
Lançamento III

	 Para	marcar	a	ampliação	de	seu	portfólio	com	a	incorpora-

ção	de	novos	produtores	de	alta	gama,	a	tradicional	importado-

ra	Bruck,	capitaneada	pelo	empresário	Osório	Furlan	 Jr.	 e	por	

sua filha Marcela, apresentou os vinhos produzidos pela Maison 

Michel Picard, da Borgonha, em eventos que contaram com a 

presença de Gabriel Picard, filho do próprio Michel Picard.

 A história da Maison Michel Picard começa em 1951 com 

o avô de Gabriel, Louis-Felix Picard, que na época era pro-

prietário de apenas dois hectares de vinhedos. Em 1958, seu 

filho Michel, até hoje o enólogo da empresa, é convocado a 

abandonar os estudos para ajudar o pai no vinhedo, na vinifi-

cação e também na comercialização dos vinhos (inicialmente, 

segundo Gabriel, fazendo entregas para os clientes).

 Quando assumiu a direção da empresa, em 1970, Michel co-

meçou a expandir os horizontes da vinícola. Entre 1986 e 2006, 

adquiriu nada menos que seis propriedades na Côte Chalonnai-

se e na Côte de Beaune, a saber: Château de Davenay, Domaine 

Voarick, Domaine Champs-Perdrix, Domaine Levert-Barrault, 

Château de Chassagne-Montrachet e finalmente o Nouvelle 

Vigne à Chassagne-Montrachet. Hoje, o grupo presidido por 

ele é dono de 132 hectares de vinhedos e produz mais de 800 
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mil	garrafas de vinho em sete vinícolas (seis processam 

exclusivamente as uvas colhidas em seus próprios vinhe-

dos e uma as que são compradas de terceiros). Em 1997, 

Gabriel, 38 anos, filho de Michel, assumiu o controle 

das	exportações	e	a	direção	da	Picard	Vins	et	Spiritueux	

(sua irmã Francine comanda a Maison Michel Picard 

desde 2006). Fora da França, a Maison está investindo 

num projeto pioneiro no Canadá, chamado Equifera 

Estate, mais precisamente em Ontário, onde o micro-

clima	favorece	o	plantio	da	Pinot Noir.	Segundo	Gabriel,	

os primeiros vinhos mostram	bom	potencial,	mas	ainda	

não há prazo para comercializá-los.

Um castelo secUlar
no coração da Borgonha
 A jóia da coroa da empresa é o Château de Chas-

sagne-Montrachet, a construção secular que abriga 

sua sede. Além de ser o local onde se vinificam os 

melhores vinhos da Michel Picard, o castelo também 

recebe visitantes, que podem degustar uma série de 

6 ou 12 vinhos, acompanhados de algumas especiali-

dades gastronômicas da região. Um enólogo da viní-

cola	coordena	a	degustação,	mostrando	as	diferenças	

entre os vinhos, correlacionando o terroir de cada vi-

nhedo com a expressão do vinho. Quem quiser, pode 

pernoitar numa das cinco suítes do château prepara-

das para receber hóspedes.

 Com uvas próprias, que respondem por 70% da pro-

dução,	e	compradas	de	parceiros	mediante	contratos	de	

longo prazo, o que garante o fornecimento de matéria-

prima de alta qualidade, a Michel Picard elabora uma 

extensa e abrangente gama de vinhos, que cobrem desde 

Chablis, ao norte, até a Côte Chalonnaise, no extremo 

sul da Côte d’Or. Entre os vinhos, merecem destaque os 

“Grand Crus” Corton-Charlemagne,	Bâtard-Mon-

trachet,	 Montrachet,	 Corton Clos des Fiètres,	

Charmes-Chambertin,	Clos de Vougeot	e	Echéze-

aux. A Michel Picard também produz muitos vinhos pro-

venientes de vinhedos Premier Cru, em que se destacam 

os	Chassagne Montrachet Les Chaumées,	brancos	

e tintos, estes últimos monopólio da Maison. Outra espe-

cialidade da casa são os vinhos das apelações Mercurey,	
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Na primeira foto, Gabriel Picard e Osório Furlan Junior; ao lado, o Château de Chassagne-Montrachet e na foto acima, a vista noturna do Château



Os brancOs
e tintOs
dispOníveis 
nO brasil

Michel Picard Puligny-

Montrachet 1er cru “les 

deMoiselles” 2005  a grande 
atração da degustação, este 
Borgonha branco é produzido,
em minúscula quantidade – 
apenas 1.000 garrafas por ano 
– com uvas provenientes de um 
vinhedo excepcionalmente bem 
localizado, que foi separado
do Grand Cru Bâtard-Montrachet
há 60 anos. Ainda um bebê,
tem cor amarelo-palha clara
e reflexos esverdeados.
Os aromas, que se revelam aos 
poucos, remetem a frutas frescas 
(caju), com toques de erva-doce, 
notas florais e fino tostado.
Na boca, seu ponto alto, mostra 
grande maciez, em que pese
a alta acidez, complementada
por ótima concentração 
de sabores, corpo robusto, 
persistência muito longa e 
retroolfato delicioso de manteiga 
tostada. É difícil resistir
à tentação de consumi-lo agora, 
mas paciência é recomendada, 
para se aproveitar todo

o potencial deste vinho de 
exceção. A má notícia é que não 
chega a 30 o número de garrafas 
disponíveis para venda no Brasil.

Michel Picard Puligny-

Montrachet 1er cru “les 

chaluMeaux” 2004  um branco 
que, de início, lembra um 
Mersault, pelo forte caráter de 
pêlo queimado, que, no entanto, 
aos poucos desaparece, dando 
lugar a frutas delicadas e maduras 
e notas florais, com fundo mineral. 
Na boca, é equilibrado, com acidez 
marcante, bom corpo, textura 
macia, boa concentração e muito 
boa persistência. Está pronto para 
consumo, mas pode evoluir ainda 
mais nos próximos anos.

Michel Picard chaBlis 2006  típico 
exemplar da apelação, com seu 
decantado caráter mineral
e “metálico”, acidez cortante, 
fruta delicada e final expressivo.

Beaune Montée rouge 2005  um 
tinto comunal, com a delicadeza 

típica da região, que se reflete 
num vinho de agradáveis
aromas de cerejas frescas, com 
toques de canela e leve tostado. 
Tem boa acidez, corpo leve
a médio, taninos finos
e persistência média.

chassagne-Montrachet 1er cru 

les chauMées 2006  como explicou 
Gabriel, no passado, há 30 anos, 
75% do vinho produzido em 
Chassagne-Montrachet era tinto. 
Hoje, a proporção se inverteu:
são 40% de tintos e 60% de 
brancos. Este bom representante 
dos primeiros é produzido num 
vinhedo que é monopólio
da Maison Picard. Tem cor rubi 
de boa intensidade, com reflexos 
púrpura, aromas de frutas muito 
maduras e toques agradáveis 
de caramelo tostado. Na boca, 
acidez e taninos de boa qualidade 
ainda perceptíveis garantem seu 
equilíbrio, com boa concentração 
de sabores e longa persistência. 
Certamente melhorará com mais 
algum tempo de adega. 

Givry	e	Saint Aubin, bastante acessíveis e de boa rela-

ção preço/qualidade. 

Vinificação pré-fermentatiVa
a frio, Um dos segredos da casa
 Falando um “quase” português, Gabriel Picard ex-

plicou em detalhes os processos de vinificação empre-

gados pela Maison. No caso dos tintos, é utilizada a 

maceração pré-fermentativa a frio por cerca de 20 dias, 

técnica muito utilizada no Novo Mundo e raramente 

vista na Borgonha, o que explica seu comentário: “Res-

peitamos a tradição, mas estamos abertos a novidades”. 

O processo acentua de forma sensível o caráter frutado 

dos vinhos, sem, no entanto, mascarar seu verdadeiro 

caráter. Outro detalhe interessante diz respeito ao ma-

nuseio do “chapéu”, ou seja, as cascas que se acumu-

lam na parte superior dos tanques de aço utilizados na 

vinícola, que geralmente precisam ser mergulhadas no 

líquido. Isso não ocorre na Picard, que emprega um en-

genhoso processo desenvolvido por Michel. É utilizada 

uma cuba única, com sistema de grades, que mantém 

o “chapéu” submerso durante todo o processo e ainda 

retém parte do gás carbônico produzido durante a fer-

mentação. Além de melhorar o manuseio do “chapéu”, 

o	processo	cria	um	ambiente	inerte	no	interior	da	cuba,	

propiciando	a	maceração	anaeróbia	pós-fermentativa,	o	

que aumenta ainda mais a complexidade do vinho, além 

de lhe conferir taninos mais macios.

 Para os brancos, o processo é mais convencional, com 

fermentação	em	barricas	e	longo	estágio	sobre	as	leve-

duras,	com	batonnage (agitação das leveduras) sistemática 

e	a	intervalos	variáveis	de	acordo	com	cada	caso.	

 Com a chegada dos vinhos da Maison Michel Picard 

(e de outros produtores que em breve deverão se juntar 

a eles), a Bruck inicia nova fase em sua longa história de 

mais de 70 anos, completados em 2007. Quem ganha 

são os cada vez mais exigentes consumidores brasileiros 

de vinhos, que têm ampliada sua gama de opções.
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