
 No mundo dos vinhos, há personalidades únicas. Susana Bal-

bo, sem dúvida, é uma das mais proeminentes. Enóloga respeitada e 

proprietária da bodega Domínio del Plata, na Argentina, Susana trans-

mite sinceridade no que faz e ajuda a firmar a credibilidade dos vinhos 

do país. Nesta edição, a Wine Style foi conferir de perto os novos proje-

tos da enóloga, numa viagem recheada de boas surpresas.

 A primeira novidade ainda está em gestação: um vinho ícone de 

Malbec, da safra 2010, previsto para ser lançado em dois anos. Serão 

elaborados apenas mil litros da bebida, que já passou por fermentação 

especial em carvalho francês. As barricas, posicionadas horizontalmen-

te, têm uma das tampas em aço inox, o que permite a abertura perió-

dica para manipulação das cascas. Parte do vinho já foi vinificado em 

minicubas de inox, com pigeage (em que as cascas são mergulhadas no 

suco da uva por método mecânico).

 Para apresentar à Wine Style a próxima bateria de vinhos, Su-

sana saiu de seus domínios rumo ao Valle de Uco, uma das áreas 

argentinas mais cobiçadas para o plantio de vinhas. O cenário 

gente do vinho

por  BrUNO ViANNA , 

d e  Mendoza ,  Ar g en t ina
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O s  n O v O s  p r O j e t O s  d e Susana      Balbo
AmpliAção
dA vinícolA,
um novo vinho
ícone e  negócios
nA chinA são 
AlgumAs dAs 
ApostAs dA 
enólogA mAis 
conhecidA
dA ArgentinA

é cinematográfico, emoldurado pela Cordilheira 

dos Andes e de frente para a famosa serra Cor-

dón del Plata, cujos picos nevados ultrapassam 

seis mil metros de altitude.

 Os chineses que acompanhavam Susana Balbo pa-

raram para contemplar um desses picos famosos, cujo 

vulcão, embora sem emissões há décadas, ainda está 

ativo. Com eles, a enóloga está negociando a instala-

ção de uma vinícola na China. Ela acredita que a ex-

periência adquirida no país pelo filho, José Lovaglio, 

será fundamental para o projeto.

 Lovaglio, de 26 anos, é um enólogo talentoso. 

Depois de se formar pela Universidade de Davis, na 

Califórnia, e desenvolvido seus primeiros projetos 

– incluindo uma passagem por uma importadora 

na China e a elaboração de um rótulo próprio –, 

Lovaglio retorna aos negócios da família.

 

empreendimento sociAl
 Não falta energia para a enóloga argentina: a Do-

mínio del Plata está tendo sua área duplicada, com 

a construção de mais três mil metros quadrados. A 
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Susana Balbo e o filho, José Lovaglio

A vinícola Domínio
del Plata, em Luján 
de Cuyo, Mendoza



Acima, a ampliação da Domínio del Plata. 
Abaixo, os tanques de inox da vinícola

antiga casa de Susana, que graciosamente se confundia com a vi-

nícola, agora se divide entre escritório e dois quartos para futuros 

hóspedes. A nova estrutura, ainda em construção, acompanhará o 

estilo da bodega que, de acordo com ela, foi inspirada na arquitetura 

das vinícolas que conheceu na África do Sul. 

 Está realmente tudo apertado nas instalações atuais para que se con-

siga acomodar a atual produção, que chegará a 3,5 milhões de litros em 

2011. Novos tanques de inox estão sendo instalados, muitos dos quais 

de dois volumes, para facilitar o processo de delestage (técnica de fer-

mentação e maceração utilizada em vinhos tintos, que extrai compostos 

fenólicos por meio da oxigenação do mosto, tornando-os mais macios 

e frutados). A enóloga exibe, orgulhosa, a certificação ISO 22.000, que 

exige a rastreabilidade de todos os seus processos. Além da sua, a certi-

ficação foi conferida a outras três vinícolas argentinas apenas. 

 Vice-presidente da Wines of  Argentina (até abril do ano passa-

do, Susana era presidente da entidade, que congrega mais de 200 

vinícolas), a enóloga é uma das principais lideranças do setor no 

país. Para conciliar todas as atividades, ela montou uma equipe de 

peso na vinícola. Desde que se separou de Pedro Marchevsky, um 

dos maiores especialistas em vinhedos da Argentina, Susana preci-

Foi triste constatar, ao visitar
os vinhedos de Mendoza em 2010,
a destruição causada pela 
geada tardia de novembro. Foi 
num momento crítico, próximo 
à floração, e muitos cachos 
perderam mais da metade
de suas uvas. Por isso, a safra 
argentina de 2011 sofrerá 
uma queda importante, já que 
Mendoza responde por 70%
da produção de vinhos do país. 
Embora os vinhedos estejam 
protegidos com redes contra
o granizo, poucos produtores
têm como se precaver 
das geadas. “Em algumas 
propriedades, o dano é maior
que 100%, pois elas não 
produzirão este ano e nem 
conseguirão se recuperar 
totalmente para a safra de 
2012”, explica Alejandro Eaton. 
Segundo o agrônomo, a safra 

atual é marcada, também,
pela maior seca dos últimos
20 anos. A situação é tão grave 
que o governo local chegou 
a suspender a lavagem dos 
carros e a irrigação de jardins. 
Diferentemente de outras regiões 
vitícolas, a seca em Mendoza 
não é dada pela precipitação 
pluviométrica, que é baixa
(de 200 a 250 mm/ano), mas pela 
escassez da água oriunda
do degelo dos Andes e que 
irriga os vinhedos através do Rio 
Mendoza. Este rio é regulado, 
principalmente, pela Represa 
de Potrerillos, cuja capacidade 
está aquém da necessidade das 
propriedades agrícolas
que obtiveram do governo
da província o direito à irrigação.
A Província de Mendoza
é entrecortada por canais
de distribuição de água.

Um funcionário, conhecido 
como tomero, é o responsável 
por acionar as comportas para 
desviar a água que, respeitando 
um cronograma, serve cada 
propriedade. Atualmente,
a Domínio del Plata recebe
o precioso líquido apenas um
dia por semana. Um pequeno
açude na vinícola armazena
a água e a libera aos vinhedos 
por gotejamento. Quem não tem 
o “direito de irrigação” tenta 
perfurar poços, que podem 
chegar a 200 m de profundidade. 
Mas o aquífero local está no 
limite de sua exploração, e novas 
perfurações foram proibidas. 
Embora a superfície de vinhedos 
em todo o mundo tenha diminuído 
em 2010 (são, atualmente,
70 mil hectares a menos),
a Argentina registrou um ligeiro
crescimento. Mesmo com

a queda na comercialização
de vinhos argentinos, que chegou 
a 7,6% no ano passado 
e cuja causa foi a queda nas 
vendas internas, as exportações 
aumentaram: entre outubro
de 2009 e 2010, exportou-se 24,4% 
mais garrafas, que passaram 
a custar 44,4% a mais — o que 
representa um aumento
de 16,1% no preço por caixa.
Entre janeiro e outubro de 2010, 
por exemplo, as exportações para 
a Inglaterra caíram em termos 
de volume em relação ao mesmo 
período em 2009, mas o preço 
médio dos rótulos aumentou 
19%. O resultado foi um aumento 
de 6% no valor total dos vinhos 
exportados pelo país.

Vinhos ArgentinosA  p r ó x i m A  s A f r A  d e
sava de alguém com vasto conhecimento nesta área, 

já que a maioria das uvas da Domínio del Plata vem 

de produtores independentes. O engenheiro agrôno-

mo Alejandro Eaton foi a pessoa certa para exercer 

este papel. A parte enológica está nas mãos de Gusta-

vo Bertagna, há 13 anos na vinícola e com experiên-

cias de trabalho no sul da França e no Vale do Mosel. 

As exportações ficam por conta de Rodolfo Juárez. 

 Outra iniciativa de Susana tem forte cunho so-

cial. Um empréstimo recente, de US$ 175 mil, ser-

viu para que a enóloga pudesse oferecer condições 

àqueles que, entre seus 60 funcionários, desejam se 

lançar como empreendedores e fornecer à vinícola 

itens diversos, como caixas para embalagem e verdu-

ras. Atualmente, Susana detém 50% do controle da 

Domínio del Plata e pretende abrir a companhia ao 

mercado de capitais, uma situação rara na Argentina, 

com exceção das vinícolas Catena e Navarro Correas. 

A Susana, o que não falta mesmo é energia.

b . v i a n n a @ t e r r a . c o m . b r
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Acima, o enólogo Gustavo 
Bertagna e o engenheiro 
agrônomo Alejandro Eaton


