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	 Com	 a	 presença	 de	 Francisco	 Baettig,	 enó-
logo-chefe	da	 vinícola,	 a	 importadora	Vinci,	 de	
São	Paulo,	marcou	a	 incorporação	dos	clássicos	
vinhos	chilenos	da	Errázuriz	a	seu	já	robusto	ca-
tálogo.	 Francisco,	 que	 se	 formou	 em	 Bordeaux	
e	 trabalha	 há	 cinco	 anos	 na	 Errázuriz,	 lidera	 o	
grupo	de	sete	enólogos	da	empresa.	Em	conver-
sa	 com	 Arthur	 Azevedo,	 Guilherme	
Velloso	 e	 Mario	 Telles	 Jr.,	 da	 Wine	
Style,	 ele	 contou	detalhes	da	produ-
ção	dos	vinhos	da	Errázuriz,	fundada	
em	1870	no	vale	de	Aconcágua,	 re-
gião	ainda	pouco	conhecida	dos	bra-
sileiros.	 Francisco	 começou	 por	 ex-
plicar	que	em	Aconcágua	coexistem	
diferentes	microclimas,	o	que	permite	
cultivar	uvas	 tintas	e	brancas	com	a	
mesma	 qualidade.	 Nas	 áreas	 mais	
distantes do Pacífico, o clima mais 
quente	possibilita	a	perfeita	matura-
ção	 das	 uvas	 tintas;	 nas	 sub-regiões	

novas, como Manzanar, próximo ao Pacífico, o 
clima	frio,	que	se	assemelha	ao	de	San	Antonio/
Leyda,	favorece	o	cultivo	de	uvas	brancas.	Adep-
to	da	verdadeira	agricultura	sustentável,	Baettig	
busca	sempre	a	melhor	expressão	de	cada	uma	
das	uvas,	o	que	pode	 ser	 comprovado	pela	ele-
gância	com	que	usa	o	carvalho	em	seus	vinhos.	

Ele	também	revelou	alguns	segredos	
da	Carmenère,	que,	na	sua	opinião,	só	
mostra	seu	verdadeiro	caráter	quan-
do	provém	de	parreiras	mais	velhas.	
A	razão	disso	é	que,	com	a	idade,	há	
uma	 redução	 natural	 das	 quantida-
des	de	pirazina,	substância	que	é	res-
ponsável	pelas	notas	herbáceas	exibi-
das	por	muitos	vinhos	dessa	varietal.	
	 Baettig	 também	 está	 apos-
tando	 em	 castas	 pouco	 habituais	
no	Chile,	como	a	italiana	Sangiovese.	
Essa	 varietal	 vem	 apresentando	 re-
sultados	excepcionais,	depois	que	foi	
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adotado	o	clone	certo	(r24)	e	descoberto	que,	no	Chile,	
ela	precisa	ser	submetida	a	rigoroso	estresse	hídrico	e	ser	
colhida	um	pouco	mais	 tarde.	Explicou	ainda	que,	no	
Chile,	pela	grande	amplitude	térmica,	a	Sangiovese	apre-
senta	mais	concentração	de	cor	do	que	em	seu	país	de	
origem.	 A	 comprovação	 da	 teoria	 veio	 na	 degustação	
do	surpreendente	Errázuriz Sangiovese Single Vi-
neyard 2005,	um	vinho	rubi	de	boa	intensidade,	muito	
longo	 e	 sedutor.	E	que	oferece	 aromas	de	 frutas	 escu-
ras,	com	notas	defumadas	e	de	especiarias,	acrescidos	de	
bom corpo, taninos finos e sabores concentrados.	Pena	
que	já	esteja	esgotado	no	Chile,	mas	a	Vinci	promete	
trazer	as	novas	safras	a	partir	do	próximo	ano.	os	ou-
tros	vinhos	degustados	em	companhia	de	Baettig	tam-
bém	agradaram	bastante,	a	começar	pelo	Max Reser-
va Chardonnay 2006,	mineral	e	sutil,	muito	 fresco	e	
com	uso	judicioso	do	carvalho	(Francisco	informou	que	
nas	novas	safras	ele	é	ainda	menor).
	 outra	 curiosidade	 foram	 os	 dois	 Cabernet Sau-
vignon Max Reserva	da	mesma	safra	(2006),	mas	um	
deles	proveniente	de	vinhedo	cultivado	organicamente,	
vizinho	ao	do	primeiro.	Seja	por	isso,	seja	pela	pequena	
porcentagem	de	Syrah	(entre	6	e	7%)	no	corte,	o	segundo	
mostrou	maior	intensidade	de	aromas	(caixa	de	charutos	

e	um	toque	de	especiarias)	e	maior	volume	em	boca.	Já	o	
ícone	da	vinícola,	o	Don Maximiano Founder’s Re-
serve 2005,	corte	de	Cabernet Sauvignon	 (85%),	Cabernet 
Franc,	Petit Verdot	e	Syrah,	da	safra	que	Baettig	considera	a	
melhor	do	Chile,	mostrou	que	continua	em	plena	forma.	
Aromas	intensos	de	frutas	escuras,	especiarias	(pimenta),	
chocolate	e	torrefação,	ótimo	equilíbrio	na	boca,	muita	
concentração	e	longa	persistência	são	o	cartão	de	visitas	
de	um	vinho	com	grande	potencial	de	guarda,	mas	que	
já	pode	ser	degustado	com	prazer.
 No final, uma agradável (e doce) surpresa, o Er-
rázuriz Sauvignon Blanc Late Harvest 2006,	uma	
colheita	tardia	em	que	parte	das	uvas	são	botrytizadas.	
Fresco, aromático e com sofisticadas notas de mel, é uma 
excelente	opção,	em	preço	e	qualidade,	para	os	aprecia-
dores	de	vinhos	doces.	o	nível	dos	vinhos	apresentados	
não	deixa	dúvidas	de	que	a	Errázuriz	tem	todas	as	con-
dições	de	ocupar	posição	de	maior	destaque	no	mercado	
brasileiro,	como	pretende.	
Vinci - www.vincivinhos.com.br
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Baettig: diferentes microclimas do Aconcágua permitem cultivar uvas tintas e brancas


