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Esquematicamente, pudemos distinguir três fases no desenvolvimento do mercado de 
vinhos, resultantes de uvas produzidas em Agricultura Biológica. 

Uma primeira etapa resulta da criação de diferentes movimentos «bio» e termina em 1991. 
Esta fase foi acompanhada nos anos 70 e 80 pela criação de numerosas marcas e rótulos 
privados. Nesta época, a qualidade dos produtos era muito heterogénea e os itinerários 
técnicos não estavam ainda aperfeiçoados. As vendas estavam organizadas em circuitos 
curtos ou muito especializados. Esta fase termina com a publicação da regulamentação 
europeia, em 1991, relativa à produção de uvas, mas que exclui a transformação destas uvas 
em vinho. Esta regulamentação viria a fornecer um quadro legal para a produção de uvas de 
agricultura biológica e a favorecer, a nível europeu, o desenvolvimento do mercado dos vinhos 
resultantes dessas uvas. 

No decurso da segunda etapa, de 1991 a 1998, registou-se o aumento potencial da 
concorrência de Itália e de Espanha. À escala europeia, o mercado funciona num quadro de 
relativa penúria. Este momento corresponde a um magnífico período para os operadores que 
comercializavam na fileira dos vinhos provenientes de uvas produzidas em agricultura 
biológica, sendo escoada, aproximadamente, a totalidade da produção, incluindo os vinhos 
obtidos a partir de uvas provenientes de vinhas em regime de conversão. 

O ano de 1998, em França, marca uma ruptura com a aplicação de um plano 
governamental de apoio plurianual ao desenvolvimento da agricultura biológica, conduzindo a 
uma terceira etapa (de 1998 até ao presente). Este plano, destinado a reconquistar o mercado, 
compreendeu diferentes medidas de apoio à reconversão, determinando um grande sucesso 
da viticultura biológica: durante este período, a superfície vitícola dedicada à produção 
biológica aumentou 20% por ano. 

Em consequência de cada uma destas fases, o mercado evoluiu, originando o surgimento 
de operadores específicos (nomeadamente na comercialização do vinho), alongando as fileiras 
levando à criação de operações de promoção – comunicação específica. O mercado 
amadureceu, passando progressivamente, de uma situação de oferta deficiente a casos 
conjunturais de excedentes, surgindo as primeiras tensões sobre os preços. 
 
COMERCIALIZAÇÃO 

Os vinhos comercializados são 70% tintos, 25% brancos e 5% vinhos rosés. 
90% dos vinhos são comercializados em garrafas de 750 mL ou de 1 litro (para o mercado 

alemão). As vendas a granel não são importantes senão para alguns produtores. O bag-in-box 
conhece um sucesso crescente. O engarrafamento na exploração desenvolveu-se. Nos últimos 
anos, os vinhos resultantes de vinhas em conversão são comercializados nos circuitos 
convencionais. 

São identificáveis quatro tipos de compradores, sendo o mercado dominado por dois 
desses grupos. Os compradores especializados em vinhos biológicos são comerciantes ou 
importadores; são empresas recentes e com um volume de negócios inferior a cinco milhões 
de Euros, com uma taxa de crescimento elevada e representam 40% do volume 
transaccionado. Para os operadores «históricos», especializados em vinhos, os vinhos 
resultantes de uvas da agricultura biológica, representam menos de 20% do seu volume de 
negócios. Comercializam de uma a vinte marcas que representam 50% do volume deste tipo 
de vinhos. Estes operadores interessam-se por este segmento de mercado com o objectivo de 
diversificar a sua oferta. Os compradores especializados em produtos alimentares biológicos 
são grossistas e distribuidores que transaccionam menos de 10% do volume. Os compradores 
não especializados são sobretudo as grandes e médias superfícies (GMS) com um mercado de 
2 a 3% do volume. 

Em França, as grandes e médias superfícies têm um posicionamento particular face ao 
mercado dos vinhos elaborados a partir de uvas produzidas em viticultura biológica. Deve ser 
recordado que uma linha de expositores representa, 250 a 400 marcas num hipermercado e 
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150 a 200 num supermercado. Introduzir outros produtos nos expositores impõe dificuldades 
de escolha (é necessário eliminar algumas marcas no momento de escolha) e de identificação. 
Ao contrário de outros produtos biológicos, os vinhos são apresentados no espaço 
generalizado dedicado ao vinho. 

A indicação obrigatória «vinhos elaborados a partir de uvas resultantes de viticultura 
biológica» é pouco legível e não facilita a escolha do consumidor. Para as grandes e médias 
superfícies, estes vinhos respondem a uma procura estimada, em 2000, a 2% dos VQPRD, isto 
é, aproximadamente 110.000hL. Mas estes operadores identificam várias limitações à 
comercialização de vinhos resultantes de produção biológica, entre os quais: a atomização da 
oferta, volumes unitários insuficientes, falta de regularidade do aprovisionamento e 
características organolépticas não diferenciáveis daquelas de vinhos obtidos a partir de uvas 
provenientes da viticultura convencional. 

As políticas de posicionamento são diferentes em função das teses defendidas. Algumas 
consideram que não existe espaço e clientela para este segmento. Outras possuem uma 
política regional de posicionamento, constatando uma certa irregularidade nos vinhos. Por 
último, para uma parte importante dos operadores há uma política voluntariosa de referência 
que prevalece; considerando-se satisfeitos com os resultados obtidos e possuindo uma oferta 
coerente e permanente, bem como limites específicos. 

 
 

CONSUMO 

As fontes de informação são raras. Um estudo recente realizado pelo INRA e ONIVINS em 
2001, sobre o consumo de vinho em França, debruçou-se sobre algumas questões específicas 
relativas aos vinhos obtidos de uvas de produção biológica. De uma amostra de 4.000 
pessoas, representativa dos consumidores de vinho de França, 9,3% declarou já ter bebido 
vinho. O perfil tipo destes consumidores é o seguinte: consumidor regular, com 35 a 55 anos, 
com um nível formação académica superior à média, que aprecia o gosto do vinho; destes, 
60% pertencem a classes com rendimento médio a elevado. Contudo, a fidelização desta 
classe de consumidores não parece estar assegurada, uma vez que o estudo revela que, 
numerosos consumidores, provam os produtos sem necessariamente pretenderem voltar a 
adquiri-los. Todavia, o estudo não concretiza as taxas de fidelidade existentes para os outros 
tipos de vinhos, sendo provável – tendo em conta a grande diversidade de denominações 
existentes em França (450 DOC e 127 vinhos regionais) – que esta fidelidade seja igualmente 
bastante baixa para os outros vinhos. Poderá ser inferido, que as intenções de compra 
deslizam progressivamente destes grupos populacionais, para outros de rendimentos mais 
modestos, mas mais numerosos, o que poderá assegurar a comercialização de volumes cada 
vez mais elevados. 

Não existe, entre os consumidores franceses, uma muito boa percepção dos vinhos 
resultantes de uvas produzidas em viticultura biológica; os consumidores concebem o vinho 
como um produto natural e não compreendem, necessariamente, a diferença introduzida pela 
viticultura biológica. Este défice de imagem, deve provavelmente estar ligado aos maus 
produtos lançados no mercado há 15 ou 20 anos. Desde então, têm sido desenvolvidos 
grandes esforços e a diferença de qualidade parece ter-se acentuado. Actualmente, pode 
afirmar-se que existe a mesma diversidade de qualidade nos vinhos resultantes de uvas 
produzidos em agricultura biológica como nos vinhos do sector convencional. 

Um outro argumento contra este tipo de vinhos, é a sua má conservação, a qual estará 
ligada às reduzidas doses de anidrido sulfuroso utilizadas na sua elaboração. Tal terá sido 
válido no passado. Actualmente, um bom controlo da utilização desta substância, hoje 
insubstituível, acompanhada de medidas de higiene, permite, na grande maioria dos casos, 
evitar os desvios. 

A motivação da procura para o vinho é diferente da de outros produtos biológicos 
alimentares clássicos. Com efeito, a segurança alimentar não é o factor decisor da aquisição, o 
qual parece muito mais ligado à curiosidade e à procura de um vinho com características fora 
do comum. 
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Em França, a comercialização de vinhos resultantes de uvas produzidas em viticultura 
biológica efectua-se, de modo marginal, nas grandes e médias superfícies; no entanto, é 
nestes locais que 90% dos lares consumidores adquirem 60% dos vinhos para consumo em 
casa. 

 
 

PREÇO 

O ONIVINS, para as transacções a granel de vinhos de mesa e de vinhos regionais, 
começa a ter cotações específicas para vinhos obtidos a partir de uvas produzidas em 
agricultura biológica. 

Outras observações, para vinhos regionais e com denominação de origem controlada 
Provence - Côte d’Azur e Languedoc - Roussillon, demonstraram que em 2002, um terço da 
oferta praticava preços inferiores a 4,75€ - preço por garrafa no consumidor - um terço 
praticava preços entre 4,75€ e 6,10€ e para o terço restante da oferta, o preço por garrafa era 
superior a 6,10. 

Estas informações, complementadas por aquelas fornecidas por diferentes produtores, 
conduzem às seguintes constatações: Os preços praticados são, geralmente, 30 a 50% mais 
elevados que aqueles praticados para vinhos convencionais da mesma denominação de 
origem. A diferença de preços é consequência da diferença de custos de produção (estes 
acentuadamente variáveis, em função das práticas biológicas que lhes estão subjacentes e da 
diferença de rendimento, mais reduzido no caso da viticultura biológica). 

 
PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO DO MERCADO  

Os poderes públicos, conscientes da possibilidade de desenvolvimento do mercado de 
produtos resultantes da Agricultura Biológica, do atraso de França relativamente aos seus 
vizinhos europeus e da fragilidade do sistema de comercialização deste tipo de produtos em 
todo o território, nomeadamente desde o desenvolvimento das grandes superfícies alimentares, 
atribuiu ao deputado Martial Saddier, em 1997, uma missão parlamentar sobre a agricultura 
biológica. Este relatório, que faz o ponto de situação relativamente à aplicação do último plano 
plurianual de desenvolvimento da agricultura biológica (“PPDAB”), pode ser consultado no site 
do Ministério da Agricultura francês. Nele, são enumeradas as dificuldades económicas 
encontradas pela fileira e posiciona a agricultura biológica entre as «agriculturas francesas». Aí 
são constatados, particularmente, o atraso da investigação das empresas que adoptaram este 
tipo de produção, as dificuldades ligadas à rigidez da regulamentação (exigências devidas à 
existência, em França, de um guia de interpretação da regulamentação europeia e da não 
adopção do caderno de encargos introduzido a nível europeu) e aos maiores custos de 
produção associados à agricultura biológica relativamente aos da agricultura convencional. 
Este relatório propõe a harmonização do controlo e das normas de produção e a criação de um 
logotipo único à escala europeia. A agricultura biológica, tendo por referência a evolução geral 
da agricultura no sentido de um maior respeito pelo ambiente, deve encontrar o seu lugar e 
afirmar a sua complementaridade. Este relançamento deverá permitir apoiar a fileira a 
acompanhar estas alterações, evitando a sua própria marginalização. 
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Cotações de vinho a granel. ONIVIN. Languedoc – Roussillon. 
Campanha de 2001-2002 

 

Vinho  Tipo de vinho Volume Grau/hL Preço em € 

Tinto Gard 115 13,5 41,18 

Rosé Hérault 
Vinho de mesa 

1930 13,0 43,45 

Total   2045 13,03 43,32 

Aude 304 12,52 163,41 

Gard 3.310 13,18 98,93 Tinto 

Rosé Hérault 

Vinho regional 

6.947 13,06 92,97 

Total   10.561 13,09 96,87 

Aude 360 12,5 114,35 
Branco 

Gard 
Vinho regional 

2.092 12,69 152,04 

Total   2.452 12,66 146,51 
 

 
À escala europeia, os produtores localizam-se no Sul e os Consumidores a Norte. O 

mercado continua a ser um nicho e assim permanecerá enquanto os países produtores do Sul 
da Europa não forem igualmente os consumidores destes vinhos. Em França, o produto possui 
um forte défice de imagem e necessita de formas de comunicação adaptadas. A evolução do 
mercado em França e na Europa dependerá de diversos factores: 

 
- Evolução da procura nos países do Norte e o desenvolvimento, ou não, da procura em 

França; 
- Importância da concorrência dos produtores italianos e espanhóis, muito activos, a nível 

comercial, no Norte da Europa. 
- O reagrupamento da oferta, criando, eventualmente, produtos com um marketing forte, 

para satisfazer a procura de GMS 
- Melhoria contínua da qualidade para justificar a diferença de preço, visando colocar a 

oferta num quadro de gama média - gama alta, o que implica, nomeadamente, o 
desenvolvimento de um caderno de encargos de vinificação específico; 

- O controlo de riscos de fraude pela melhoria da traçabilidade; 
- Melhoria da rotulagem 
- Resolução de determinadas dificuldades técnicas (flavescência dourada, cobre, ...). 

Para ultrapassar estas dificuldades, a viticultura biológica pode recorrer-se de diversos trunfos: 
- Melhoria constante da qualidade dos seus vinhos 
- O apoio governamental à conversão, em resultado da aplicação do quadro plurianual e 

das medidas CTE, e, actualmente, no quadro das CAD; 
- As exigências dos consumidores relativamente ao respeito pelo ambiente, a qual tem 

tradução na orientação da procura; 
- Os escândalos alimentares verificados na agricultura convencional e a 

consciencialização crescente sobre a contaminação das águas pelos pesticidas; 
-  A falta de clareza e a complexidade da viticultura razoável (nomeadamente, a 

complexidade dos cadernos de encargos); 
- A boa relação qualidade/preço de certos vinhos (nomeadamente os do Sul de França) 

face aos mercados de exportação. 
 


