da produção brasileira de uvas e derivados de uva e vinho são 

destinados ao mercado interno. O principal produto de exportação, em volume, é o 

suco de uva, sendo cerca de 15% da produção destinada ao mercado externo. 

Apenas 5% da produção de uvas de mesa é destinada à exportação. Em se tratando 

de vinhos, se considerada toda a produção nacional (vinhos de mesa e vinhos finos), 

menos de 1% são comercializados fora do Brasil (IBRAVIN, 2009). 

 

Segundo a Cartilha Vinhos do Brasil, o mapa da produção de vinhos finos no Brasil 

se apresenta hoje da seguinte forma: 

 

 

Estado do Rio Grande do Sul: 

 

Situado na região sul do Brasil, é o berço da vitivinicultura brasileira, responsável por 

cerca de 90% da produção nacional. Três sub-regiões se destacam: (i) a da Serra 

Gaúcha, (ii) a da Campanha e da Serra do Sudeste, e (iii) a de Campos de Cima da 

Serra, sendo que estas 2 últimas são sub-regiões emergentes. 

 

A mais tradicional região é a Serra Gaúcha, cujo cultivo de uvas iniciou no final do 

século XIX, com os imigrantes italianos. A principal área de cultivo de uvas para a 

elaboração de vinhos finos está localizada especialmente na margem esquerda do 

Rio das Antas, em Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Garibaldi, Farroupilha, 

Flores da Cunha, Caxias do Sul e municípios vizinhos. 
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O Vale dos Vinhedos, uma sub-região dentro da Serra Gaúcha, é a primeira 

Indicação Geográfica do Brasil. Os vinhos produzidos no Vale dos Vinhedos podem 

ser identificados no rótulo e exibem selo de controle numerado. Outras regiões no 

Brasil estão buscando a mesma Identificação de Procedência (Monte Belo do Sul, 

Pinto Bandeira e a região do Vale do São Francisco). 

 

A partir da década de 80, a região da Campanha recebeu seus primeiros vinhedos. 

O relevo plano da região permite o plantio de grandes áreas de uvas, amplamente 

mecanizados. A disponibilidade de terras amplia a possibilidade de expandir a área 

cultivada no Estado, principalmente dedicada à produção de vinhos finos brasileiros. 

Clima e solo típicos, com amplitude térmica e seca na época da colheita, diferenciam 

a região de outras no mesmo Estado. Outra região nova e emergente no Rio Grande 

do Sul é a Serra do Sudeste, que também teve início de exploração na década de 

1980. O local possibilita a mecanização nos vinhedos, apesar de possuir encostas e 

pequenos morros. O clima e o solo são típicos, produzindo vinhos com 

características distintas dos encontrados na Serra Gaúcha e na Campanha. 

 

Por fim, a região dos Campos de Cima da Serra começa a se constituir em uma 

nova fronteira vitivinícola gaúcha. 

 

Estado de Santa Catarina: 

 

Nos últimos anos, este estado ganhou vinhedos destinados à produção de vinhos 

finos na região de São Joaquim, junto ao Planalto Sul Catarinense. Seus vinhedos 

de altitude transformaram a cidade na mais fria das regiões produtoras de vinhos do 

Brasil. 

 

Estados de Pernambuco e Bahia: 

 

Situados em zona de clima tropical e semi-árido, entre o 9º e 10º paralelos de 

latitude Sul, a produção de vinho destes estados do nordeste de Brasil fica no Vale 

do Rio São Francisco. O diferencial desta região é exclusivo no mundo, com a 
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possibilidade – através da utilização de sofisticada tecnologia – de produção de uvas 

e de vinhos ao longo de todos os meses do ano. Em geral, são realizadas duas 

colheitas ao ano, um atributo competitivo único. Inaugurada nos anos 80, a região 

experimenta uma época de expansão na elaboração de vinhos finos, com uma 

tipicidade distinta das tradicionais regiões produtoras da viticultura mundial (VINHOS 

DO BRASIL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Segundo a Datamonitor, a distribuição de vinhos no Brasil é bastante pulverizada, e 

é feita principalmente pelo que eles classificam como varejo especializado 

(importadoras/distribuidoras como, por exemplo, a Decanter, Expand, Vinci e Mistral) 

e por estabelecimentos de consumo (restaurantes, clubes e bares), conforme 

Gráfico 3 apresentado a seguir (DATAMONITOR, 2008). 

 

Figura 4 – As Principais Regiões Produtoras de Vinhos Finos e as Novas Fronteiras 

Fonte: MASSON, 2009. 
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Foi nos últimos 10 anos, no entanto, que o mercado brasileiro de vinho passou por 

uma completa revolução, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de 

vista dos produtores e dos distribuidores. 

 

Do ponto de vista do consumo, a grande mudança começou a acontecer nos anos 

de 2002 e 2003, quando o Chile e a Argentina, grandes e tradicionais produtores sul-

americanos de vinho, inundaram o mercado brasileiro com vinhos de seus 

produtores a preços acessíveis e com qualidade, visando a formação de um 

mercado consumidor e garantindo sua participação em tal mercado. Estes países 

apostaram no potencial do mercado brasileiro e investiram pesadamente nesta idéia. 

O que se viu foi uma resposta muito positiva a este investimento: uma completa e 

rápida transformação do mercado consumidor e de hábitos e costumes de uma parte 

da população brasileira: o vinho passou a ser um item de consumo comum para as 

classes média e média-alta brasileira. Esta mudança se revela em dados como o 

número de clientes da rede nacional de supermercados Pão de Açúcar que 

costumam comprar vinhos com regularidade, que passou de 15% em 2005 para 

nada menos que 70% em 2007 (VIEIRA, 2007). Além disso, só no ano de 2007 as 

Estabelecimentos 
de Consumo

34%

Varejo 
Especializado

40%

Supermercados e 
Hipermercados

22%

Outros
4%

Distribuição de Vinhos no Brasil

Gráfico 3 – Distribuição de Vinhos no Brasil 

Fonte: DATAMONITOR, 2008 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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vendas de vinhos cresceram 20%, mais do que qualquer outra categoria de 

produtos, se tornando uma das maiores explosões de consumo da década no país. 

 

Antes considerado artigo de luxo, o vinho passou a fazer parte do dia a dia dos 

brasileiros, sendo considerada uma bebida acessível a uma parcela cada vez maior 

da população e substituindo, por exemplo, o consumo do „refrigerante no almoço de 

domingo‟ e a „cerveja à beira da piscina‟. Houve o que se pode chamar de 

“aculturamento” das classes média e alta em relação ao vinho. 

 

Esta estratégia do Chile e da Argentina teve forte impacto não só na participação de 

vinhos importados no total consumido no Brasil (que passou de 47% em 2004 para 

aproximadamente 80% em 2009), mas também na composição destas importações; 

se antes o vinho mais importado pelo Brasil era o italiano, atualmente são os sul 

americanos que respondem pela maior parcela desta importação. O preço médio 

dos vinhos também sofreu alteração como conseqüência desta ação, mas neste 

caso uma forte redução; antes o brasileiro precisava desembolsar pelo menos 

R$30,00 por um vinho de boa qualidade (abaixo deste preço só se encontravam 

alternativas mais simples – os chamados vinhos de garrafão, produzidos com uvas 

não apropriadas à fabricação de vinho), hoje ele encontra rótulos do mesmo nível 

por preços entre R$12,00 e R$18,00. Grandes varejistas afirmam que, de suas 

vendas de vinho, aproximadamente 85% são de rótulos que custam entre R$15,00 e 

R$20,00 (VIEIRA, 2007; TARMO, 2009). 

 

Para atender a este crescimento da demanda pelo vinho, estabelecimentos de 

vendas também surgiram ou se adaptaram. Supermercados aumentaram 

consideravelmente sua área destinada a esta classe de bebidas e investiram na 

formação de vendedores especializados para auxiliar o consumidor na compra. 

Houve também o surgimento de um novo tipo de loja: as importadoras de vinho. Seu 

número era insignificante no início da década, mas hoje existem mais de 200 destes 

estabelecimentos espalhados pelo país (VIEIRA, 2007). 
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Outros efeitos indiretos do aumento de consumo e do interesse do consumidor pelos 

vinhos foram o crescimento das vendas de livros especializados, cursos7 (inclusive 

de nível superior), adegas climatizadas, viagens temáticas, eventos e grupos que se 

reúnem para aprender sobre a bebida e degustá-la. Ou seja, uma mudança de 

interesses e costumes de uma parcela da população. Além disso, a figura do 

sommelier na cena gastronômica tornou-se comum e cada vez mais importante, 

talvez fundamental mesmo para restaurantes menos sofisticados, mas que oferecem 

a bebida.  

 

De acordo com Ciro Lilla (proprietário da Mistral, a maior importadora de vinhos do 

país), os produtores estrangeiros que vêm ao Brasil se surpreendem com o nível de 

conhecimento do consumidor brasileiro de vinhos finos, e com a sofisticação do 

serviço do vinho no país. Ele afirma que alguns bons restaurantes de Londres, por 

exemplo, não têm “um quinto da oferta de rótulos que um bom restaurante brasileiro 

oferece...” e que “os produtores de vinho que vêm ao Brasil ficam impressionados 

[...] com as taças utilizadas, com o fato de haver sempre um sommelier com certo 

conhecimento e com a existência de adegas refrigeradas em todos esses 

restaurantes. Nós (brasileiros) nos acostumamos com isso e temos a impressão que 

em todos os lugares do mundo é assim, mas estão muito longe disso. Nesse 

aspecto, nós tiramos nota dez” (BARBOSA, 2009) 

 

Como prova do desenvolvimento do negócio do vinho no Brasil, vale ainda ressaltar 

o crescimento do porte de encontros de winebusiness, como por exemplo a 

Expovinis Brasil – o maior da América Latina – realizado em São Paulo. No ano de 

2009, este evento recebeu 16.000 visitantes e teve a participação de 250 

expositores, dos quais 35 eram vinícolas brasileiras (em 2008 foram apenas 11 

vinícolas nacionais) (IBRAVIN, 2009). 

 

No âmbito da produção vinífera nacional, a entrada em massa no Brasil dos vinhos 

chilenos e argentinos, vinhos estes com maior tradição e preços acessíveis, também 

                                            
7
 De acordo com dados da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), a procura por cursos cresce à 

taxa de 30% ao ano desde 2003. 
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não passou despercebida; a indústria se viu obrigada a se modernizar e deu saltos 

formidáveis em termos de inovações tecnológicas e manejo dos vinhedos para fazer 

frente (em termos de escala de produção e de qualidade) à nova e forte 

concorrência e defender seu espaço neste mercado em franco crescimento. 

 

Apesar de admitir o longo caminho que tem pela frente, a indústria de vinho nacional 

já pode comemorar importantes realizações. Por exemplo, a comercialização de 

vinhos finos tintos e de espumantes elaborados no Rio Grande do Sul (responsável 

por cerca de 90% da produção de vinhos nacional) cresceu 16,3% e 14,6% 

respectivamente de janeiro a outubro de 2009 se comparado ao mesmo período do 

ano anterior (ACADEMIA DO VINHO, 2009). 

 

Não menos importante é mencionar – como prova do desenvolvimento da indústria 

vitivinícola brasileira - o reconhecimento internacional da qualidade dos vinhos 

produzidos no país. De fato, os vinhos brasileiros já conquistaram mais de 1.700 

prêmios internacionais. Só na San Francisco International Wine Competition do ano 

de 2008, por exemplo, vinhos brasileiros conquistaram cobiçadas medalhas de prata 

e bronze nas categorias varietais8 e espumantes. Entre outros destaques, vale citar 

que os espumantes brasileiros Salton Espumante Evidence, Courmayer Espumante 

Moscatel Executive e Panizzon Espumante Moscatel, medalhas de prata, igualaram-

se a grandes nomes como Veuve Clicquot Ponsardin, e Krüg NV Rosé, e que o 

Panizzon Reserva Cabernet Sauvignon 2005 obteve medalha de prata entre os 

Cabernet Sauvignon varietais (IBRAVIN, 2008). 

  

                                            
8
 Vinho identificado com o nome da variedade da uva no rótulo. É preciso que exista um mínimo 

dessa uva na sua composição (normalmente 75%, na maioria dos países). 
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No entanto, o sucesso em termos de prêmios internacionais dos vinhos brasileiros 

deixa ainda a desejar em termos de impacto sobre o consumo de vinhos nacionais 

no país. Como já foi mencionado neste trabalho, o consumo de vinhos finos 

nacionais, de uma forma geral, representa atualmente tão somente 20% do mercado 

total. Isso pode, por outro lado, ser encarado como um desafio à indústria nacional. 

Uma evidência de que esta situação pode ser revertida é o próprio exemplo dos 

vinhos espumantes nacionais que hoje representam 80% dos espumantes 

consumidos no Brasil (MASSON, 2009). 

 

Desta forma, o futuro dos vinhos finos brasileiros no mercado doméstico depende 

fundamentalmente de um investimento para a melhoria de sua imagem. Ao contrário 

do que acontece no exterior, onde há uma grande curiosidade quanto ao vinho 

brasileiro, no Brasil a imagem do produto ainda está “deslocada da realidade”. Além 

disso, não se pode ignorar o efeito que o câmbio tem sobre a indústria nacional de 

vinho, assim como em outros setores da economia. 

 

Voltando à questão da imagem do vinho nacional, o IBRAVIN lançou em 2009 um 

novo projeto publicitário visando melhorar a percepção do consumidor brasileiro a 

respeito dos vinhos aqui produzidos; a campanha “Vinhos do Brasil”. Este esforço 

visa estabelecer um novo posicionamento dos vinhos e espumantes brasileiros. Seu 

objetivo ir de encontro à resistência que os consumidores brasileiros têm em relação 

ao vinho nacional, associando a sua imagem aos conceitos de alegria, jovialidade, 

autenticidade, e abertura a novas experiências (VINHOS DO BRASIL, 2009). Apesar 

da determinação das partes envolvidas e dos resultados iniciais positivos deste 

Figura 5 – Algumas das Principais Vinícolas Brasileiras 

Fonte: Elaboração própria. 
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esforço para a melhoria da imagem dos vinhos nacionais, esta transformação levará 

algum tempo. Uma frase atribuída ao barão Philippe de Rothschield, cuja família 

produziu algumas das maiores jóias da vinicultura mundial, e que revela nas 

entrelinhas a questão da construção de imagem e da credibilidade diz que fazer 

vinho é relativamente fácil, “difícil são os primeiros 200 anos” (MASSON, 2009). 

 

 

 

 

 

Se por um lado o vinho nacional ainda encontra algum grau de resistência dos 

consumidores brasileiros, no mercado internacional o seu desempenho tem 

surpreendido, não apenas pelos prêmios que tem ganhado, mas também pelos 

números de exportação. Apesar de sua ainda pequena relevância no volume total do 

comércio mundial a recente história dos vinhos do Brasil aponta para a conquista de 

um espaço de destaque no mercado vinícola global, já contando com presença em 

diversos países do mundo e acumulando um crescimento de aproximadamente 

253% em 5 anos, como mostram os gráficos 4 e 5 que são apresentados a seguir.  

 

Este bom desempenho das exportações tem se mostrado estável inclusive em 

momentos de crise econômica mundial; apesar da queda de 15,2% nas exportações 

de bens e serviços do Brasil no primeiro trimestre de 2009 em comparação ao 

mesmo período de 2008 (IBGE, 2009), o setor vinícola exportador comemorou 

números positivos: entre as 33 vinícolas brasileiras participantes do projeto Wines 

Figura 6 – Logo e Slogan da Campanha Vinhos do Brasil 

Fonte: VINHOS DO BRASIL, 2009. 
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From Brazil9 o aumento médio das exportações de vinhos ficou por volta dos 18,5%. 

E a expectativa para o ano de 2009 é de um crescimento de 30% (CELEX, 2009).  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
9
  Projeto em parceria do Ibravin e da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoções de Exportações 

e Investimentos) para ampliar as exportações de vinho. 
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Gráfico 5 – Crescimento das Exportações Brasileiras de Vinho 

Fonte: IBRAVIN, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Gráfico 4 – Destino das Exportações Brasileiras de Vinho 

Fonte: IBRAVIN, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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A próxima seção será dedicada à revisão dos estudos existentes sobre o “mundo 

dos vinhos”. Como será mostrado, este tema já foi abordado sob os mais diferentes 

enfoques por economistas, estatísticos, apreciadores e/ou curiosos, entre outros, o 

que torna vasto e interessante o estudo do que tem sido denominado “wine-

economics”. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Como mencionado anteriormente, o ponto de partida para o desenvolvimento deste 

trabalho foi a constatação do grande potencial do mercado de vinhos no Brasil, 

aliado à curiosidade originada na enorme variedade de rótulos de vinhos e na 

amplitude do intervalo que compreende seus preços. 

 

Perguntas do tipo: como pode o preço de um produto fabricado de forma semelhante 

e a partir da mesma matéria prima (no caso, uvas) variar de R$11,98 a R$2.078,00? 

Ou qual é o impacto no preço de uma garrafa de vinho das características 

mencionadas em cada rótulo (como safra, país de origem e produtor) ou das 

condições meteorológicas durante o período de cultivo das videiras? Até que ponto 

condições naturais (tipo de solo, por exemplo) e tecnologia utilizada (como as uvas 

são colhidas e esmagadas, tipo de barril usado no período de fermentação, etc.) ao 

imprimir determinadas características à identidade do vinho influenciam os seus 

preços? Ou, em outras palavras, qual o preço implícito das características 

percebidas pelos consumidores nos vinhos? 

 

Há na literatura um grande número de trabalhos abordando este tema sob diferentes 

enfoques. Para efeito didático, nesta dissertação classificaremos tais trabalhos em 3 

vertentes, apesar de que tal classificação não ser absolutamente precisa devido à 

existência de trabalhos que poderiam ser classificados como uma intersecção 

destes grupos. 

 

Uma das vertentes mais exploradas é a que tenta estabelecer uma relação entre 

qualidade dos vinhos e seus preços. Esta associação provoca debates controversos 
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provavelmente porque a noção de qualidade é vaga e imprecisa. Sobre esta 

discussão, é interessante considerar a opinião de Robert Parker10 que afirma que 

 

“... vinhos não podem ser avaliados de forma científica. Se um vinho 
barato e um caro têm a mesma nota, é porque eles têm qualidade 
semelhante. Não significa que um deles não possa evoluir mais que 
o outro ao longo do tempo. Isso pode influenciar no preço...” 
(PARKER apud VIEIRA, 2007). 

 

Por outro lado, alguns estudiosos afirmam que as diferenças de preços refletem com 

precisão diferentes níveis de qualidade, argumentando que consumidores não 

podem ser enganados o tempo todo por um longo período de tempo, e que as forças 

de mercado agem no sentido de ajustar os preços de acordo com os níveis de 

qualidade.  

 

Enquanto esta relação direta entre qualidade e preço parece ser válida para um 

seleto grupo de vinhos de primeiríssima linha, que são ativamente negociados em 

leilões pelo mundo (e nos quais há a intervenção de experts, então de fato preços 

dos vinhos se adaptam continuamente a flutuações em qualidade entre as safras 

dos anos), muitos autores defendem a posição de que esta relação não se verifica 

para a grande maioria dos vinhos que são menos conhecidos, pelo simples fato de 

que quase não há informações sobre os mesmos, raramente sessões de 

degustação “oficiais” são organizadas em torno destes vinhos, e bem menos que a 

metade dos vinhos possuem nota em algum ranking reconhecido. 

 

Há, por sua vez, os autores que argumentam que simplesmente não há relação 

entre preço e qualidade quando se trata de vinhos, e podemos citar uma evidência 

curiosa que advoga neste sentido, descrita por Lecocq em um de seus trabalhos:  

 

                                            
10

 Considerado, há quase 30 anos, o crítico de vinhos mais influente do mundo. Criador do jornal The 

Wine Advocate e de uma classificação de avaliação de vinhos, que se tornou uma referência 

mundial, e que confere até 100 pontos a cada garrafa de acordo com sua qualidade, levando em 

consideração diversas características do produto.  



33 

 

 

“... Ernest Gallo, the patriarch of the family-owned E&J Gallo Winery 
in California (the largest winemaker in the world), recalls how, in the 
early stages of his career, he once sold wine in New York. He offered 
a buyer two glasses of the same red wine, the buyer drank the two 
glasses and asked for the prices of the “two” wines. Upon hearing 
that the first wine cost 5 cents per bottle, and the second 10 cents, 
the buyer declared he wanted the 10 cents bottle.” (LECQUOC, 2006, 
p. 43).  

 

A mensagem por trás desta passagem interessante é confirmada por leiloeiros de 

vinhos que confirmam que preços altos para vinhos funcionam como estimulantes, e 

não como inibidores, em uma sala de leilões. Este “price puzzle” é uma evidência 

empírica de que parte do prazer em se tomar ou se ter um vinho está no fato de se 

saber que este vinho é famoso e caro. 

 

Outras evidências de que a relação preço/qualidade está longe de ser uma regra 

para vinhos são corriqueiramente extraídas, por exemplo, de sessões de 

degustação. Como exemplo, podemos citar a famosa degustação organizada em 

1995 em São Francisco por G. Getty, um bilionário americano e amante do vinho de 

Bordeaux (LECOCQ; VISSER, 2006). Este experimento reuniu 10 talentosos 

degustadores de vinho para experimentar cegamente11 uma amostra de vinhos 

franceses que incluía todos os vinhos de Médoc12 que haviam sido classificados na 

lendária degustação de 185513. Apesar de o novo ranking elaborado através da 

degustação de 1995 não ser completamente diferente do que havia sido feito em 

1855, também não se pode dizer que os dois eram idênticos. Dado que os preços 

destes Médocs em 1995 seguiam a mesma ordem encontrada na degustação de 

1855 e interpretando o ranking de 1995 como uma medida de qualidade, este 

experimento realizado em São Francisco reflete a disparidade que existe entre o 

preço e a qualidade dos vinhos. Resultados como estes são freqüentemente 

                                            
11

 Em degustação “às cegas”, os degustadores não vêem os rótulos dos vinhos que estão sendo 

degustados, então não sabem qual o vinho que estão bebendo. Isto torna a classificação mais 

isenta. 

12
 Médoc é uma região da França, reconhecida por sua produção de vinho. Localiza-se ao norte de 

Bordeaux. 

13
 Em 1855, 61 vinhos da região de Médoc foram classificados em 5 categorias. 
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encontrados em sessões de degustação nas quais vinhos são avaliados por não-

especialistas no assunto. Indivíduos não-especialistas – quando avaliam de maneira 

“cega” vários tipos de vinho – tendem a preferir os vinhos baratos aos caros. Ou seja 

- e como Robert Parker costuma repetir em suas análises - “Um vinho é bom ou ruim 

de acordo com o gosto de quem toma” (VIEIRA, 2007). 

 

Outros exemplos de estudos mais formais que abordam a relação preço/qualidade 

serão apresentados no decorrer desta revisão bibliográfica. Como poderá se 

observar, as conclusões de tais estudos estão longe de formar uma unanimidade. 

 

Outra linha de estudos acerca dos vinhos é a desenvolvida por pesquisadores14 

(economistas, matemáticos e/ou estatísticos) que usam métodos quantitativos para 

extrair informações ocultas de grandes bancos de dados, em vez de usar a técnica 

tradicional dos especialistas em vinhos (vulgarmente chamada de “agitar e cuspir”).  

 

Orley Ashenfelter15, economista de Princeton, é um bom exemplo desta linha de 

pesquisadores. Seus estudos visam dar um passo a mais na análise da qualidade 

dos vinhos, tentando descobrir o que está por trás das safras excelentes ou não.  

Ashenfelter iniciou seus estudos nesta área durante a década de 80 usando 

estatísticas para descobrir quais características do cultivo e colheita das uvas estão 

associadas a preços de vendas mais altos ou mais baixos. Segundo ele, “O vinho é 

um produto agrícola tremendamente afetado pelo clima a cada ano”. Usando dados 

sobre o clima na região de Bordeaux referentes a duas décadas, Ashenfelter 

descobriu que baixos níveis de chuva e altas temperaturas no verão produzem os 

melhores vinhos. A estatística usada nos dados entre 1952 e 1980 coincidiu 

exatamente com a qualidade dos vinhos de Burgundy, bem como os de Bordeaux. 

                                            

14 Estes pesquisadores são atualmente conhecidos como “devoradores de números” (ou super 

crunchers), segundo denominação de Ayres (2008). 

15
 Ashenfelter foi por anos editor da American Economic Review. Desenvolveu estudos sobre, por 

exemplo, salários de gêmeos idênticos para estimar o impacto de um ano de estudo a mais. 

Estimou também quanto os Estados valorizam estatisticamente uma vida, utilizando como base 

informações sobre limites de velocidade em estradas.  



35 

 

 

Os melhores vinhos derivam de safras onde o verão foi especialmente quente (as 

uvas amadurecem bastante e o nível de acidez é reduzido) onde o nível 

pluviométrico foi baixo na época da colheita (o que resulta em uvas concentradas). 

O resultado de seu trabalho foi a equação que, segundo ele, pode prever a 

qualidade geral de qualquer safra, bastando para isso inserir dados do clima do 

respectivo ano. 

 

  

 

 

Críticos tradicionais de vinhos não apoiaram as previsões baseadas em dados 

desenvolvidas por Ashenfelter, o qual sofreu críticas severas como, por exemplo, a 

da revista britânica Wine que afirmou que sua “fórmula ridícula é um convite ao 

desrespeito” e a de Robert Parker que chamou Ashenfelter de “uma vergonha total e 

completa” e comparou-o a “um crítico de cinema que nunca vê o filme, mas avalia se 

ele é bom com base nos autores e no diretor” (AYRES, 2008). 

 

De fato as críticas a Ashenfelter têm alguma procedência. No entanto, e como 

ressalta Ayres, a técnica de Ashenfelter é especialmente útil para prever a qualidade 

futura de uma safra anos antes dela ser vendida, antes mesmo dela ser 

engarrafada, enquanto o vinho ainda está envelhecendo16 (AYRES, 2008). Ainda 

conforme este autor, “em um mundo no qual o mercado futuro do vinho é muito 

ativo, as previsões de Ashenfelter dão aos colecionadores uma grande vantagem 

sobre a concorrência”. 

 

Ashenfelter começou a publicar suas previsões no final da década de 80, em um 

informativo semestral chamado Liquid Assets. Sua base de dados foi crescendo 

lentamente, já que eram poucos os colecionadores que aceitavam sua técnica, e foi 

somente no início de 1990, quando um artigo seu foi publicado no New York Times, 

que suas idéias atingiram ampla audiência. Neste artigo, Ashenfelter criticava 

                                            
16

 No caso das regiões de Bordeaux e Burgundy, os vinhos passam entre 18 e 24 meses 

envelhecendo em barris de carvalho. 

Qualidade do vinho = 12,145+0,00117 de chuva no inverno + 0,0614 de temperatura 

média na época do crescimento – 0,00386 de chuva na colheita 

Fonte: AYRES, 2008 
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abertamente a valorização de Robert Parker do Bordeaux 1986 (classificada como 

“bom e, às vezes, excepcional” por Parker e como “medíocre” por Ashenfelter) e 

atribuía a classificação de “vinho do século” para o Bordeaux 1989, apesar de esta 

safra estar, na época, há pouco mais de três meses no barril e não ter sido ainda 

testada pelos críticos. Previu ainda que estes vinhos seriam vendidos por um preço 

mais alto do que qualquer outro vinho feito nos últimos 35 anos. 

 

Estas previsões de Ashenfelter foram amplamente criticadas por críticos (como 

Robert Parker) e pela imprensa especializada (como a Wine Spectator, que a partir 

daí se recusou a publicar qualquer anúncio do seu informativo). No final do mesmo 

ano de 1990, Ashenfelter arriscou ainda mais afirmando, com base em suas 

análises, que a safra de 1990 seria ainda melhor. De fato, os anos mostraram que 

as previsões deste pesquisador foram muito precisas, pois as safras de 89 para a 

região de Bordeaux foi excelente e a de 90 foi melhor ainda. Mostraram também que 

as classificações iniciais de safras feitas por Robert Parker eram sistematicamente 

viesadas para cima, muitas vezes exigindo sua posterior revisão para baixo. 

 

Embora os especialistas tradicionais estejam prestando muito mais atenção aos 

aspectos do clima hoje em dia, há ainda muita oposição ao trabalho de Ashenfelter. 

Segundo Ayres, isto ocorre porque ele “ameaça desmistificar o mundo do vinho” 

enquanto a realidade é que os comerciantes de vinho e jornalistas não têm interesse 

em que o público fique informado no nível que o trabalho de Ashenfelter permite. 

Comerciantes se utilizam de classificações iniciais – quase sempre infladas – como 

forma de estabilizar preços. Além disso, os rankings do Wine Spectator e do The 

Wine Advocate põem milhões de dólares em jogo e precisam se manter como os 

principais árbitros da qualidade dos vinhos. Em resposta a toda esta polêmica, 

Ashenfelter afirma que “o sustento de muita gente depende da crença dos 

consumidores de que essa equação não funcione” e que os críticos ao seu trabalho 

“... estão preocupados porque, de repente, ficaram obsoletos” (AYRES, 2008). 

 

Continuando a revisão bibliográfica de trabalhos que buscam por meio de métodos 

quantitativos a explicação para o sucesso ou não de um vinho, encontramos os 
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trabalhos de Jones e Storchmann (2001) que utilizaram preços de leilões de vinte e 

um famosos vinhos de Bordeaux para, através de um modelo econométrico multi-

funcional recursivo, identificar os fatores que influenciam a qualidade dos vinhos e 

aqueles que influenciam seu preço. Os autores diferenciaram, neste estudo, os 

vinhos dominados pela uva Merlot dos vinhos dominados pela uva Cabernet 

Sauvignon. Os resultados deste estudo indicam que a composição (níveis de acidez 

e açúcar) dos vinhos dominados pela uva Merlot é mais sensível ao clima do que a 

dos vinhos dominados pela uva Cabernet Sauvignon. De uma maneira geral, verões 

quentes e secos implicam níveis altos de açúcar e baixos de acidez no momento de 

colheita das uvas, o que por sua vez tendem a resultar em vinhos de alta qualidade. 

Outra conclusão deste trabalho foi a de que o efeito do ranking de Robert Parker se 

mostrou mais intenso sobre os preços dos vinhos dominados pela uva Cabernet 

Sauvignon, enquanto que os vinhos dominados pela uva Merlot têm seus preços 

mais fortemente influenciados pela sua idade, ou seja, têm maior potencial de 

maturação. 

 

O estudo realizado por Gergaud e Ginsburgh (2001) usou base de dados sobre 

condições naturais e tecnologia de produção de mais de 100 vinhedos da região do 

Haut-Médoc para verificar se indicações de qualidade feitas por Robert Parker, 

Bettane and Desseauve17 e por consumidores (baseada em preços obtidos em 

leilões entre 1980 e 1992) podem ser explicadas por fatores outros, além do “gosto” 

de cada apreciador que é um aspecto muito subjetivo. Os resultados deste estudo 

indicam que a tecnologia utilizada na produção do vinho influencia mais a sua 

qualidade do que as chamadas condições naturais (características do terreno, por 

exemplo), e desta conclusão deriva o polêmico título do artigo: “Endowments, 

production technologies and the quality of wines: Is it possible to produce wine on 

paved roads?”. 

 

Lockshin et al. (2006) utilizaram o método de simulações de experimento de escolha 

discreta (“discrete choice experiment”) para entender como características 

                                            
17

 Michel Bettane & Thierry Desseauve são dois dos mais importantes críticos de vinho da França e 

editores da publicação sobre vinhos de maior sucesso deste país. 
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chamadas extrínsecas afetam os diferentes grupos de consumidores no momento 

da escolha do vinho. Estes autores desenvolveram um algoritmo para simular a 

mudança de preferência dos consumidores em relação aos vinhos à medida que 

mudavam a marca do produto, sua região de procedência, preço e prêmios 

recebidos. Os resultados mostraram que os “consumidores pouco envolvidos” usam 

como fatores para sua decisão o preço e os prêmios ganhos pelo vinho mais do que 

os “consumidores muito envolvidos”. Segundo os autores, as significativas 

diferenças entre os grupos de consumidores muito e pouco envolvidos mostram que 

esta é uma segmentação válida para este mercado. 

 

Ali, Lecocq, e Visser (2008) analisaram o impacto das notas dadas por Robert 

Parker sobre preços de vinhos que são comercializados en primeur, ou seja, que 

são vendidos enquanto estão maturando em barris, antes mesmo de estarem 

engarrafados e prontos para serem consumidos. Para a execução deste trabalho, os 

autores se aproveitaram do fato de que, diferentemente do outros anos, em 2003 os 

preços dos vinhos foram determinados antes da publicação destas notas. De acordo 

com este estudo, que foi criticado por Robert Parker18, o impacto da nota é de, na 

média, 2,80 euros por garrafa de vinho. O estudo mostra ainda que quanto maior a 

nota do vinho, maior o seu impacto sobre o preço, e que este impacto é decrescente 

com as notas dos vinhos, mas que não chega a se tornar negativo. 

 

Há outra linha de trabalhos, também bastante explorada, que busca encontrar os 

determinantes dos preços dos vinhos através da metodologia de preços hedônicos19 

e 20. É nesta classificação que se encaixa a presente dissertação. Nestes estudos é 

feita uma regressão dos preços dos vinhos em função de um conjunto de suas 

                                            
18

 Robert Parker afirmou que “I doubt that If I had reviewed the wines six months earlier there would 

have been any change in their pricing, which, by comparison to recent Bordeaux vintages (1995-

2000), is extremely low” The Wine Advocate, outubro de 2003). 

19
 Esta vertente de trabalhos poderia ser classificada como uma “sub-área” no grupo de trabalhos 

baseados em métodos quantitativos. Optamos por classificá-la separadamente neste trabalho pelo 

grande volume de trabalhos já desenvolvidos nesta área. 

20
 O Modelo de Preços Hedônicos será apresentado detalhadamente na próxima seção, onde 

faremos também uma revisão histórica de sua utilização e desenvolvimento. 
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características para se determinar quais destas características são significantes, ou 

seja, quais delas têm impacto sobre a variável dependente que é o preço. 

 

Aparentemente, o primeiro estudo econômico publicado aplicando a metodologia de 

preços hedônicos para vinhos e uvas foi o de Golan e Shalit (1993), que 

desenvolveram um trabalho relacionando as características de uvas cultivadas em 

Israel à qualidade dos vinhos produzidos a partir delas e também ao preço de 

mercado de tais vinhos. Sua conclusão foi que o mercado da época não 

recompensava produtos de melhor qualidade, ou seja, que não pagava prêmios 

significativos para vinhos melhores. 

 

Oczkowski (1994) aplicou este modelo a vinhos de mesa Australianos e utilizou 

como variáveis independentes não só alguns atributos dos vinhos que são objetivos 

e de fácil observação pelo consumidor (safra, região de procedência, tipo de uva e 

tamanho do produtor), como também atributos de origem mais subjetiva como a 

qualidade do vinho e seu potencial de envelhecimento. Oczkowski concluiu que os 

atributos subjetivos selecionados (qualidade e potencial de envelhecimento) tinham 

uma relação direta com os preços dos vinhos, corroborando, segundo o autor, a 

adequação da base de dados escolhida. Verificou também que os resultados para 

região de origem e tipo de uva, em geral, estavam alinhados com as expectativas a 

priori. Finalmente concluiu que a variável de tamanho do produtor indicava que o 

preço do vinho era negativamente afetado pelo porte da sua operação e que o 

mercado não se caracterizava por concorrência perfeita. Segundo o autor, “This is 

indicative of the trendiness of smaller producers and/or the lower costs of production 

associated with larger producers leading to their ability to set prices and under-cut 

competitors” (OCSKOWSKI, 1994).  

 

Ginsburgh, Monzak, e Monzak (1994) aplicaram a metodologia de preços hedônicos 

a uma amostra de vinhos de Médoc, e, por meio de sua vasta base de dados, 

conseguiram individualizar os efeitos das condições climáticas durante o cultivo das 
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uvas, da reputação (conforme ranking de 185521), das condições naturais (solo, 

exposição ao sol dos vinhedos), e de outras características do processo de 

produção. Segundo seus estudos, os aspectos tecnológicos da produção e as 

condições climáticas explicavam aproximadamente dois terços das variações de 

preços dos vinhos, e quando a variável reputação era adicionada à função, a 

proporção de variação de preço explicada se elevava para 85%. Este trabalho de 

Ginsburgh, Monzak, and Monzak também mostrou que rankings de vinhos mais 

recentes, como por exemplo o de Robert Parker, não levavam a uma melhor 

adequação da função de preços hedônicos em relação à antiga classificação de 

1855. 

 

Di Vittorio e Ginsburgh (1996) fazem a regressão de preços de vinhos de 40 

diferentes safras (1949-1989) e 60 châteaux da região de Médoc em leilões 

realizados pela Christie‟s de Londres entre 1980 e 1992. Entre suas principais 

conclusões temos que o preço por quantidade de vinho é negativamente impactado 

pelo tamanho do lote oferecido no leilão, e que os vinhos vendidos em garrafas 

maiores (magnuns, jeroboams22, etc.) tendem a ser mais caros do que os vendidos 

nas garrafas tradicionais. Além disso, concluíram que o envelhecimento do vinho 

aumenta seu preço na ordem de 3,7% ao ano, que a correlação entre o “preço da 

safra” e o ranking a ela atribuído por experts é alta (o mesmo se aplicando ao 

ranking dos châteaux), e finalmente que as condições climáticas têm forte impacto 

nos preços, conforme esperado. 

 

Combris, Lecocq, e Visser iniciaram em 1997 uma série de estudos aplicando a 

metodologia de preços hedônicos a vinhos de duas regiões da França: Bordeaux e 

Burgundy. Em seu primeiro estudo, estes autores incluíram em sua função de 

preços hedônicos para vinhos da região de Bordeaux não só características 

objetivas (as que aparecem nos rótulos dos vinhos), mas também características 

                                            
21

 Já mencionado na página 32 deste trabalho. 

22
 Garrafas de 1,5 e 4,5 litros, respectivamente. 
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sensoriais23. A conclusão de seu trabalho em relação aos preços de mercado dos 

vinhos é que estes são essencialmente determinados pelas características objetivas. 

Mas o trabalho destes autores foi além disso, pois estimou uma função hedônica 

também para as notas dadas aos vinhos por um júri e concluiu que estas, por sua 

vez, são muito mais influenciadas por características sensoriais do que por 

características objetivas (COMBRIS; LECOCQ; VISSER, 1997). Um estudo posterior 

dos mesmos autores (Combris, Lecocq e Visser, 2000) chegou a conclusões 

similares para vinhos da região de Burgundy. 

 

Outro trabalho com dois destes autores, Lecocq e Visser (2001), analisou uma base 

de dados mais recente para os vinhos da região de Bordeaux e novamente verificou 

que a média das notas dadas aos vinhos por críticos profissionais tinha pouco 

impacto na formação dos preços. Este estudo, no entanto, se aprofundou nesta 

análise por possuir em sua base de dados as notas individuais dadas por cada um 

dos críticos profissionais, em vez de apenas as suas médias. A análise destas notas 

mostrou uma forte correlação entre a média das notas e os preços dos vinhos, 

quando a dispersão das notas era pequena, ou seja, quando havia consenso entre 

os críticos acerca da qualidade do vinho. 

 

Finalmente, o mais recente estudo nesta linha de Lecocq e Visser (2006) utilizou as 

bases de dados dos seus trabalhos anteriores para ratificar, entre outras conclusões, 

que para os vinhos de Bordeaux e Burgundy os atributos que explicam a maior parte 

das variações de preços dos vinhos são exatamente as variáveis chamadas 

objetivas, ou seja; aquelas que são diretamente reveladas ao consumidor no 

momento da inspeção da garrafa e do rótulo (como safra, appellation e 

classificação24). 

 

                                            
23

 Aparentemente, esta foi a primeira vez que características sensoriais foram consideradas em 

equações de preços hedônicos para vinhos. Vale lembrar que esta dissertação incluirá variáveis 

desta natureza na equação de preços hedônicos para o mercado brasileiro de vinhos. 

24
 “Cru”, “Gran cru classe”, “Cru bourgeois” ou “Cru non classe”. 
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Após percorrer esta série de estudos de Combris, Lecocq e Visser, voltamos um 

pouco na linha do tempo para retomar a revisão bibliográfica com a descrição dos 

estudos de outros autores. Encontramos, assim, o trabalho de Gergaud (1998) que 

aplicou a técnica de preços hedônicos aos vinhos de Champagne e concluiu que 

seus preços variam significantemente com as características do produtor e a 

appellation25 do vinho, e que nem características sensoriais, tampouco notas dadas 

por experts em vinhos, influenciam na determinação dos preços do Champagne. 

 

Em Schamel e Anderson (2001), funções de preços hedônicos foram estimadas para 

vinhos finos da Austrália e da Nova Zelândia, identificando preços implícitos para 

variáveis de qualidade sensoriais, tipo de vinho, assim como para a reputação da 

vinícola. O estudo foi feito utilizando-se dados das safras de 1992 a 2000, e seus 

resultados para os vinhos australianos sugerem que a reputação regional e da 

marca estão, cada vez mais, influenciando o preço dos vinhos, indicando uma 

tendência de maior percepção de diferenciação de qualidade por produtor e por 

região. Para a Nova Zelândia, também foi identificada uma tendência de 

diferenciação por região, apesar de em menor intensidade se comparada a da 

Austrália. Nos dois países, foi encontrada uma relação direta e muito significante 

entre os preços dos vinhos e as notas a eles atribuídas por diversas entidades 

ligadas ao setor (James Halliday e Winestate Magazine, entre outras). 

 

Oczkowski (2001) aplica o modelo de preços hedônicos a vinhos premium 

australianos. Ele utiliza como variáveis independentes algumas características 

objetivas (vinho tinto ou não, safra antiga ou não), um índice de qualidade (nota 

atribuída ao vinho com base no International Show Judging26), e um índice de 

                                            
25

 Appellation d'origine contrôlée ou AOC é a Denominação de Origem utilizada na França e na Suíça 

(equivalente à Denominação de Origem Controlada (DOC) utilizada em Portugal), que leva em 

conta a localização geográfica da produção de certas culturas como vinhos, queijos, manteiga e 

outros produtos agrícolas. Esta denominação é atribuída sob a fiscalização da agência 

governamental denominada Institut National des Appellations d'Origine (INAO). 

26
 Este sistema de classificação aloca 50% da nota ao exame degustativo, 35% ao exame olfativo e 

15% ao exame visual. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem_Controlada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manteiga
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reputação (uma nota que reflete a qualidade do vinho ao longo de várias safras). 

Oczkowski ressalta que as variáveis de qualidade e reputação possuem erros de 

mensuração, e corrigindo estes erros através das técnicas econométricas de “factor 

analysis” e 2SLS, conclui que o efeito sobre preços da reputação dos vinhos é 

significativamente mais relevante que o da sua qualidade. 

 

Lima (2006), por sua vez, estudou a relação entre preço e qualidade de vinhos 

californianos, sendo o índice de qualidade representado por medalhas ganhas pelos 

vinhos em 9 eventos realizados no ano de 1995. Ele estimou a função de preços 

hedônicos para uma amostra de 1884 vinhos, usando a variável qualidade como 

exógena ao preço. Sua conclusão foi que entre os eventos analisados (wine-

tastings), os melhor preditores de qualidade eram, nesta ordem, a San Francisco 

Wine Competition, Orange County e Sacramento (Califórnia State Fair). 

 

San Martín, Brümer, e Troncoso (2008) estimaram a função de preços hedônicos 

para vinhos argentinos nos Estados Unidos. Usando uma base de dados compilada 

a partir do Wine Spectator27, eles concluíram que características que são 

imediatamente visíveis ao potencial comprador/consumidor são as mais importantes 

na determinação dos preços dos vinhos do que, por exemplo, notas atribuídas a eles 

por experts. Outro resultado interessante deste trabalho é que a composição dos 

vinhos em termos de uvas afeta fortemente o seu preço, e que a indústria deveria 

dar preferência aos vinhos blend28 sobre os varietais, especialmente os que têm em 

sua composição as uvas Malbec e Cabernet Sauvignon. 

 

Finalmente, Corsi e Strom (2009) aplicaram a metodologia de preços hedônicos a 

vinhos orgânicos e convencionais (ou não orgânicos) da região do Piedmont na 

Itália. Diferentemente dos outros trabalhos sobre determinantes dos preços de 

vinhos, além de utilizar variáveis do interesse do consumidor, estes autores 

incluíram em seus modelos variáveis pertinentes ao lado do produtor. As perguntas 

a serem respondidas pelo estudo eram se (i) características de cultivo e produção – 

                                            
27

 Wine Spectator é uma prestigiada revista norte-americana especializada em vinhos. 

28
 Vinhos blend possuem mais de uma uva com participação relevante na sua composição. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
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que não interessam ao consumidor – têm impacto sobre os preços dos vinhos, e se 

(ii) vinhos orgânicos possuem um prêmio de preço se comparados aos vinhos 

convencionais. Os resultados deste trabalho mostraram que algumas das 

características de cultivo e produção estudadas afetam significativamente os preços 

dos vinhos, como por exemplo características do capital humano da unidade 

produtora do vinho ou grau de especialização do produtor em termos de dedicação 

exclusiva à produção de vinho. Como era de se esperar, o estudo mostrou também 

que variáveis tradicionais como appellation e variedade das uvas, que são as 

variáveis de interesse dos consumidores, também afetam os preços. Além disso, 

concluiu-se através deste trabalho que apesar de não terem um prêmio de preço no 

sentido de uma adição a outros componentes de preço, os vinhos orgânicos 

possuem preços maiores devido às suas características de cultivo e produção e 

também devido às suas variáveis de interesse do consumidor. 

 

A presente dissertação se destina a contribuir com esta literatura, dando uma visão 

particular do mercado brasileiro de vinhos. Uma função de preços hedônica será 

estimada para avaliar o efeito dos atributos ou características de vinhos procedentes 

de diversos países sobre o seu preço, refletindo o equilíbrio do já crescente e 

promissor mercado brasileiro. 

 

A seção seguinte explora o histórico de desenvolvimento da metodologia de preços 

hedônicos e os principais trabalhos que sustentaram sua disseminação não somente 

como uma ferramenta destinada à identificação de preços implícitos (como é o caso 

deste trabalho), mas também a aplicação da técnica para outros fins tais como a 

geração de índices de inflação e a identificação de ganhos de externalidade. 
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4 METODOLOGIA DE PREÇOS HEDÔNICOS 

 

De acordo com Besanko et al. (2006), a metodologia de preços hedônicos utiliza 

dados de mercado provenientes de aquisições efetuadas por compradores para a 

determinação do valor dos atributos de um bem particular. O termo hedônico deriva 

de “hedonismo” (do grego hedoné que significa prazer), que é uma teoria ou doutrina 

filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana29. Esta 

metodologia se baseia na afirmação de que o prazer ou a felicidade que um 

consumidor apresenta depende do nível de atributos que o bem adquirido possui. 

 

Iniciados há mais de 80 anos, os primeiros trabalhos acerca da metodologia de 

preços hedônicos podiam deixar muito a desejar em termos dos padrões atuais de 

sofisticação econométrica, mas tiveram o mérito de ser os pioneiros a estabelecer 

uma noção de que variações nos preços de produtos refletem diferenciações em 

qualidade ou atributos. 

 

O primeiro estudo empírico relacionando preço a qualidade foi o do economista 

agrícola Friederick Waugh (1928), que em 1927 identificou - através do que ele 

chamou de análise de correlação múltipla - as características físicas de vegetais 

(tamanho, forma, cor, grau de amadurecimento e uniformidade, entre outros) que 

estavam associadas a preços mais altos ou mais baixos. Em seu trabalho, entitulado 

“Quality Factors Influencing Vegetable Prices”, Waugh mostrou o seu incentivo de 

ordem prática para estudar o assunto afirmando que: 

 

                                            

29 Surgiu na Grécia, na época pós-socrática, e um dos maiores defensores da doutrina foi Aristipo de 

Cirene. O hedonismo moderno procura fundamentar-se numa concepção mais ampla de prazer 

entendida como felicidade para o maior número de pessoas 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hedonismo>. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristipo_de_Cirene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristipo_de_Cirene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade
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“If it can be demonstrated that there is a Premium for certain qualities 
and types of products, and if that premium is more than large enough 
to pay the increased cost of growing a superior product, the individual 
can and will adapt his production and marketing policies to market 
demand” (WAUGH, 1928).  

 

A análise de Waugh pode ser criticada sob vários aspectos, se considerados os 

parâmetros atuais de rigor estatístico e sofisticação computacional, mas é inegável o 

seu mérito em vislumbrar a possibilidade de se usar métodos estatísticos na 

definição de uma relação entre preço e qualidade num dado momento do tempo. 

 

No final da década de 30, havia nos Estados Unidos uma polêmica no congresso e 

na imprensa relacionando a então alta taxa de desemprego e a empresa General 

Motors (GM). A questão era; dado o porte da GM, qual era o impacto do seu 

desempenho sobre a performance total da economia americana. Esta polêmica 

girava em torno da idéia de se a GM não deveria ser obrigada a manipular os preços 

de seus automóveis com o objetivo de estabilizar a produção e o desemprego do 

país. Preocupada com a possibilidade de intervenção governamental, a empresa 

financiou, em 1938, um estudo feito por Andrew T. Court da Associação dos 

Fabricantes de Automóveis (Automobile Manufarers’ Association) para analisar os 

efeitos no total de vendas de automóveis das variações nos seus preços30.  

 

Foi então que, em 1939, a metodologia de preços hedônicos foi pela primeira vez 

formalmente mencionada em um artigo. Segundo Court, as comparações de preços 

hedônicos são definidas como “those which recognize the potential contribution of 

any commodity, a motor car in this instance, to the welfare and happiness of its 

purchasers and the community” (COURT, 1939). A conclusão do estudo foi que, 

embora os preços dos automóveis tivessem aumentado ao longo do período entre 

1932 e 1935, na realidade controlando-se o efeito de incremento da qualidade dos 

carros, os preços estavam de fato decrescendo. Desta forma os carros da GM não 

                                            
30

 Baseado no capítulo 4 do livro Practice of Econometrics – Classic and Contemporary de Berndt 

(1991). 



47 

 

 

estavam, contrariamente ao que se pensava, contribuindo para o aumento da 

inflação. 

 

Surpreendentemente, a contribuição metodológica de Court não teve uma ampla 

repercussão em termos de geração de novos estudos empíricos relevantes para a 

literatura. Somente em 1961 o método de preços hedônicos começou a ser utilizado 

repetidamente; um artigo de Griliches teve imediata e substancial repercussão, e 

iniciou uma safra de novas pesquisas teóricas e empíricas que continua até a 

atualidade.  

 

Neste artigo, Griliches (1961) associou às mudanças de preços dos bens na 

indústria automobilística os efeitos de mudanças de qualidade nos produtos. 

Elaborando índices de preços ajustados pela qualidade, Griliches tinha como 

principal objetivo a captura do real efeito da inflação nestes bens, excluindo o efeito 

da mudança na qualidade. 

 

Um passo a mais foi dado no sentido da fundamentação teórica da metodologia de 

preços hedônicos quando Lancaster (1966) sugeriu que o consumidor não maximiza 

sua utilidade escolhendo os bens, mas escolhendo uma cesta de atributos que 

maximiza sua utilidade. De acordo com este autor, os bens são avaliados pelos 

consumidores pela presença ou não de determinadas características/atributos, e 

este enfoque não era mencionado na teoria tradicional do consumidor. Desta forma, 

o preço de mercado de um produto é reflexo dos atributos que o compõem, pois, em 

princípio, estes atributos ou características é que são percebidos e valorizados pelos 

consumidores na sua busca por maximização da utilidade. Mesmo com esta visão, 

baseada não nos produtos em si, mas em seus atributos/características, as 

conclusões de Lancaster são totalmente compatíveis com os pressupostos e 

conclusões da teoria microeconômica clássica. 

 

Com base no pioneiro trabalho de Lancaster, a metodologia de preços hedônicos 

ganhou notoriedade e passou a ser amplamente utilizada. Em 1968, o U.S. Census 

Bureau adotou esta técnica para avaliar o efeito real da inflação no setor imobiliário 
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(New House Price Index) expurgando-se o efeito da evolução na qualidade, e esta 

foi a primeira vez que uma instituição oficial reconheceu e adotou a metodologia 

como base para seus cálculos. Mais recentemente, o CPI (Índice de Preços ao 

Consumidor) americano utilizou modelos hedônicos para avaliar o impacto real da 

inflação em produtos de rápida obsolescência tecnológica, propiciando grande 

visibilidade e notoriedade a esta técnica. 

 

Rosen (1974) aprofundou ainda mais o entendimento de Lancaster colocando o 

problema num contexto de mercado. Rosen afirmou que uma classe de produtos 

diferenciados pode ser descrita por um vetor de características objetivas 

observáveis, e que os preços observados dos produtos e suas respectivas cestas de 

características ou atributos definem os preços implícitos de cada uma delas (valor 

das características ou atributos), ou preços “hedônicos”. Em seu trabalho, a teoria 

dos preços hedônicos foi descrita como um problema de equilíbrio “espacial” onde 

as decisões de consumo no espaço das características são tomadas tanto pelos 

produtores quanto pelos consumidores com base nos preços implícitos. Desta 

forma, foi o trabalho de Rosen que relacionou a função hedônica à função de 

utilidade e à função de produção. 

 

De acordo com Hermann (2003), no equilíbrio de mercado, compradores e 

vendedores coincidem perfeitamente quando suas curvas de dispêndio e oferta se 

tangenciam, e desta forma a função de preços hedônicos representa uma curva 

envoltória do conjunto de curvas de dispêndio e de oferta. Segundo o Rosen (1974),  

 

“The equilibrium structure of price and quality variation in 
differentiated product markets is revealed as a marriage problem 
between attributes of buyers and sellers. The theory interprets 
empirical price-quality regressions and suggests new methods for 
obtaining complete structural and behavioral information from the 
data.” (ROSEN, 1974). 

 

Com base nesta literatura e em outros trabalhos co-relatos, a base teórica da técnica 

de preços hedônicos se fortaleceu e ganhou notoriedade, sendo aplicada 

amplamente em trabalhos que, por exemplo, destacavam o efeito da inflação nos 

preços de bens de rápida obsolescência tecnológica, substituindo a tradicional 
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metodologia de matched model. Houve como conseqüência uma proliferação de 

trabalhos empíricos explorando os mercados de computadores, frutas, comidas 

congeladas e imóveis, entre outros. 

  

Outra aplicação que tem difundido a teoria dos preços hedônicos é a avaliação de 

efeitos de externalidades de rede. Em determinadas categorias a utilidade de um 

produto depende não somente de seus atributos, mas também do número de 

consumidores que utilizam o produto (externalidades de rede direta) e da 

disponibilidade de produtos complementares (externalidades de rede indireta). 

Segundo Rodrigues,  

 

“[...]na presença de ganhos diretos de externalidade de rede, a 
utilidade de um produto aumenta à medida que a base de usuários 
se expande (ex: telefone, fax, Bluetooth, internet). Já os ganhos 
indiretos de externalidade de rede aparecem quando a utilidade de 
um determinado produto aumenta à medida que há maior 
disponibilidade de produtos complementares (ex: MP3 player, 
software para computadores).” (RODRIGUES, 2008, p. 24). 

 

De acordo com Santi (2009), a construção de um índice de preços hedônicos parte 

da hipótese hedônica, a qual define um bem como um conjunto - ou um “pacote” - de 

características observáveis. Ou seja; um bem “x” pode ser representado por um 

vetor de características x = (x1, x2, ..., xn), sendo que cada xk representa uma 

característica específica em um determinado instante de tempo. 

 

Assume-se também que existe uma relação funcional f entre o preço p de um bem e 

o seu vetor de características xk, ou seja, que p=f(xk). Esta função f( ) especifica a 

relação hedônica para o bem em questão e reflete as distribuições dos gostos dos 

consumidores e dos custos dos produtores, que se materializam por meio do 

mecanismo de mercado e do equilíbrio dele resultante. 

 

Do ponto de vista prático, o método consiste simplesmente na regressão os preços 

finais de venda dos produtos em função dos seus atributos mais relevantes, 

utilizando-se uma forma funcional apropriada. 
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Sendo assim, o preço implícito de uma determinada característica ou atributo será 

definido pela derivada parcial da função hedônica em relação ao atributo que 

estamos considerando, ou seja: 

 

 

 

O resultado desta derivada parcial indica, em termos gerais, quanto o preço do 

produto p é alterado caso haja uma alteração marginal em xk ,ou seja, na sua 

característica k, ceteris paribus. 

 

É importante mencionar que os preços implícitos (i.e. as derivadas parciais) não são 

transacionados diretamente no mercado de bens e serviços (ex. preço implícito da 

cor do carro, da existência de MP3 player ou não em um celular, etc.), mas podem 

ser utilizados para se analisar as elasticidades parciais do preço final em relação aos 

respectivos atributos (RODRIGUES, 2008). 

 

Resumidamente, os preços implícitos representam o impacto de atributos 

específicos sobre o preço de mercado do bem e são revelados indiretamente por 

meio dos preços de produtos que diferem entre si quanto à composição do seu 

pacote de atributos. 

 

Sendo assim, parte fundamental para o sucesso da aplicação da metodologia de 

preços hedônicos está no levantamento dos preços e na identificação dos principais 

atributos dos produtos, ou seja, aqueles que são potencialmente relevantes para o 

consumidor. A próxima seção fará uma detalhada análise da base de dados utilizada 

neste estudo, sob o ponto de vista da natureza e da aplicabilidade ao modelo das 

características dos vinhos nela disponíveis. O objetivo desta análise é a construção 

de um modelo com o maior poder explicativo possível, mas evitando o problema da 

inclusão de um número excessivo de variáveis tornando-o de difícil análise e 

compreensão. 

 

(1) 

Fonte: SANTI, 2009 
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5 ESCOLHA E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

O catálogo completo de vendas de vinhos de uma das principais importadoras de 

vinhos do Brasil, a Decanter, foi a base de dados utilizada na elaboração desta 

dissertação. A Decanter foi fundada em 1997 em Blumenau, Santa Catarina. Hoje, 

apenas 13 anos após sua fundação, ela já é uma das três maiores do Brasil, com 

mais de 60 pontos de distribuição em diversas regiões do país31. Seu crescimento, 

segundo seus fundadores, se deve não somente à sua política de preços honestos, 

mas também, e principalmente, à sua esmerada seleção de vinhos (DECANTER, 

2009). O processo de seleção dos produtores e rótulos inclui visitas dos proprietários 

Adolar Hermann e seu filho Edson acompanhados pelo sommelier da Decanter 

Guilherme Correa às principais feiras e regiões vinícolas do mundo, exaustivas e 

recorrentes provas às cegas dos vinhos e acompanhamento constante à mídia 

especializada nacional e internacional. 

 

É importante mencionar que foi feita uma extensa pesquisa nos catálogos de venda 

de importadoras e/ou distribuidoras brasileiras de vinho, por meio da qual se 

concluiu que o catálogo da Decanter é o mais informativo do Brasil. A razão para 

isso é que ele é o único que além de conter as informações objetivas acerca de cada 

rótulo (como país de origem, safra e uvas, por exemplo) constantes em todos os 

catálogos, traz também dados sensoriais como o grau de acidez e de tanino, e 

outras informações interessantes para o consumidor como o tempo de permanência 

em barris de madeira e uma sugestão do uso a ser feito do vinho (“Beber”, “Guardar” 

ou “Beber ou Guardar”). Por esta razão foi o escolhido como base de dados para 

este trabalho.  

 

Guilherme Corrêa, sommelier da Decanter e responsável pelo seu catálogo, é 

atualmente o melhor sommelier da América Latina. Conquistou este título ao 

                                            
31

 Aproximadamente 40 distribuidores multimarcas, 12 distribuidores exclusivos e 10 lojas do tipo 

Enoteca Decanter, das quais 3 são lojas próprias e 7 são franquias. Fonte: Decanter. 
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representar o Brasil no I Concurso Mejor Sommelier de las Américas – APAS – 

Association de la Sommellerie Internationale, realizado em maio de 2009 em Buenos 

Aires, na Argentina. Com esta premiação ele representará o Brasil no concurso 

Meilleur Sommelier du Monde, que acontecerá no Chile , em abril de 2010. Correa, 

que estudou na conceituada escola de sommellerie, a Associazione Italiana 

Sommeliers (A.I.S.), importou desta escola as classificações do que chamamos 

variáveis sensoriais constantes no catálogo, referentes ao corpo, taninos e acidez. 

Vale ressaltar que é o próprio sommelier quem classifica os vinhos do catálogo da 

Decanter de acordo com esta terminologia, o que garante a homogeneidade de 

critério entre os diferentes vinhos. É importante também mencionar que em 

nenhuma outra fonte de informações referentes ao mercado brasileiro (web sites, 

catálogos, revistas, etc.) foram encontradas informações acerca de características 

sensoriais dos vinhos, seja no formato utilizado pela Decanter ou não. Sendo assim, 

e como o objetivo deste trabalho era de identificar características dos vinhos com 

influência sobre o seu preço, optamos por usar uma base de dados não tão extensa 

no número de observações, porém mais completa em termos de dados sobre cada 

uma delas. 

 

 

 

 

Em resumo, a base de dados deste trabalho é constituída por uma amostra com 592 

observações (diferentes rótulos de vinhos), classificados em 6 tipos (tinto, branco, 

espumante, rose, fortificado e doce), importados de 12 países, além dos produzidos 

Figura 7 – Legenda do Catálogo no 11 da Importadora Decanter 

Fonte: DECANTER, 2009. 
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no Brasil, provenientes de mais de 100 produtores, com preços que variam de 

R$16,00 a R$2.078,00 (preços referentes à tabela de agosto de 2009).  

 

Um diferencial significativo da base de dados obtida para este estudo é o foco no 

mercado de vinhos no Brasil. O catálogo da Decanter pode ser considerado uma 

amostra representativa do mercado brasileiro, pois além de a Decanter ser uma das 

3 maiores importadoras do país, seu foco abrange desde o consumidor iniciante, 

que se interessa por rótulos com preços acessíveis, até o profundo conhecedor e 

apreciador de vinhos que busca, por exemplo, um dos Gran Crus Classés de 

Bordeaux. Isto se reflete no amplo intervalo de preços do catálogo. Como 

mencionamos anteriormente na seção 3 desta dissertação, já existe uma vasta 

literatura aplicando a metodologia de preços hedônicos ao mercado de vinhos, mas 

não há, até o presente momento, nenhum trabalho desenvolvido com base em 

dados do promissor mercado brasileiro. 

 

Dando prosseguimento à elaboração do modelo de preços hedônicos – e uma vez 

de posse da base de dados - um passo importante é o da escolha das variáveis que 

serão utilizadas como variáveis independentes ou explicativas. 

 

Apesar da afirmação de Oczkowski, de que essencialmente qualquer variável que 

influencie a utilidade percebida pelo consumidor ou os custos do produtor é uma 

candidata a inclusão na função de preços hedônicos, a escolha das variáveis que 

integrarão o modelo é um processo complexo que exige conhecimento do mercado 

e do comportamento do consumidor. A razão disso é que é preciso evitar o problema 

de se estimar um modelo com um número excessivo de variáveis (nem sempre 

relevantes ou conhecidas pelos consumidores) tornando-o de difícil análise e 

compreensão. No entanto, a escolha das variáveis depende também da 

disponibilidade das informações. Como também afirmou Oczkowski, “The availability 

of data largely dictates what characteristics can be used as regressors in the hedonic 

price function” (OCZKOWSKI, 1994). 
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É importante ressaltar que todas as variáveis independentes da nossa base de 

dados, com exceção da variável correspondente à safra, correspondem a 

características tipicamente qualitativas do vinho, e por isso serão incorporadas ao 

modelo através de variáveis do tipo dummy. No que se refere à safra do vinho, 

apesar de elas serem representadas por números (safra de 1999 ou safra de 2001, 

por exemplo), optamos por também incorporá-la ao modelo por meio de variáveis 

dummy, uma vez que tais números não representam, de uma maneira geral, uma 

tendência ou ordenação em si, seja crescente ou decrescente. Como estudado por 

Ashenfelter e mencionado anteriormente neste trabalho, mantidas todas as variáveis 

de produção constantes (terroir, tecnologia de produção, etc.) a qualidade do vinho é 

função das condições climáticas do ano da safra32 (ASHENFELTER, 1995), que 

variam de maneira aleatória de ano para ano. Segundo Di Vittorio e Ginsburgh, “(...) 

vintage dummies are not an explanation in themselves; the underlying factor is 

weather conditions (...)”. 

 

A seguir apresentaremos uma descrição de toda a base dados disponível para este 

trabalho, e analisaremos cada uma variáveis constantes nesta base de dados sob o 

ponto de vista da validade de sua utilização ou não no modelo. 

 

VARIÁVEIS DE RÓTULO: características que estão explicitamente especificadas no 

rótulo do vinho ou que são facilmente determinadas por um rápido exame visual da 

garrafa. São elas: 

 

Tipo de Vinho: variável que classifica o vinho como tinto, branco, espumante33, 

rosé, doce34 (branco e tinto) e fortificado35 (branco e tinto). Por sua falta de 

representatividade no total da amostra e para facilitar a análise de resultados, 

optamos por considerar em uma só variável denominada “outros vinhos” os rótulos 

                                            
32

 Principalmente temperatura média na época de crescimento das uvas e nível de precipitação 

pluviométrica durante o inverno e na época da colheita. 

33
 Inclui os espumantes da região de Champagne na França. 

34
 Vinhos doces são também conhecidos como vinhos de sobremesa. 

35
 Este grupo é formado, principalmente, pelos famosos vinhos do Porto, de Portugal. 
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classificados como rosé, doce e fortificado, que juntos representam 6% do total de 

observações. Vale ressaltar a predominância dos vinhos tintos em relação aos 

demais no total da amostra. 

 

 

 

 

 

 

Ano de Safra: variável que associa o vinho ao ano de sua produção. Como foi 

explicado anteriormente, incorporamos esta característica do vinho ao modelo no 

formato dummy, pois ela não apresenta uma propriedade de ordenamento no que se 

refere à nossa variável dependente, ou seja, o preço do vinho. A base de dados é 

composta de vinhos de 15 diferentes safras, além daqueles classificados como “sem 

safra”, que são a maioria dos espumantes e alguns dos fortificados. Apesar da 

enorme dispersão de parte da amostra em safras pouco representativas, como se 

pode observar no Gráfico 7 abaixo, optamos por manter esta classificação mais 

detalhada para tentar, por meio do modelo, identificar uma preferência do 

consumidor por uma ou mais safras36. 

                                            
36

 Além disso, vale mencionar que foi elaborado um modelo de preços hedônicos alternativo 

considerando apenas as safras com representatividade maior que 3% na amostra, e unindo numa 

classificação denominada “Outras Safras” as demais observações. Este modelo alternativo, no 

Tinto
65%

Branco
23%

Espumante
6%

Outros Vinhos
6%

Tipo de Vinho

Gráfico 6 – Distribuição da Amostra por Tipo de Vinho 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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País de Origem: são 15 os países de origem dos vinhos na base de dados utilizada. 

Aqui optamos por selecionar, com base em informações fornecidas pela própria 

Decanter, os países que aparentemente mais influenciam a decisão do consumidor 

de comprar um determinado rótulo, e unificar as outras observações numa 

classificação “Outros Países”. Desta forma, a distribuição da nossa amostra ficou 

como mostra Gráfico 8 apresentado a seguir. 

                                                                                                                                        

entanto, não trouxe benefícios no que se refere ao seu coeficiente de determinação, ou R
2
, e foi por 

isso abandonado. 
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13,3%

2005
20,6%

2006
27,5%

2007
12,3%
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s/ safra
6,8%

Ano de Safra

Gráfico 7 – Distribuição da Amostra por Ano de Safra 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Região de Origem e Produtor: a amostra em questão compreende vinhos 

originários de mais de 50 diferentes regiões, e mais de 100 distintos produtores. 

Reconhecemos que o fato de proceder de determinadas regiões e/ou produtores 

provavelmente implique diferenciais de preços para alguns rótulos, como por 

exemplo um vinho procedente do Château La Tour da região de Bordeaux na 

França, ou da Casa Lapostolle da região do Vale do Colchagua no Chile. No 

entanto, esta situação certamente se aplica a uma pequena parte do comércio total 

de vinhos no Brasil e a uma minoria dos rótulos disponíveis, que são os grandes e 

premiados vinhos. Isto se dá por vários motivos, entre os quais podemos destacar 

que este tipo de conhecimento (cultura do vinho) e de poder de compra não é a 

realidade para a maior parte dos consumidores brasileiros deste produto. Uma vez 

que já incorporamos neste trabalho a variável “País de Origem” que descreve a 

procedência dos rótulos, decidimos não considerar as variáveis de Região de 

Origem e Produtor no nosso modelo, o que evita que o mesmo se torne demasiado 

complexo para analise. 

 

Argentina
10,5%

Chile
10,1%

França
25,2%

Italia
22,3%

Portugal
11,7%

Espanha
9,5%

Outros Países
10,8%

País de Origem

Gráfico 8 – Distribuição da Amostra por País de Origem 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Tipo de Uva: constam na legenda do catálogo da Decanter aproximadamente 150 

tipos diferentes de uvas. Dado que os vinhos podem ser produzidos a partir de um 

único tipo de uva, ou de uma combinação de 2, 3, 4 ou mais variedades, a análise 

da nossa amostra em função da composição de todos os rótulos se tornaria inviável. 

Sendo assim, e seguindo informações fornecidas pela Decanter a respeito das uvas 

mais conhecidas e procuradas pelos consumidores, optamos por restringir a 7 o 

número de variáveis referentes à composição do vinho, das quais 4 se referem a 

uvas tintas (Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot e Syrah), 2 se referem a uvas 

brancas (Chardonnay e Sauvignon Blanc), e a 7ª classe engloba todos as demais 

uvas ou qualquer tipo de combinação entre elas. 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS SENSORIAIS: características dos vinhos que não estão explicitamente 

especificadas no seu rótulo, e que são determinadas através do exame sensorial 

(i.e. gustativo e olfativo) do vinho. Como já foi mencionado anteriormente nesta 

seção, a classificação das variáveis sensoriais da nossa base de dados 

Cabernet 
Sauvignon

3%
Malbec

2%

Merlot
2%

Syrah
4%

Chardonnay
6%

Sauvignon Blanc
3%

Outras uvas e 
combinações

80%

Tipo de Uva

Gráfico 9 – Distribuição da Amostra por Tipo de Uva 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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(classificações referentes ao corpo, taninos e acidez) são dadas pelo Sommelier da 

Decanter, Guilherme Correa, seguem o padrão adotado pela Associazione Italiana 

Sommeliers, e, segundo a própria Decanter “devem fornecer as bases seguras para 

a escolha dos nossos vinhos, embora pela própria subjetividade da avaliação 

sensorial, diferenças de interpretação possam ocorrer” (DECANTER, 2009). São 

elas: 

Corpo: no que se refere ao “corpo” do vinho, os rótulos da nossa amostra são 

divididos em “Leve”, “De Corpo” e “Robusto”. O corpo do vinho é definido por 

Azevedo como:  

“[...] a sensação de peso que o vinho aparenta ter na boca. Pode ser 
definido ainda como o quão diferente da água o vinho em questão 
aparenta ser. O corpo do vinho está diretamente relacionado com o 
seu teor alcoólico - a quantidade de etanol do vinho, e com o seu 
extrato - a quantidade de material sólido diluído no vinho” 
(AZEVEDO, 2009). 

 

Nossa amostra apresenta clara concentração de vinhos “De Corpo” e “Robusto” com 

44% e 50% de participação, respectivamente, em detrimento dos vinhos “Leve” que 

representam apenas 6% da base de dados. 

 

 

 

 

Leve
6%

De Corpo 
(intermediário)

44%

Robusto
50%

Classificação de Corpo

Gráfico 10 – Distribuição da Amostra por Classificação de Corpo 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Tanino37: é a substância química, presente no vinho e em outros alimentos, 

responsável pela sensação de adstringência, ou seja, de “secura na boca”. Isto se 

dá devido à propriedade do tanino de precipitar proteínas. Sendo assim, a sensação 

de adstringência e secura na boca nada mais é que os taninos precipitando a saliva, 

que é rica em proteínas. 

 

Quando maduros, os taninos não possuem cheiro ou sabor. Quando verdes, no 

entanto, podem estar associados a aromas excessivamente herbáceos e sabor 

amargo. A principal forma de avaliar taninos é pela textura. 

 

Nas uvas, os taninos encontram-se principalmente nas cascas, sementes e engaços 

(parte lenhosa do cacho de uva). Assim como os açúcares da uva, eles também 

passam por um amadurecimento e, conforme se atinge esta maturidade, perdem 

sintomas de adstringência e agressividade, tornando-se macios e sedosos. Taninos 

maduros podem ser descritos como dotados de textura aveludada, como se o vinho 

contivesse inúmeras micropartículas sólidas que não provocam nenhuma aspereza 

na boca, apenas contribuem com volume e peso. 

 

É importante fazer a ressalva de que quando analisamos a presença de taninos, nos 

referimos primordialmente aos vinhos tintos e fortificados. Os vinhos brancos, 

espumantes e rosés apresentam quantidades muito inferiores de taninos porque sua 

fermentação se dá, via de regra, sem a presença das partes sólidas das uvas, de 

onde se extraem a maior quantidade desta substância. 

 

 

                                            
37 

Tecnicamente, o tanino corresponde a um grupo de compostos fenólicos que tem como principal 

característica a afinidade em se ligar às cadeias de proteínas e precipitá-las. Encontrados 

principalmente nas partes lenhosas, nas folhas e em frutos não maduros de muitas plantas, eles 

atuam como instrumento de defesa. Quando um predador começa a ingerir partes de uma planta, 

as células vegetais rompidas liberam os taninos, que possuem sabor amargo e provocam grande 

adstringência, causando repugnância ao predador (MIWA, 2009). 
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Segundo Miwa, dentre as uvas viníferas, geralmente, quanto mais grossa a casca, 

maior a quantidade de taninos a serem extraídos. Este é o caso da Cabernet 

Sauvignon, Tannat, Nebbiolo, Baga, Petit Verdot, Sangiovese Grosso; só para citar 

algumas. No extremo oposto estão variedades de cascas mais finas, que dão origem 

a vinhos de estrutura mais leve e textura delicada. As variedades Pinot Noir, Gamay 

e Cabernet Franc se enquadram nesta tipicidade (MIWA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Acidez: a acidez é provavelmente um dos elementos mais essenciais à vida do 

vinho, apesar de ser usualmente mal compreendido pelo consumidor pouco 

informado que erroneamente associa à acidez qualquer “sensação desagradável” 

percebida na degustação do vinho.  

 

A realidade é que a acidez é considerada a espinha dorsal do vinho por dois 

motivos. O primeiro motivo é que é ela quem dá luz a todos os outros sabores, 

Pouco Tânico
5%

Moderadamente 
Tânico
41%

Tânico
22%

Sem Tanino
32%

Classificação de Tanino

Gráfico 11 – Distribuição da Amostra por Classificação de Tanino 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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quando é feito o exame gustativo do vinho. De acordo com matéria publicada no site 

blog Vinhopod, 

 

“[...] uma "agulhada" na lateral da língua faz nosso paladar despertar. 
E quando há boa acidez no vinho, depois que engolimos, salivamos 
e continuamos sentindo os sabores. Se não há acidez, o vinho fica 
plano, ou chato, como dizemos. É como tomar cerveja chocha, 
refrigerante sem gás ou uma limonada quente” (VINHOPOD, 2009). 

 

O segundo motivo pelo qual a acidez é considerada a espinha dorsal do vinho é que 

é sua presença em grande quantidade, juntamente com outros elementos, é a 

responsável pelo potencial de envelhecimento dos vinhos. Se o vinho já tiver pouca 

acidez no momento em que for engarrafado, a sua perspectiva é ter vida curta pois a 

acidez tende a diminuir de forma relativamente rápida. Os grandes vinhos, quando 

jovens, além de equilíbrio perfeito entre açúcares e taninos, têm muita acidez. 

 

Para o produtor do vinho, a preocupação em relação à sua acidez é uma constante 

durante todo o processo de produção. Por exemplo, a decisão do momento mais 

apropriado para a colheita das uvas é um fator crítico quando se busca um vinho fino 

e equilibrado. Esta decisão normalmente tomada em função de um gráfico que 

associa a análise de duas curvas: uma é a dos açucares (que se transformarão em 

álcool) cujo teor aumenta conforme o amadurecimento das uvas, e a outra é a curva 

da acidez das uvas, que vai diminuindo com o passar do tempo. O cuidado a ser 

tomado é que a acidez não deve diminuir muito abaixo de determinado patamar sob 

o risco de os vinhos resultarem planos, sem vida e sem potencial de 

envelhecimento. Ao mesmo tempo, a colheita adiantada pode acarretar vinhos com 

muita acidez e pouca concentração de açúcares. 

 

Em relação à distribuição da base de dados do presente trabalho em função da 

classificação de acidez dos vinho, nota-se uma clara concentração de vinhos 

“Moderadamente Frescos”, que representam 68% dos rótulos. Os vinhos 

classificados como “Pouco Frescos” representam apenas 2% das observações. 
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OUTRAS VARIÁVEIS INFORMATIVAS: nesta classificação foram incluídas duas 

variáveis presentes em nossa base de dados, as quais não estão especificadas no 

rótulo dos vinhos, mas tampouco são puramente sensoriais. São elas: 

 

Madeira: no catálogo da Decanter, a avaliação dos vinhos quanto à madeira refere-

se ao período de envelhecimento ou estabilização dos vinhos em barris deste 

material38. 

 

A finalidade do período de permanência do vinho em barris39 de carvalho40 é fazer 

com que o vinho de melhor qualidade fique, no jargão do setor, “mais redondo, 

                                            
38

 Sendo assim, esta classificação não se refere à presença de madeira na composição final do vinho 

(gosto ou aroma) e um vinho avaliado como “Com Madeira” pode apresentar os seus aportes gusto-

olfativos de uma forma muito sutil (DECANTER, 2009). 

39
 Também conhecidos como barrica, tonel, pipa ou cask. 

Pouco Fresco
2%

Moderadamente 
Fresco
68%

Fresco
30%

Classificação de Acidez

Gráfico 12 – Distribuição da Amostra por Classificação de Acidez 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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macio e elegante”. Além disso, como conseqüência deste contato com a madeira o 

vinho pode absorver ricas propriedades aromáticas. 

 

A prática do envelhecimento de vinhos em barris de madeira é recomendada 

principalmente para os vinhos tintos, cuja estrutura química seja suficientemente 

complexa de modo a beneficiar-se da oxidação controlada possibilitada pelo contato 

do produto com a madeira. 

 

“Pela sua morfologia e composição química, o carvalho é a madeira 
empregada por excelência em enologia. O tempo de estabilização do 
vinho em barricas de carvalho é proporcional à estrutura química 
natural deste. Assim, quanto mais estruturado o vinho, mais tempo o 
mesmo pode permanecer na barrica. Usualmente, a estabilização em 
barricas dura de três meses a dois anos” (GUERRA et al., 2009). 

 

Como podemos observar no Gráfico 13 abaixo, no tocante à avaliação de 

permanência em madeira, os vinhos da nossa amostra têm uma distribuição 

relativamente equilibrada, com alguma predominância dos vinhos com “Permanência 

em Madeira Superior a 6 Meses” (54%), mas com forte presença dos rótulos com 

“Pouca Permanência em Madeira” ou “Nenhuma Permanência em Madeira” (31% e 

15%, respectivamente). 

 

                                                                                                                                        

40 Normalmente procedente da França ou dos EUA. Alguns produtores portugueses usam madeira 

portuguesa para envelhecer vinhos, em especial para o Vinho do Porto, e determinados produtores 

de outros países estão experimentando, com sucesso, a utilização do carvalho esloveno com a 

mesma finalidade (DIÁRIO DO VINHO, 2009). 
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Uso: esta variável refere-se à avaliação, ou sugestão, do enólogo da Decanter 

quanto ao tipo de uso que deve ser feito do vinho em questão. De acordo com o 

próprio catálogo, os vinhos sugeridos para a guarda estão afinando as suas 

características organolépticas41, ou seja, trarão maior benefício (ou utilidade) ao 

consumidor se degustados posteriormente. 

                                            
41

 No entanto, o mesmo catálogo faz a seguinte ressalva: “como preferências gustativas mudam 

bastante conforme o conhecimento e a experiência do degustador, recomendamos o 

acompanhamento do vinho com freqüência, apreciando o seu desenvolvimento” (DECANTER, 

2009). 

Pouca 
Permanência em 

Madeira
15%

Permanência em 
Madeira Superior 

a 6 Meses
54%

Nenhuma 
Permanência em 

Madeira
31%

Permanência em Madeira

Gráfico 13 – Distribuição da Amostra por Classificação de Permanência em Madeira 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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As características, conforme descritas acima, que foram selecionadas para serem 

variáveis explicativas no modelo de preços hedônicos a ser desenvolvido no 

presente trabalho, são o resultado de criterioso processo análise envolvendo 

literatura especializada e opinião de profissionais do ramo, principalmente de 

profissionais da Decanter. 

 

Este trabalho de escolha de variáveis foi de fundamental importância pois viabilizou 

a redução do número de variáveis (por exemplo, número de países de origem do 

vinho e número de tipos de uvas) para uma quantidade que torna factível a análise 

dos resultados. Vale ressaltar que inúmeros trabalhos relacionados à metodologia 

de preços hedônicos acabam por considerar um número excessivo de variáveis, as 

quais não raramente sequer são conhecidas ou percebidas pelo consumidor. 

 

É desejável, também, que as variáveis explicativas a serem utilizadas no modelo de 

preços hedônicos tenham poder de explicação (i.e. sejam relevantes ou significantes 

Beber
27%

Beber ou Guardar
70%

Guardar
3%

Uso

Gráfico 14 – Distribuição da Amostra por Classificação de Estágio da Evolução 

Fonte: DECANTER, 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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para o modelo) e não apresentem correlação entre si, reduzindo deste modo 

qualquer viés de especificação do modelo e eventuais problemas de 

multicolinearidade. 

 

A questão da significância das variáveis será abordada na próxima seção deste 

trabalho. Quanto ao problema de uma possível correlação entre as variáveis, 

elaboramos uma análise global das correlações entre todas as variáveis 

independentes na nossa base de dados (ver Apêndice A), análise esta que revelou 

índice significativo de correlação42 para apenas 3 pares de variáveis. Estes casos de 

correlação entre variáveis são explicados abaixo: 

  

 Tipo de Vinho “Espumante” e a classificação “Sem Safra”: Correlação igual a 

0,84. A explicação para isso é um tanto quanto óbvia, pois entre os vinhos 

finos com um mínimo de qualidade somente os espumantes não têm a 

tradição de ter a safra como característica de rótulo. Na amostra sendo 

usada, 100% dos vinhos classificados como “Sem Safra” são do tipo 

“Espumantes”, enquanto que do total de “Espumantes”, apenas 15% têm em 

seu rótulo especificada a safra a que pertencem. 

 

 Classificação “Sem Tanino” e Tipo de Vinho “Tinto”: Apresentam correlação 

negativa igual a 0,94, uma vez que o tanino, como foi descrito anteriormente, 

é uma substância sempre presente neste tipo de vinho como decorrência do 

seu período de fermentação na presença das partes sólidas da uva, de onde 

se extraem a maior quantidade desta substância. 

 

 Classificação “Sem Tanino” e Tipo de Vinho “Branco”: Se os vinhos do tipo 

“Tinto” apresentam uma alta correlação negativa, os vinhos do tipo “Branco” 

apresentam, pelo mesmo motivo descrito acima, uma alta correlação positiva. 

No caso da amostra em uso, esta correlação é de 0,76. 

 

                                            
42

 Consideramos alta correlação, neste trabalho, coeficientes maiores em módulo que 0,75. 
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Na próxima seção, explicaremos o modelo usado e finalmente analisaremos os 

resultados obtidos por meio da regressão das variáveis selecionadas sobre o preço 

final de venda ao consumidor. 
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6 DESCRIÇÃO DO MODELO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A metodologia de preços hedônicos permite que os modelos gerados sejam 

representados por diversas formas funcionais, conforme mostrado no Quadro 1 

abaixo. 

 

Modelo 
Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 
Interpretação de β 

Nível-Nível y x ∆y = β * ∆x 

Nível-Log y Log(x) ∆y = (β/100)% * ∆x 

Log-Nível Log(y) x %∆y = (100β) * ∆x 

Log-Log Log(y) Log(x) %∆y = β% * ∆x 

 

 

 

 

No entanto, e conforme descrito na seção anterior, como todas as variáveis 

independentes da base de dados serão utilizadas no formato dummy, a opção pela 

forma funcional para nosso modelo se limita à escolha entre as formas nível-nível ou 

log-nível. Através de uma análise de histogramas da nossa variável dependente 

(Gráficos 15 e 16), que é o preço dos vinhos43, verificou-se que a distribuição de sua 

função logarítmica tem formato aproximado de uma distribuição normal e minimiza o 

problema de outliers.  

 

                                            
43

 Quanto aos preços dos vinhos, é também importante mencionar que devido à existência de 

garrafas com diferentes capacidades (200ml, 375ml, 500ml, 750ml e 1500ml) na base de dados, foi 

feita uma conversão dos preços de todos os rótulos para “garrafas equivalentes de 750ml” para que 

houvesse uniformização de unidades e comparabilidade entre os valores analisados no modelo. 

Quadro 1 – Sumário das Principais Formas Funcionais 

Fonte: WOOLDRIDGE, 2003 

Nota: Adaptado e traduzido pelo autor. 
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Tabela 1: Sumário das Variáveis Preço e ln(Preço) 

Variável Número Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Preço 592 135,48 164,66 19,80 2.078,50 

ln(Preco) 592 4,57 0,77 2,99 7,64 
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Gráfico 15 – Histograma da Função Preço  

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 16 – Histograma da Função ln(Preço) 

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sendo assim, optamos por utilizar para o modelo de preços hedônicos desta 

dissertação a forma funcional log-nível. Além disso, esta forma funcional permite 

uma interpretação conveniente e intuitiva dos resultados, pois poderemos analisar o 

impacto em termos percentuais no preço dos vinhos resultante da existência ou 

não44 de determinadas características de rótulo, sensoriais ou informativas. 

 

Desta forma, a equação resultante da regressão terá o seguinte formato: 

 

ln 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 +  𝛽𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎 𝑖 ∗  𝑋𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎 𝑖 +  𝛽𝑝𝑎í𝑠 𝑖 ∗  𝑋𝑝𝑎í𝑠 𝑖

+  𝛽𝑢𝑣𝑎 𝑖 ∗  𝑋𝑢𝑣𝑎 𝑖 +  𝛽𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑖 +  𝛽𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜 𝑖 

+  𝛽𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖 ∗  𝑋𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖 +  𝛽𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑖 ∗  𝑋𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑖 +  𝛽𝑢𝑠𝑜 𝑖

∗  𝑋𝑢𝑠𝑜 𝑖 +  𝜀 

 

Onde ln(preço) é o logarítmo neperiano do preço do vinho, 𝛽0 é a constante, as 

variáveis X são as dummies (que tem valor igual a 1 se o vinho tem a característica i 

e 0 se o vinho não a tem) para os diferentes tipos de vinho, safras, países, tipos de 

uva, classificações de corpo, de tanino, de acidez, de permanência em madeira e de 

sugestão de uso, os coeficientes β são os coeficientes a serem estimados e ε é o 

termo de erro. 

 

Um aspecto importante que deve ser ressaltado é que devido à utilização de 

variáveis dummy no modelo, foi necessária a escolha de um vinho para servir como 

parâmetro de comparação para os demais vinhos da amostra. Este vinho será 

chamado “Vinho de Referência”, e no caso deste trabalho foi escolhido o rótulo 

campeão de vendas da Decanter nos últimos anos; o Finca La Linda Malbec do 

produtor Luigi Bosca, com as características descritas no Quadro 2 apresentado a 

seguir. 

 

 

                                            
44

 Variáveis dummy são variáveis binárias, ou variáveis zero-um, que descrevem a existência ou não 

de uma característica qualitativa. 

(2) 
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Vinho de Referência: Finca La Linda – Luigi Bosca 

Tipo: Tinto 

Safra: 2007 

País: Argentina 

Uva: Malbec 

Corpo: De Corpo 

Tanino: Moderadamente Tânico 

Acidez: Moderadamente Fresco 

Madeira: Pouca Permanência em Madeira 

Uso: Beber ou Guardar 

Preço: R$44,30 

 

 

 

Em termos práticos, a consideração deste parâmetro de comparação significa a não 

inclusão das variáveis “Tinto”, “2007”, “Argentina”, “Malbec”, “De Corpo”, 

“Moderadamente Tânico”, “Moderadamente Fresco”, “Pouca Permanência em 

Madeira” e “Beber ou Guardar” no grupo de variáveis explicativas inseridos no 

software econométrico sendo utilizado, o “Stata/SE 9.2‟. Este procedimento é feito 

com o objetivo de evitar o “dummy variable trap” que nada mais é do que um 

problema de multicolinearidade exata entre variáveis explicativas. 

 

A seguir apresentaremos os resultados do modelo, no qual usamos o método dos 

mínimos quadrados ordinários para regredir o logaritmo neperiano do preço em 

função de todas as variáveis explicativas previamente selecionadas. Vale ainda 

mencionar que para se lidar com a heterocedasticidade presente neste tipo de base 

de dados, o Modelo I será estimado de forma robusta pelo método White. 

 

Quadro 2 – Detalhes do Vinho Referência 

Fonte: Elaboração própria. 



73 

 

 

Tabela 2: Resultados da Regressão do Modelo I 

 

  Variável Explicativa Coeficiente t P>[t] 

Tipo de Vinho Branco 0,16 0,89 37,5% 

 Espumante 0,69 2,68 0,8% 

  Outros Vinhos 0,38 2,16 3,2% 

Safra 1992 -0,80 -3,72 0,0% 

 1995 1,12 9,87 0,0% 

 1996 0,87 8,10 0,0% 

 1997 1,02 4,79 0,0% 

 1998 0,83 3,39 0,1% 

 1999 1,34 3,11 0,2% 

 2000 0,37 2,04 4,2% 

 2001 0,51 3,88 0,0% 

 2002 0,22 1,66 9,7% 

 2003 0,19 1,94 5,3% 

 2004 0,33 3,78 0,0% 

 2005 0,16 2,20 2,8% 

 2006 0,05 0,81 41,7% 

 2008 -0,06 -0,56 57,8% 

  Sem Safra 0,01 0,03 97,6% 

País de Origem Chile 0,13 1,75 8,1% 

 França 0,75 8,71 0,0% 

 Italia 0,52 6,90 0,0% 

 Portugal 0,24 2,74 0,6% 

 Espanha 0,24 2,45 1,5% 

  Outros Países 0,18 2,00 4,6% 

Tipo de Uva Cabernet Sauvignon -0,16 -1,35 17,8% 

 Merlot -0,02 -0,12 90,4% 

 Syrah 0,00 -0,03 97,4% 

 Chardonnay 0,12 0,86 39,0% 

 Sauvignon Blanc 0,19 1,29 19,7% 

  Outras Uvas e Combinações 0,01 0,09 92,9% 

Corpo Leve -0,37 -4,75 0,0% 

  Robusto 0,23 3,75 0,0% 

Tanino Pouco Tânico 0,25 2,58 1,0% 

 Tânico 0,32 5,19 0,0% 

  Sem Tanino 0,14 0,76 44,6% 

Acidez Pouco Fresco 0,24 1,27 20,5% 

  Fresco 0,00 0,05 95,9% 

Madeira Perman. em Mad > 6 meses 0,29 3,87 0,0% 

  Nenhuma Perm. em Mad. -0,07 -0,97 33,1% 

Uso Beber -0,38 -6,81 0,0% 

 Guardar 0,70 5,30 0,0% 

  _cons 3,62 33,03 0,0% 

     

 R2 0,69   

 F(38,550) 155,56   

 Prob>F 0,00   

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Em vermelho estão destacadas as variáveis não-significantes ao nível de 5%. 
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Uma avaliação global do Modelo I revela que as variáveis selecionadas explicam 

boa parte da variação dos preços dos vinhos (R2 igual a 69%) e que a hipótese nula 

de que todos os coeficientes são conjuntamente iguais a zero é rejeitada pelo teste 

F com absoluta propriedade. 

 

Analisando os trabalhos que mais se assemelham a esta dissertação dentre os 

apresentados na seção 345, constatamos que o valor do R2 resultante da regressão 

do Modelo I é similar aos encontrados na literatura, conforme apresentado na Tabela 

3 abaixo. 

 

Tabela 3: Análise de Índices de Correlção Múltipla de Trabalhos Comparáveis 

 R2 

Modelo I 69% 

Oczkowski (1994) 61% 

Combris, Lecocq e Visser (1997)
46

 66%* 

Lecocq e Visser (2006) 60%-63%* 

Schamel e Anderson (2001)
47

 30%-49% 

Martin, Brümmer e Troncoso (2008) 68% 

Corsi e Strom (2009) 33%-36%* 

 

 

 

                                            
45

 Consideramos trabalhos “comparáveis” aqueles que incluem, entre suas variáveis explicativas do 

modelo hedônico de preços, um ou mais dos grupos que são utilizados nesta dissertação. No 

entanto, é de extrema importância a consideração de que cada estudo tem características muito 

particulares. Por exemplo, Oczkowski (1994) analisa apenas vinhos de mesa “premium” 

australianos, enquanto esta dissertação considera em sua base de dados somente vinhos finos 

procedentes de vários países. Estas diferenças, no entanto, não invalidam a comparação de 

resultados de uma maneira geral. 

46
 Referente à Equação de Preços Hedônicos da amostra reduzida de 193 vinhos (COMBRIS; 

LECOCQ; VISSER, 1997, p. 396 tabela 2). 

47
 Referente à Regressão da base de dados “Halliday Data Set” para vinhos australianos (SCHAMEL; 

ANDERSON, 2001, tabela 2) 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: (*) indica que valores são de R2 ajustado. 
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Apesar dos aspectos mencionados, uma análise um pouco mais cuidadosa revela a 

existência, no Modelo I, de uma quantidade relevante de variáveis não-significantes 

ao nível de 5% (variáveis destacadas em vermelho na Tabela 2), especialmente nos 

grupos de variáveis “Safra”, “Tipo de Uva” e “Acidez”. Com o objetivo de tentar 

especificar um Modelo II mais enxuto que o Modelo I, mas que mantenha o bom 

poder de explicação da variável dependente, elaboramos um teste de significância 

conjunta para as variáveis destes três grupos. Os resultados destes testes auxiliarão 

na definição dos grupos de variáveis que podem ser excluídos da especificação para 

a regressão do Modelo II. 

 

Tabela 4: Teste de Significância Conjunta para Alguns Grupos de Variáveis 

 

Safra Tipo de Uva Acidez 

1992 = 0 Cab. Sauv. = 0 Pouco Freco = 0 

1995 = 0 Merlot = 0 Fresco = 0 

1996 = 0 Syrah = 0  

1997 = 0 Chardonnay = 0  

1998 = 0 Sauv. Blanc = 0  

1999 = 0 Outras Uvas = 0  

2000 = 0   

2001 = 0   

2002 = 0   

2003 = 0   

2004 = 0   

2005 = 0   

2006 = 0   

2008 = 0   

F(14,550) = 21,03 F(6,550) = 2,32 F(2,550) = 0,81 

Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0323 Prob > F = 0,4470 

 

 

Observamos na Tabela 4 que a hipótese nula de que as variáveis referentes ao ano 

de safra dos vinhos têm, conjuntamente, coeficientes iguais a zero pode ser 

rejeitada, apesar de 5 das 15 variáveis possuírem estatística T não-significante 

(Tabela 2). Este resultado revela que, de fato, algumas safras não influenciam, mas 

Fonte: Elaboração própria 
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outras têm impacto importante sobre o preço do vinho. Explicando de outra forma, 

segundo o modelo os consumidores só são indiferentes em relação a algumas 

safras. Em relação a safras específicas, o equilíbrio de mercado revela a existência 

de descontos ou prêmios de preços. Sendo assim, manteremos as variáveis “Safra” 

no grupo de variáveis explicativas a ser utilizado no Modelo II. A análise mais 

detalhada dos resultados da regressão em relação a tais variáveis será feita 

posteriormente, ainda nesta seção. 

 

No que se refere às variáveis de “Tipo de Uva”, o teste F rejeita, ao nível de 

significância de 5%, a hipótese nula de que todos os coeficientes sejam iguais a 

zero. Ao nível de 1% de significância, no entanto, esta hipótese não seria rejeitada. 

Desta forma, e levando em consideração que as estatísticas T de todas as variáveis 

referentes ao tipo de uva são não-significantes ao nível de 5% no Modelo I, optamos 

por excluir este grupo de variáveis na elaboração do Modelo II. 

 

Finalmente, a importância do grupo de variáveis relativas à presença de acidez no 

vinho não pode ser comprovada nem através da regressão do Modelo I (estatísticas 

T não-significantes) nem através do teste de significância conjunta, e por isso este 

grupo também será excluído na elaboração do Modelo II. 

 

Em resumo, e tendo como base os resultados apresentados nas tabelas 3 e 4, 

excluiremos as variáveis “Tipo de Uva” e “Acidez” do conjunto de variáveis 

explicativas na especificação de um Modelo II. 

 

É importante mencionar que os estudo de Oczkowski (1994), Shamel e Anderson 

(2001), Martin, Brümmer e Troncoso (2008) e Corsi e Strom (2009) chegam a 

conclusões diferentes das desta dissertação no que se refere às variáveis de tipo de 

uva48. Em Oczkowski (1994), por exemplo, 7 das 14 variáveis referentes ao tipo de 

                                            
48

 Este resultado pode ser conseqüência da pequena representatividade de cada uma das variedades 

de uvas no total da base de dados aqui utilizada. Como já foi mencionado, o catálogo da Decanter 

possui em sua legenda mais de 150 diferentes tipos de uvas. Os trabalhos com os quais estamos 

comparando as conclusões desta dissertação analisam amostras de vinhos de 1 país ou de 
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uva são significantes ao nível de 5%, sendo que as uvas Pinot Noir e Rhine Riesling 

têm os maiores impactos positivo e negativo sobre o preço médio (+24,3% e -8,5%, 

respectivamente). Em Martín, Brümmer e Troncoso (2008), o grupo de variáveis de 

tipos de uva está entre os de maior relevância sobre o preço do vinho, sendo que 

quase todos os tipos de uva estudados apresentam impacto (positivo ou negativo) 

de dois dígitos.  

 

Quanto ao grau de acidez presente nos vinhos, não foram encontrados trabalhos 

analisando esta variável sensorial. Isto se dá provavelmente em decorrência das 

influências diversas – e às vezes conflitantes – que a presença da acidez nos 

diferentes tipos de vinho pode acarretar no seu preço. Por exemplo, e como 

explicado anteriormente nesta dissertação, vinhos caros, ou de alta qualidade (com 

equilíbrio perfeito entre açúcares e taninos), possuem alto grau de acidez para que 

tenham potencial de envelhecimento. Por outro lado, não é incomum que o excesso 

de acidez seja justamente principal problema, ou um deles, de vinhos de preços 

mais acessíveis, ou de baixa qualidade, sem potencial de envelhecimento. 

 

Com a retirada das variáveis de “Tipo de Uva” e “Acidez”, a equação resultante da 

regressão do Modelo II terá o seguinte formato: 

 

ln 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 +  𝛽𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎 𝑖 ∗  𝑋𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎 𝑖 +  𝛽𝑝𝑎í𝑠 𝑖 ∗  𝑋𝑝𝑎í𝑠 𝑖 

+  𝛽𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑖 +  𝛽𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜 𝑖 +  𝛽𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑖

∗  𝑋𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑖 +  𝛽𝑢𝑠𝑜 𝑖 ∗  𝑋𝑢𝑠𝑜 𝑖 +  𝜀 

 

Onde ln(preço) é o logarítmo neperiano do preço do vinho,  𝛽0 é a constante, as 

variáveis X são as dummies para os diferentes tipos de vinho, safras, países, 

classificações de corpo, de tanino, de permanência em madeira e de sugestão de 

uso, os coeficientes β são os coeficientes a serem estimados e ε é o termo de erro. 

                                                                                                                                        

algumas regiões de um mesmo país, o que reduz o número de tipos de uvas considerado 

aumentando a representatividade de cada uma delas no total da base de dados. 

(2) 
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Tabela 5: Resultados da Regressão do Modelo II 

 

  Variável Explicativa Coeficiente t P>[t] 

Tipo de Vinho Branco 0,31 1,79 7,3% 

 Espumante 0,76 2,80 0,5% 

  Outros Vinhos 0,51 3,38 0,1% 

Safra 1992 -0,69 -3,34 0,1% 

 1995 1,14 10,38 0,0% 

 1996 0,89 8,80 0,0% 

 1997 1,08 3,96 0,0% 

 1998 0,85 3,51 0,0% 

 1999 1,37 3,25 0,1% 

 2000 0,37 2,09 3,7% 

 2001 0,53 4,20 0,0% 

 2002 0,24 1,81 7,2% 

 2003 0,21 2,30 2,2% 

 2004 0,34 4,04 0,0% 

 2005 0,17 2,29 2,2% 

 2006 0,05 0,79 43,0% 

 2008 0,03 0,30 76,3% 

  Sem Safra 0,08 0,44 66,3% 

País de Origem Chile 0,15 2,29 2,2% 

 França 0,76 9,85 0,0% 

 Italia 0,53 8,19 0,0% 

 Portugal 0,26 3,41 0,1% 

 Espanha 0,25 2,73 0,7% 

  Outros Países 0,21 2,41 1,6% 

Corpo Leve -0,36 -4,82 0,0% 

  Robusto 0,22 3,69 0,0% 

Tanino Pouco Tânico 0,26 2,77 0,6% 

 Tânico 0,32 5,24 0,0% 

  Sem Tanino 0,05 0,26 79,4% 

Madeira Perman. em Mad > 6 meses 0,29 3,87 0,0% 

  Nenhuma Perm. em Mad. -0,07 -0,97 33,0% 

Uso Beber -0,39 -7,26 0,0% 

 Guardar 0,72 5,40 0,0% 

  _cons 3,60 43,04 0,0% 

     

 R2 0,68   

 F(31,558) 177,09   

 Prob>F 0,00   

 

 

 

Como era de se esperar, a retirada das variáveis relativas aos grupos “Tipo de Uva” 

e “Acidez” não implicou nenhum impacto relevante ou mudança significativa, em 

relação ao Modelo I, seja no poder de explicação do modelo (R2 igual a 68%), seja 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Em vermelho estão destacadas as variáveis não-significantes ao nível de 5%. 
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no teste F que rejeita a hipótese nula de que todos os coeficientes sejam 

conjuntamente iguais a zero. A elaboração do Modelo II está, então, coerente com o 

objetivo de diminuir o número de variáveis explicativas da regressão sem que haja 

redução da sua capacidade explicativa. 

 

Sendo assim, finalmente passaremos à interpretação dos resultados de todo este 

exercício. 

 

Analisando os coeficientes significantes do Modelo II, verifica-se que os 

“Espumantes” e os vinhos classificados como “Outros Vinhos” apresentam prêmios 

de respectivamente 76% e 51% em relação ao tipo do Vinho Referência, que é o 

“Tinto”. Analogamente, em Oczkowski (1994) o modelo também mostra que o fato de 

o vinho ser um espumante também tem um impacto positivo sobre o seu preço 

(55%). 

 

Em relação à safra, e como discutido anteriormente, observa-se que várias delas 

apresentam estatística T não-significante. Entre as significantes, pode-se observar 

que, exceto a safra de 1992, todas apresentam prêmio em relação à safra 

referência, que é a de 2007, e que o maior prêmio, equivalente a 137%, está 

relacionado à safra de 1999. Isto se deve à existência de outliers nesta safra, 

nominalmente o francês Château Margaux 1999 (Preço=R$1.971,40 e 

ln(Preço)=7,59) e o também francês Château La Tour 1999 (Preço=R$2.078,50 e 

ln(Preço)=7,64), que são os dois rótulos com preços mais altos em toda a amostra. 

Vale lembrar que, como já foi mostrado neste trabalho, a média e o desvio padrão 

da variável dependente (ln(Preço)) na amostra usada são de, respectivamente, 4,57 

e 0,77. 

 

Uma ressalva que pode ser feita quanto às conclusões deste trabalho referentes às 

safras dos vinhos, é que se considera - numa só base de dados - vinhos das mais 
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diversas procedências, e as características de cada safra49 não se aplicam de 

maneira uniforme a todos os países e regiões. 

 

Considerando a variável “País de Origem”, o modelo de preços hedônicos resultou 

em prêmios para todas as classificações em relação ao país referência, que é a 

Argentina. Este resultado é bastante intuitivo, pois os vinhos argentinos contidos na 

nossa base de dados têm média de preço bem abaixo da média da base de dados 

como um todo, como mostra a Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6: Dados Sobre Vinhos Argentinos na Base de Dados 

 

 Média do Preço 

(R$) 

Média do ln(Preço) 

Vinhos Argentinos 76,73 4,04 

Total Base de Dados 135,48 4,57 

 

 

Conforme foi mencionado na Seção 2 desta dissertação, esta constatação pode ser 

explicada pela estratégia adotada a partir dos anos de 2002 e 2003 pela Argentina e 

pelo Chile de exportar para o Brasil grandes volumes de vinho a preços acessíveis. 

De fato, segundo o modelo os dois países de procedência que possuem menor 

impacto sobre o preço dos vinhos são exatamente Argentina e Chile, sendo que os 

vinhos Chilenos ainda têm, em relação aos Argentinos, um prêmio de preço da 

ordem de 15%. Este prêmio pode provavelmente ser explicado pelo fato de não 

haver incidência de imposto de importação sobre os vinhos argentinos, uma vez que 

a Argentina faz parte do Mercosul, o que não ocorre em relação aos vinhos chilenos. 

 

Os vinhos franceses foram os que apresentaram maior prêmio em relação aos 

vinhos argentinos. Este resultado é intuitivo, na medida em os vinhos franceses 

ainda possuem a imagem e a fama de serem os melhores do mundo, apesar da 

                                            
49

 As características de cada safra são principalmente definidas por índices de precipitação 

pluviométrica e médias de temperatura, conforme Ashenfelter (1995). 

Fonte: Elaboração própria 
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excelência de outros também tradicionais países produtores de vinho, e da 

crescente especialização e aperfeiçoamento da qualidade de novos produtores. 

 

Numa escala decrescente, temos que o mercado brasileiro valoriza vinhos 

produzidos em outros países na seguinte ordem (entre parêntesis estão os 

respectivos prêmios em relação aos vinhos argentinos): franceses (76%), italianos 

(53%), portugueses (26%), espanhóis (25%), outros países50 (21%), e chilenos 

(15%). 

 

É importante mencionar novamente que poucos foram os trabalhos que anteriores 

que analisaram numa mesma regressão uma base de dados com vinhos 

procedentes de diversos países; a grande maioria deles analisa vinhos de uma 

mesma região, ou no máximo de algumas regiões pertencentes a um mesmo país51. 

Desta forma, a classificação revelada pelos prêmios pagos pelo mercado brasileiro 

por vinhos procedentes de diversos países é uma informação valiosa do ponto de 

vista do lado da oferta do mercado nacional de vinho (importadores, distribuidores, 

varejo, etc.). 

  

Em relação à variável sensorial “Corpo”, observamos uma clara tendência de que 

quanto mais encorpado o vinho, maior o seu preço. Vinhos classificados como 

“Leve” têm um desconto de 36% em seu preço se comparados com o Vinho 

Referência que é classificado como “Corpo Médio”. Por sua vez, a classificação 

“Robusto” leva um vinho a ter um prêmio de 22% em relação ao mesmo referencial. 

Este resultado pode, com certo cuidado, ser comparado com conclusões 

encontradas em Combris, Lecocq e Visser (1997) e Lecocq e Visser (2006), onde 

vinhos classificados como “bem concentrados” (“well concentrated”) tendem, a 

apresentar, segundo os autores, preços mais elevados. 

 

                                            
50

 Inclui os vinhos brasileiros. 

51
 Em Combris, Lecocq e Visser (1997), por exemplo, são analisados vinhos franceses de diferentes 

appellation. Segundo este estudo, preços são menores se os vinhos procedem de Bordeaux ou 

Côtes, e aumentam se são produzidos em Saint-Emilion Pomeral Fronsac ou Blancs Doux. 
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A análise da segunda variável sensorial, que se refere à presença e intensidade do 

tanino no vinho, se mostrou inconclusiva, pois a interpretação de seus coeficientes 

não revelou nenhuma tendência: em relação aos vinhos “Moderadamente Tânicos”, 

os “Pouco Tânicos” e os “Tânicos” apresentam prêmios de, respectivamente, 26% e 

32%. Uma possível explicação para este resultado pode estar no fato de a base de 

dados do presente estudo conter vinhos de todos os tipos enquanto que a presença 

de tanino está associada primordialmente aos vinhos tintos. Os vinhos “Sem Tanino” 

não tiveram estatística T significante. 

 

Passando à análise das Variáveis Informativas, constatamos que, quanto ao “Tempo 

de Permanência em Madeira”, o vinho que permaneceu mais que 6 meses em barris 

tem um prêmio de preço de 29% se comparado ao Vinho Referência, que teve 

permanência mais curta. Este resultado é consistente com a percepção de que 

vinhos que permanecem em barris de madeira são mais abundantes em sensações 

gustativas e olfativas e têm potencial de enriquecer ainda mais através do seu 

envelhecimento. Por estes motivos, tais vinhos são merecedores de um investimento 

extra por parte dos produtores (i.e. serem mantidos em estoque amadurecendo ao 

invés de encaminhá-los mais rapidamente ao mercado consumidor) e 

conseqüentemente têm diferencial de preço. A variável que caracteriza os vinhos 

“Sem Permanência em Madeira” não teve estatística T significante. Não foram 

encontradas análises similares utilizando esta característica dos vinhos na 

bibliografia existente. 

 

O exame do modelo no que se refere às variáveis “Tipo de Uso” mostrou, assim 

como no caso do “Tempo de Permanência em Madeira”, um resultado coerente e 

intuitivo. Contrastados com o Vinho Referência, qualificado como “Beber ou 

Guardar”, os rótulos classificados como “Beber” têm um desconto de preço de 39% 

enquanto os classificados como “Guardar” têm um adicional de preço de 72%. Este 

intuitivo resultado indica que o mercado de vinhos brasileiro valoriza vinhos 

destinados à guarda. Neste sentido, encontramos no estudo de Oczkowski (1994) 

uma análise similar com conclusões em linha com as da presente dissertação. 

Segundo o que o autor classifica como “Cellaring Potential”, vinhos para “beber 
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agora” (“drink now”) e para beber no período de 2 anos (0<X<=2) têm desconto de 

preço, enquanto que vinhos para beber no perídos de 4 a 6 anos (4<X<=6), 6 a 10 

anos (6<X<=10), e depois de 10 anos (X>10) têm todos prêmios de preço, e os 

prêmios são crescentes à medida que aumentam os prazos. 

 

Para complementar a avaliação do nível de aderência do Modelo II, foi realizada 

uma análise dos resíduos da regressão, isto é, da componente aleatória do modelo 

não explicada pelos atributos hedônicos selecionados. 

 

O Gráfico 17 e a Tabela 6 apresentam, respectivamente, o histograma da 

distribuição do resíduo da regressão e seu teste de normalidade. Apesar de uma 

inspeção visual revelar um formato que se assemelha ao de uma distribuição 

normal, é claramente visível uma forte influência de outliers, principalmente no lado 

positivo da curva. Estes outliers são os vinhos premium como os Gran Crus Classés 

de Bordeaux, cujos preços refletem mais do suas características de rótulo, 

sensoriais e informativas; eles se beneficiam também de uma fama e um nome 

consagrado através de anos de excelência na produção e prêmios ganhos.  

 

Gráfico 17: Histograma dos Resíduos da Regressão do Modelo II 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 6: Análise Estatística dos Indicadores de Normalidade do Resíduo  

 

          
Skewness/Kurtosis tests for 

Normality 

# Obs  Média 
Desvio 
Padrão 

Min Max Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) 

592 -3,14E-10 0,43 -1,42 2,13 0,00 0,00 

 

 

A análise dos indicadores de normalidade na Tabela 6 revela que embora a média 

se aproxime de zero, os testes de simetria e curtose não são capazes de comprovar 

que os resíduos da regressão do Modelo II apresentam uma distribuição normal.  

 

Em termos globais a análise apresenta evidências de que o Modelo II captura parte 

relevante da variabilidade dos preços dos vinhos da Decanter e que todo efeito 

presente no resíduo tem um comportamento próximo do aleatório ou foi 

eventualmente contaminado pela existência de outliers na amostra, a maioria deles 

exemplares de vinhos premium que não representam o consumo usual dos 

brasileiros. 

 

A título de curiosidade, elaboramos uma análise dos diferenciais entre o preço 

observado dos vinhos (preço de catálogo) e o seu preço previsto (ou calculado) 

segundo os resultados da regressão do Modelo II. Com base nestes diferenciais, 

selecionamos alguns bons e maus negócios sob o ponto de vista de um consumidor, 

ou seja; alguns vinhos que estão baratos e caros, respectivamente, em relação ao 

que suas características (de rótulo, sensoriais e informativas) oferecem. O resumo 

dos resultados desta análise é mostrado na Tabela 7, e a descrição mais detalhada 

destes vinhos selecionados é apresentada no Apêndice B desta dissertação. 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7: Bons e Maus Negócios Sob o Ponto de Vista do Consumidor  

 

Bons Negócios             

 
Características            

de Rótulo 
Preço 

Observado 
Preço 

Previsto 
Diferencial de 

Preço 

  Tipo Safra País (a) (b) (a-b) 

Château Noaillac Cru Bourgeois Tinto 1999 Fr R$ 100,00 R$ 412,38  R$ -312,38 

Château La Tour de By Tinto 1999 Fr R$ 125,30 R$ 412,38 R$ -287,08 

Château La Tour de By Tinto 2005 Fr R$ 130,60 R$ 349,21 R$ -218,61 

Casa de Saima - Tinto Garrafeira Tinto 2001 Prt R$ 181,00 R$ 377,34 R$ -196,34 

Château des Tours Doce 2005 Fr R$ 96,20 R$ 281,10 R$ -184,90 

       

Maus Negócios             

 
Características            

de Rótulo 
Preço 

Observado 
Preço 

Previsto 
Diferencial de 

Preço 

  Tipo Safra País (a) (b) (a-b) 

Château Latour Tinto 1999 Fr R$ 2.078,50 R$ 514,61 R$ 1.563,89 

Château Margaux Tinto 1999 Fr R$ 1.971,40 R$ 412,38 R$ 1.559,02 

Clos-Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes Tinto 2006 Fr R$ 1.077,95 R$ 435,78 R$ 642,17 

Clos-Vougeot Grand Cru Tinto 2006 Fr R$ 735,35 R$ 188,59 R$ 546,76 

Château Palmer Tinto 2002 Fr R$ 895,40 R$ 467,63 R$ 427,77 

 

 

De acordo dados apresentados acima, podemos observar que todos os vinhos que 

foram considerados “Maus Negócios” são franceses e pertencem à categoria dos 

Gran Crus, se destacando como outliers do modelo, conforme mencionado 

anteriormente nesta seção. Por sua vez, os vinhos classificados como “Bons 

Negócios” acumulam as características mais valorizadas pelos consumidores 

brasileiros, mas possuem preços atrativos por não serem Gran Crus, ou seja, seus 

preços não são inflados pelos componentes fama e prêmios ganhos através de anos 

de excelência na produção.  

Fonte: Elaboração própria 



86 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo se concentrou na utilização da metodologia de Preços Hedônicos para 

identificar, dentre grupos de características de rótulo, sensoriais e informativas, 

aquelas que são mais valorizadas pelo mercado brasileiro de vinhos. 

 

O mercado de vinhos é usualmente objeto de estudos por meio da metodologia de 

Preços Hedônicos, conforme apresentado na seção 3 desta dissertação. No entanto, 

o diferencial deste trabalho está na aplicação deste modelo ao promissor mercado 

brasileiro e na utilização de uma base de dados que inclui vinhos procedentes de 

diversos países. Além disso, este trabalho é enriquecido pela inclusão como 

variáveis explicativas da regressão não só de características de rótulo, mas também 

de características sensoriais e informativas específicas da base de dados utilizada, 

sendo que algumas delas não encontram correspondência nos trabalhos já 

publicados. 

 

A forma funcional escolhida para a regressão do modelo de Preços Hedônicos foi a 

log-nível pois esta minimiza o efeito de outliers na variável dependente, e também 

por ser adequada ao uso unicamente de dummies no lado das variáveis 

independentes. A avaliação global da regressão revela que as variáveis 

selecionadas explicam boa parte da variação dos preços dos vinhos (R2 igual a 

68%) e que a hipótese nula de que todos os coeficientes são conjuntamente iguais a 

zero é rejeitada pelo teste F com absoluta propriedade. 

 

De acordo com o os resultados deste estudo, e tendo como parâmetro de referência 

um vinho tinto argentino da safra de 2007, o mercado brasileiro paga prêmios 

relevantes por vinhos do tipo “Espumante” (76%), e também para a categoria 

“Outros Vinhos” (51%), que inclui os tipos “Rose”, “Doce” e “Fortificado”. 
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Verificou-se também que algumas safras exercem influência significativa sobre os 

preços dos vinhos, enquanto outras não apresentam impacto algum. Todas as 

safras com estatística T significante apresentam prêmios em relação à safra 

referência, com exceção da safra de 1992 que implica, segundo o modelo, um 

desconto de preço da ordem de 69%. Dentre as safras com maiores prêmios 

destaca-se a de 1999 com 137%, mas este resultado se deve à presença de 

outliers. Outras safras valorizadas pelo mercado são as de 1996, 1997 e 1998, com 

prêmios de 89%, 108% e 85%, respectivamente. 

 

No tocante à procedência, concluiu-se que o mercado brasileiro valoriza vinhos na 

seguinte ordem (prêmios em relação aos vinhos argentinos entre parêntesis): França 

(76%), Itália (53%), Portugal (26%), Espanha (25%), outros países (21%) e Chile 

(15%). 

 

O mercado brasileiro valoriza vinhos encorpados. Em relação aos vinhos de corpo 

médio, os classificados como “Leve” têm desconto de 36% no seu preço, enquanto 

que os classificados como “Robusto” apresentam prêmio de 22%. 

 

Outra conclusão importante deste trabalho refere-se ao tempo de permanência dos 

vinhos em barris de carvalho: os rótulos com permanência superior a 6 meses são 

valorizados pelo mercado brasileiro, que lhes conferem um prêmio de preço de 29% 

em relação aos com menor permanência. 

 

Finalmente, no mercado brasileiro os vinhos destinados à guarda são merecedores 

de um substancial prêmio de preço em relação ao vinho classificado como “Beber 

e/ou Guardar” (72%). Por sua vez, os vinhos destinados ao consumo imediato 

(“Beber”) têm em média um desconto de preço da ordem de 39% em relação ao 

mesmo referencial. 

 

Novos trabalhos dentro deste tema poderiam se concentrar numa análise mais 

segmentada da influência da acidez sobre os preços dos vinhos, considerando-se 

classes separadas para os diferentes tipos (branco, tinto, espumante, etc.) e sua 



88 

 

 

classificação quanto ao uso (“Beber”, “Beber e/ou Guardar”, e “Guardar”). Outra 

sugestão seria um estudo mais específico para safras, através da divisão da base de 

dados em subgrupos por país, ou, alternativamente, o uso de dummies de iteração 

para cada safra e país. 
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APÊNDICE A – Correlações entre Variáveis Explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 



96 

 

 

 

 



97 

 

 

APÊNDICE B – Características dos Vinhos Selecionados 

 

Bons Negócios                   

 Caract. de Rótulo  Caract. Sensoriais  Caract. Informativas 

  Tipo Safra País   Corpo Taninos   Madeira Evolução 

Château Noaillac Cru Bourgeois Tinto 1999 Fr  De Corpo 
Mod. 

Tânico 
 

> 6 
meses 

Beb e/ou 
Guar 

Château La Tour de By Tinto 1999 Fr  De Corpo 
Mod. 

Tânico 
 

> 6 
meses 

Beb e/ou 
Guar 

Château La Tour de By Tinto 2005 Fr  De Corpo Tânico  
> 6 

meses 
Guardar 

Casa de Saima - Tinto Garrafeira Tinto 2001 Prt  Robusto Tânico  
> 6 

meses 
Guardar 

Château des Tours Doce 2005 Fr   Robusto Sem Tanino   
> 6 

meses 
Beb e/ou 

Guar 

          

Maus Negócios                   

 Caract. de Rótulo  Caract. Sensoriais  Caract. Informativas 

  Tipo Safra País   Corpo Taninos   Madeira Evolução 

Château Latour Tinto 1999 Fr  Robusto 
Mod. 

Tânico 
 

> 6 
meses 

Beb e/ou 
Guar 

Château Margaux Tinto 1999 Fr  De Corpo 
Mod. 

Tânico 
 

> 6 
meses 

Beb e/ou 
Guar 

Clos-Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes Tinto 2006 Fr  Robusto Tânico  
> 6 

meses 
Guardar 

Clos-Vougeot Grand Cru Tinto 2006 Fr  Robusto Tânico  
> 6 

meses 
Beb e/ou 

Guar 

Château Palmer Tinto 2002 Fr   Robusto Tânico   
> 6 

meses 
Guardar 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 


