vinícola nacional

Imagens da Campanha
(Fortaleza do Seival), de onde
saem as uvas para a produção
do Sesmarias. Nesta foto,
ovelhas da raça Texel e,
abaixo, a nova vinícola da
Miolo na Campanha

S esmarias ,

a ambiciosa aposta
da Miolo
D e s t i n a d o a o c u pa r o p o s t o d e í c o n e , n u m p o r t f ó l i o q u e r e ú n e
mais de 70 produtos, o lançamento da miolo é o primeiro vinho no Brasil
a ser vendido “en primeur”
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O mais recente projeto do grupo Miolo foi apre-

vendido pelo sistema “en primeur”, amplamente

sentado num grande evento, realizado em sua sede,

empregado em Bordeaux, mas utilizado pela primei-

no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, RS, na

ra vez no Brasil. O comprador adquire o vinho ain-

presença de um seleto grupo de convidados e do co-

da em elaboração, fazendo um investimento prévio

nhecido enólogo Michel Rolland, consultor da em-

acreditando em sua qualidade final. É uma aposta,

presa: o lançamento de um vinho ultra premium com

com risco calculado.

a marca Miolo, que recebeu o nome de Sesmarias.

O lançamento do Sesmarias só se tornou pos-

O nome faz referência às concessões dadas pelos

sível pelos investimentos de mais de 120 milhões

portugueses na época da colonização. No caso es-

de reais realizados pelo grupo nos últimos dez

pecífico da campanha gaúcha, onde o novo vinho é

anos, tanto nos vinhedos como em suas instala-

produzido, eram cerca de 500 proprietários e cada

ções, como na forte expansão de seus negócios. E

um deles recebeu uma sesmaria, com área equiva-

possibilitaram que, hoje, a empresa exporte para

lente a 13.068 hectares.

mais de 22 países, em quatro continentes. França,

Tanto o vinho como a forma como está sendo

Inglaterra, Suíça, Espanha, Alemanha, EUA, Ho-

comercializado revelam ousadia e criatividade. O

landa, Japão e Canadá são alguns dos países em

Sesmarias será produzido em pequena quantidade

que os vinhos do Miolo Wine Group podem ser

(apenas 4.400 garrafas na primeira edição), e só será

encontrados tanto em lojas especializadas como

Spa do vinho
um programa à parte
Hospedar-se no Villa Europa Hotel & spa do
vinho caudalie vinothérapie é um programa em
si para quem visita a região de Bento Gonçalves,
na Serra Gaúcha. Isso porque nele funciona o
primeiro Spa Vinoterápico do hemisfério sul, uma
exclusiva franquia da famosa e exigente grife
Acima, o vinhedo Fortaleza do Seival e, ao lado, mesa de seleção de uvas

francesa Les Sources de Caudalie. Idealizado em
2001 por um grupo de investidores de renome –

em sofisticados restaurantes. Criado formalmente

da poda em verde, que reduz substancialmente a

barricas. Nessa etapa do processo usa-se “gelo seco”

em 2006, o Miolo Wine Group é fruto de parce-

produção por videira – menos de 1kg de uvas por

entremeado às uvas, para manter a temperatura a 8

rias nacionais e internacionais e reúne hoje uma

planta, o que não dá para encher uma garrafa

graus e permitir a maceração pré-fermentativa a frio.

linha com mais de 70 produtos. O objetivo é atuar

de 750ml. O rendimento final é de 30 hectolitros

Somente leveduras naturais são usadas para a fer-

no mercado mundial com uma variedade de vi-

por hectare, adequado para a produção de vinhos

mentação, que é iniciada pelo aumento gradual da

nhos que atenda a todos os segmentos. O grupo

de alta qualidade. A vinificação foi realizada pelo

temperatura e dura cerca de 8 a 10 dias. Durante o

vista da vinícola e dos vinhedos da Miolo que

está associado a oito projetos: Vinícola Miolo (Vale

sistema de “vinificação integral”, proposta muito

processo, a barrica é girada por mecanismos próprios,

o circundam (com as uvas desses vinhedos é feito

dos Vinhedos, RS), Fortaleza do Seival Vineyards

em voga atualmente. Michel Rolland explicou o

de acordo com a orientação dos enólogos. Dessa for-

o vinho exclusivo, que só é vendido no próprio

(Campanha, RS), RAR (Campos de Cima da Ser-

processo, que é quase uma volta ao passado pois,

ma, eles podem verificar se a extração de cor e tani-

hotel). Como não poderia deixar de ser,

ra, RS), Lovara Vinhos Finos (Serra Gaúcha, RS),

como ele mesmo fez questão de frisar, já era usa-

nos está dentro dos padrões pré-estabelecidos para a

Fazenda Ouro Verde (Vale do São Francisco, BA),

do na França há mais de 50 anos. O princípio é

vinificação. Segue-se um período de maceração pós-

Viasul (Chile), Osborne (Espanha e Portugal) e Los

muito simples: consiste basicamente em colocar

fermentativa a frio (contato das cascas com o vinho),

Nevados (Mendoza, Argentina).

as uvas diretamente nas barricas para fermentar,

com posterior retirada das cascas, que são prensadas

evitando-se dessa forma o uso de equipamentos

para se obter o chamado “vinho de prensa”, que nes-

que poderiam danificá-las.

se caso é integralmente incorporado ao vinho final.

entre eles, a própria vinícola Miolo, que cedeu o
terreno em que foi construído –, o hotel oferece
o que há de melhor em hospedagem, gastronomia,
saúde e lazer. Plantado no topo de uma colina,
o Villa Europa propicia de sua entrada uma bela

toda a decoração foi inspirada na bebida
do deus Baco, inclusive algumas frases escritas
no dialeto toscano, inseridas no teto
dos quartos e na entrada do hotel. Uma delas
é lapidar: “Aquele que faz o vinho, se não

Baixo rendimento
e “vinificação integral”

Claro que o método foi adaptado aos tempos mo-

Uma vez retiradas as cascas, o vinho volta às barricas

dernos e se desenvolve de acordo com a seguinte se-

para o processo de amadurecimento. A primeira sa-

O Sesmarias nasceu de um cuidadoso tra-

quência: colheita manual, mesa de seleção, desengaço

fra do Sesmarias descansa atualmente nas barricas,

balho no vinhedo, com poda no inverno, seguida

cuidadoso e colocação das uvas com grão intacto nas

ainda sem data para deixá-las.

está no paraíso, está muito próximo”.
Mais ainda, acrescentaria, se estiver
hospedado no Villa Europa. (GL)

Villa Europa Hotel
& Spa do Vinho,
no Vale dos Vinhedos,
o primeiro spa
vinoterápico
do Hemisfério Sul

Enoturismo
é outra vertente
Junto COM o lançamento do Sesmarias,
o Miolo Wine Group apresentou o fruto de outro
investimento, com a inauguração, em Bento Gonçalves,

Composição exata do corte
não será revelada
Um segredo bem guardado pela Miolo é a composição do
Sesmarias 2008. As uvas que entram no corte não serão divulgadas, numa bem pensada estratégia de marketing, para

do novo e arrojado complexo enoturístico da Lovara

aguçar a curiosidade do comprador. Wine Style, no entanto,  

Vinhas e Vinhos, que funciona em sua antiga sede.

conseguiu apurar junto a fontes confiáveis que ele provavel-

totalmente remodelada. Fundada em 1865 pelas famílias

mente inclui seis varietais, a saber: Touriga Nacional, Petit Verdot,

Benedetti e Tecchio, a Lovara terá agora plenas

Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Tannat. Seguramente

condições de receber o crescente fluxo

um corte único no mundo. O vinho foi apresentado por Mi-

de turistas que visitam a região a cada ano.

chel Rolland e mostrou-se, como seria previsível para uma

É bom lembrar que o complexo Lovara é a terceira

amostra de barrica de um vinho jovem, escuro e impenetrá-

operação do grupo preparada para receber turistas

vel em sua cor púrpura. Os aromas ainda são predominantes

interessados em vinho. A primeira também fica

de carvalho, que se sobrepõe às frutas escuras. Na boca, tem

no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na sede

acidez moderada, álcool perceptível e massa tânica impressio-

da própria Miolo, por onde passam anualmente mais

nante, com taninos finos. Bom corpo, muita concentração de

de 100 mil turistas. A segunda foi inaugurada
no ano passado, na Fazenda Ouro Verde,
no Vale do São Francisco, Bahia, e já recebe cerca
de 700 visitantes por mês. A próxima etapa será
montar estrutura semelhante no Fortaleza do Seival

frutas, e boa persistência completam seu perfil atual, que ainda não permite uma avaliação definitiva. Por enquanto, é uma
boa promessa. O resultado? Só o tempo dirá. Mas é grande a
expectativa de que possa tornar-se um verdadeiro ícone entre
os vinhos nacionais.

Vineyards, na região da campanha gaúcha,
berço do Sesmarias e de outros projetos inovadores
da empresa, como o Castas Portuguesas.

gerson@winestyle.com.br

