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O que leva uma jovem brasileira, formada em Bio-

logia, a virar enóloga de uma vinícola-boutique, no co-

ração do vale do Napa? No caso de Elizabeth Vianna, 

um longo e curioso caminho, que começa em São Pau-

lo, sua cidade natal, no início dos anos 80. Na época, 

a empresa para a qual seu pai trabalhava como enge-

nheiro-químico resolveu transferi-lo para Los Angeles, 

para onde se mudou com a família. A então adolescen-

te Betty, como é conhecida em casa, é a segunda filha 

de segundo casamento. Além de duas irmãs (uma ado-

tada), ela tem dois irmãos e três meia-irmãs do primei-

ro casamento do pai. Adepto das teorias pavlovianas, 

ele conta que colocava Beethoven para tocar sempre 

que ela era amamentada, e credita a isso o profundo 

amor de Betty pela música. Até os 16 anos ela sonha-

va em ser pianista clássica, mas, hoje, tocar e cantar é 

apenas um hobby. O pai também conta que a ensinou 

a ler com apenas dois anos e meio, inspirado no traba-

lho de um médico de Chicago, o que talvez explique o 

gosto de Betty pela leitura e sua grande facilidade para 

aprender línguas – além do português e do inglês, pra-

ticamente nativo, ela também fala espanhol e francês.

ApresentAção de ChristiAn 
Moueix, do pétrus, Mudou 
o ruMo de suA vidA
 A paixão pela música levou-a a cursar “Liberal Arts” 

em Vassar, uma das mais famosas e respeitadas escolas 

dos Estados Unidos, mas especializou-se em Biologia e 

foi trabalhar no Cornell Medical Center, em Nova York, 

no qual chegou a chefe de laboratório. Foi em Nova York 

que o vinho entrou, meio por acaso, em sua vida. O pai 

de um amigo reunira em sua adega grandes vinhos de 

Bordeaux da década de 70. Junto deste amigo, ela lem-

bra ter provado vinhos famosos (e caros), como os châte-

aux Latour, Mouton Rothschild e Figeac. Não estranha 

que, a partir de então, tenha se apaixonado pela bebida, 

passando a freqüentar degustações, palestras e leilões. 
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Betty está na Chimney Rock desde 2002. A vinícola foi fundada por um sul-africano (daí o estilo “Cape Dutch”)
e seus vinhedos ficam no cobiçado distrito de Stags Leap



O “turning point”, que mudou totalmente o rumo de 

sua vida, aconteceu numa dessas ocasiões, quando as-

sistia a uma apresentação de Christian Moueix, dono 

do mítico château Petrus e da vinícola Dominus, na 

Califórnia. Moueix mencionou o programa de gradu-

ação em Enologia da Universidade de Davis, na Cali-

fórnia, um dos mais avançados do mundo. Em dúvi-

da sobre seu futuro (pensava em cursar medicina), ela 

abandonou a promissora carreira da área biomédica e 

mudou-se para a Califórnia. Durante o curso, em que 

se graduou em  99, fez dois estágios em vinícolas da re-

gião: na Trefethen e na Chimney Rock, à qual voltaria 

mais tarde. Formada, trabalhou na Napa Wine Com-

pany, como diretora de laboratório e, posteriormente, 

Assistant Winemaker, mesmo cargo que foi convidada 

a ocupar na Chimney Rock, em janeiro de 2002. Três 

anos depois, foi promovida a “Winemaker” (enóloga-

chefe), função que exerce até hoje.

uM CAMpo de golfe  no berço 
do CAMpeão dA “provA de pAris”

Como ela, a Chimney Rock também tem uma his-

tória curiosa. A vinícola foi fundada por um sul-afri-

cano, ex-executivo da indústria de refrigerantes, Hack 

Wilson, e sua esposa Stella, ambos apaixonados por vi-

nhos. Quando Hack se aposentou, começaram a pro-

curar uma vinícola para comprar, primeiro na África 

do Sul, onde viviam, depois na França. Por recomen-

dação de Aléxis Lichine, conhecido produtor em Bor-

deaux, decidiram olhar também a região da Califór-

nia. E lá encontraram, em 1980, uma propriedade 

com 185 ha, ocupada por um campo de golfe chama-

do Chimney Rock, na Silverado Trail, distrito de Stags 

Leap. Esse pedaço do Napa começara a atrair a aten-

ção do mundo do vinho, depois que um representante 

da região, o Cabernet Sauvignon 1973 da vinícola 

Stag’s Leap Wine Cellars, bateu ícones franceses como 

os châteaux Mouton Rothschild e Haut-Brion na fa-

mosa degustação de Paris, em 1976. O primeiro pré-

dio da vinícola ficou pronto em 1989 e seu moderno 

centro de visitantes, em estilo cape-dutch, caracterís-

tico das vinícolas da África do Sul, no ano seguinte. 

Desde 2000, a Chimney Rock faz parte do Terlato 

Wines International, grupo familiar que, além de con-

trolar diversas vinícolas, representa 40 marcas de vi-

nhos importados nos Estados Unidos. Doug Fletcher é 

Vice-Presidente de Enologia do grupo, supervisionan-

do o trabalho em cinco vinícolas. Na Chimney Rock, 

é Elizabeth quem responde pelas decisões, assessorada 

por um Assistant Winemaker (Josh Widaman). A pro-

dução da Chimney Rock ainda é relativamente peque-

na, em torno de 35 mil garrafas anuais, distribuída em 

seis linhas: três tintos, dois brancos e um rosé.

O forte, como seria de se esperar, são os tintos, todos 

produzidos com uvas do distrito de Stags Leap (nos dois 

brancos são usadas uvas de um vinhedo em Rutherford). 

Além de dois Cabernet Sauvignon (o Reserva passa 18 me-

ses em barricas mais 14 em garrafa), a Chimney Rock 

produz o Elevage, um corte de Cabernet Sauvignon, Merlot 

e Petit Verdot. Os três tintos têm obtido, sistematicamente, 

altas pontuações das mídias especializadas, sendo que o 

Cabernet Sauvignon da safra 1999 entrou na lista dos “top 

100” da Wine Spectator em 2002. 

Elizabeth diz que seu objetivo como enóloga é 

fazer vinhos “equilibrados e elegantes, sem arestas, 

pelo fato de terem taninos ou qualquer outra coisa 

sobrando”. E que não tem um tipo de vinho (ou re-

gião) preferido: “gosto do vinho como gosto de mú-

sica – diferentes tipos e estilos satisfazem diferentes 

circunstâncias”. Mas admite ser fã dos Cabernet Sauvig-

non de Stags Leap, que define como vinhos “elegantes, 

luxuriantes, quase poéticos e bons para a mesa”, uma 

qualidade que considera indispensável. 

Por força de seu trabalho, Betty degusta vinhos re-

gularmente (ultimamente da Espanha), mas não tem 

provado brasileiros, limitando-se às caipirinhas de 

praxe. Isso poderá mudar a partir de março, quando 

a Importadora Mistral começa a vender os Chimney 

Rock no Brasil. Betty terá uma razão a mais, além de 

visitar parentes, para vir ao país onde nasceu e provar 

vinhos brasileiros, que ainda não conhece.

G u i l h e r m e  v e l lo s o  É  e d i to r  as s o c i a d o  da  W i n e 

st y l e  e  d i r e to r  da  a B s - s P.
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