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Do ponto De vista comercial, não há DúviDa que o norte-americano 

robert Parker Jr. é o crítico De vinhos mais influente Do munDo. uma 

nota superior a 90 pontos no “the Wine aDvocate” (55.000 assinantes De 37 

países), publicação que funDou no final Da DécaDa De 70, significa que esse 

vinho venDerá facilmente. se inferior a 90 pontos, ao contrário, poDerá 

resultar em encalhe nas prateleiras Das lojas especializaDas. talvez por 

isso, parker é amaDo e oDiaDo quase nas mesmas proporções. para seus 

Defensores, ele criou um sistema simples (a escala De 100 pontos), para 

orientar os consumiDores, principalmente De seu país, na escolha De um 

vinho. Detratores criticam o fato De parker, com sua enorme influência 

sobre o mercaDo, ter levaDo muitos proDutores a fazer vinhos ao seu gosto 

(extremamente concentraDos, com muita fruta, muito álcool e bastante 

tempo em carvalho) para garantir notas altas. mesmo sua inDepenDência 

vem senDo questionaDa pelo fato De trabalhar com vários colaboraDores, 

que avaliam vinhos que ele não teria tempo De provar. parker Degusta, 

principalmente, vinhos De borDeaux (sua maior especialiDaDe), Do rhône 

e Dos estaDos uniDos. curiosamente, embora seja também acusaDo De 

apreciar mais os vinhos De borDeaux Do que os Da borgonha (que não 

avalia), ele é sócio Do cunhaDo numa vinícola Do oregon, cuja especialiDaDe 

são, justamente, os Pinot noir, sinônimos Dessa última (ver Ws nº 18). esse 

ex-aDvogaDo, que a míDia alcunhou De “imperaDor Do vinho” e cujo famoso 

nariz foi seguraDo, há alguns anos, em 1 milhão De Dólares, será uma Das 

atrações Do “Winefuture-rioja09”, evento que reunirá, em novembro, em 

logroño, capital Da rioja, alguns Dos maiores especialistas munDiais, para 

Discutir os Desafios enfrentaDos pela inDústria Do vinho. além De parker, 

participarão Do evento, os críticos ingleses jancis robinson e oz clarke, 

o norte-americano kevin zraly, Diretor De vinhos Do famoso WinDoWs on 

the WorlD, restaurante e escola De vinho que funcionava numa Das torres 

gêmeas em nova york, e o francês paul pontallier, enólogo Do château 

margaux, entre outros. o evento, que  no brasil  tem apoio Da Wine style,  foi 

organizaDo pela the Wine academy, Da espanha. a entrevista que se segue 

(cuja íntegra poDe ser liDa no site oficial Do evento – WWW.Winefuture.es) 

foi conceDiDa por parker a pancho campo, master of Wine e ex-presiDente 

Da acaDemia. (guilherme velloso)

Robert Parker, o mais influente
crítico de vinhos do mundo, é uma
das estrelas do Winefuture-Rioja09,
evento apoiado no Brasil pela Wine 
Style. Nessa entrevista ele fala dos 
principais desafios globais enfrentados 
pela indústria do vinho, de sua própria 
influência (grandemente exagerada, 
segundo ele) e da degustação que 
conduzirá por ocasião do evento
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WS –  A Espanha lidera a gastronomia atual, 

e provavelmente tornou-se a mais prestigiada 

graças a Ferran Adria, Arzak ou Jose Andres, entre 

muitos outros chefs renomados. Se comida e 

vinho costumam andar juntos, por que os vinhos 

espanhóis não têm o mesmo sucesso?

RP –  creio que deve levar algum tempo para que

os consumidores de vinhos compreendam plenamente

a profundidade e a diversidade da revolução que

os espanhóis promoveram na qualidade de seus vinhos. 

os gigantes culinários da Espanha atraíram imensa 

publicidade, e o mesmo fizeram certas vinícolas 

espanholas. contudo, para muitos consumidores

de vinhos, os espanhóis ainda não têm prestígio ou um 

ar “chic”, e são novos demais para serem considerados 

vinhos de categoria mundial. tudo isso contradiz

a história do país, e o fato de que muitos vinhos 

espanhóis são feitos com uvas de vinhas muito antigas,

e de zonas viníferas que existem há centenas de anos.

 

WS – Tendências no consumo e na produção de 

vinhos. Como você vê os estilos de vinho no futuro? 

RP –  as tendências na produção de vinhos têm 

acompanhado a proliferação de importantes áreas 

viníferas do mundo, oferecendo aos consumidores uma 

gama cada vez maior de estilos e de vinhos. a volta 

de varietais indígenas, tanto na Espanha quanto na 

itália, antes geralmente vendidas para cooperativas, 

certamente deve continuar, presumindo o retorno à 

normalidade na economia mundial. não restam dúvidas 

de que o poder no mundo do vinho deve continuar a se 

deslocar cada vez mais para a Ásia, liderado por hong 

Kong e por gigantes emergentes no consumo de vinho 

como a coreia do sul e a china. os vinhos do novo 

mundo vão continuar a ter de provar sua capacidade 

contra europeus que contam com centenas de anos de 

tradição e de história. mas os consumidores modernos, 

especialmente aqueles das américas e da Ásia, estão 

dispostos a experimentar vinhos, desde que sejam de boa 

qualidade. Esperemos que, com esforços educacionais 

por parte da mídia, a concorrência, tanto em vinhos 

de alta qualidade como em vinhos econômicos com 

qualidade, continue em ritmo acelerado, dando ao 

consumidor opções de qualidade cada vez melhor,

numa variedade de estilos e de faixas de preço.

WS –  Que países, em sua opinião, serão os 

vencedores e os perdedores caso sigam seus 

cursos atuais – e por quê?

RP –  obviamente, é mais fácil para países do Velho 

mundo, com histórico impressionante, vinhas velhas e 

vinhedos bem estabelecidos, apresentarem uma imagem 

de qualidade. Regiões vinícolas recém-chegadas, como 

américa do sul, África do sul e austrália, precisam se 

esforçar para educar os consumidores de vinhos sobre 

o que estão fazendo. naturalmente, a mídia exerce um 

papel importante nisso, mas creio que os vencedores 

serão os países e os produtores de vinhos que 

promoverem com eficiência seus produtos, apresentando 

serviços interativos na internet, com informações 

atualizadas e perfis de seus vinhos, e não dependam

da mídia para chamar a atenção. Eles precisam criar 

isso sozinhos, passando algum tempo em diversos países 

e fazendo degustações educacionais pelo mundo inteiro.

 

WS –  Partes do mundo sobre as quais você 

gostaria de conhecer mais – onde você gostaria

de ir e de descobrir mais sobre os vinhos? 

RP –  nunca tive tempo suficiente para aprender

o que gostaria sobre diversos tipos diferentes de vinhos, 

mesmo em regiões que avalio com frequência.

como me aproximo do final de minha carreira,

meu único pesar é nao ter tempo suficiente para

aprender tanto quanto gostaria. 

 

WS –  Harmonização entre pratos e vinhos? 

RP –  há tantas harmonizações boas entre vinhos

e pratos, mais do que a maioria das pessoas costuma 

achar, e por isso não tenho uma predileta. como 

sempre digo, o componente mais importante de uma 

boa refeição é a escolha apropriada das pessoas com 

quem você a faz. se isso for observado, a comida e os 

vinhos tendem a melhorar muito, independentemente 

daquilo que você come ou bebe. 
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WS – Na sua opinião, quais os maiores desafios 

globais com que se defronta a indústria

vinícola mundial? 

RobeRt PaRkeR – a indústria vinícola enfrenta 

diversos desafios globais. as flutuações cambiais são 

um problema sério, assim como a proliferação de 

regiões viníferas. o resultado disso é que a produção 

superou a demanda e a percepção dos consumidores. 

Educar os consumidores de vinho e assegurar uma 

distribuição eficiente do vinho pelo mundo civilizado 

tem sido um desafio, e ainda é um problema 

importante hoje em dia.

WS – Você acredita que haverá um “antes”

e um “depois” para a indústria vinícola, superada

a crise atual?

RP –  É difícil saber quanto vai durar essa crise. 

certamente, é a maior que qualquer pessoa viva já 

conheceu, e o impacto global não tende a diminuir.

De modo geral, a indústria vinícola se saiu 

razoavelmente bem. neste ponto, eu esperava

um número maior de fusões, falências e infortúnios 

correlatos do que aquilo que vimos até agora. assim, 

creio que a indústria está em boas condições

de se recuperar depois do fim dessa crise.

 

WS –  Que tipo de papel você acredita que

pode desempenhar? 

RP –  sou um crítico de vinhos e, embora não faça 

tantas resenhas de vinhos quanto fazia há uma década, 

toda a equipe que trabalha agora para a Wine advocate 

tem uma meta fundamental: proporcionar informações 

significativas, não-tendenciosas e independentes para 

os consumidores de vinhos, especialmente no que diz 

respeito à diversidade e à qualidade dos vinhos das mais 

diversas regiões viníferas do mundo. Procuramos educar 

o consumidor quanto a diferentes estilos de vinhos,

e aos tipos que cada região produz melhor. 

 

WS –  Sua influência costuma precedê-lo... mas 

qual você considera seu principal papel no setor? 

RP –  É gratificante para qualquer um exercer uma 

influência mundial, mas, no meu caso, ela costuma ser 

muito exagerada, e cria seus próprios problemas, pois 

tem gente que acredita que eu tenha uma onipotência 

mítica, que não tem fundamento na realidade.

WS –  Qual tem sido sua contribuição mais 

importante para a indústria vinícola global? 

RP –  conferir integridade, credibilidade e uma visão 

democrática para o mundo do vinho. creio que 

essa foi minha contribuição mais importante para 

a indústria vinícola global. Julgar vinhos por aquilo 

que são, sem me preocupar com preço, pedigree, 

marcas ou prestígio, é muito importante para mim 

e para meus colaboradores. É algo que me deixa 

excepcionalmente orgulhoso.

 

WS –  Você vai conduzir uma Grand Tasting 

durante o evento Winefuture. Por que você escolheu 

a Grenache como tema dessa degustação? 

RP –  Escolhi a Grenache porque acredito que é uma 

das mais desafiadoras variedades de uva do mundo. 

É bem mais difícil fazer bons vinhos com Grenache do 

que com Pinot Noir (que normalmente é considerada 

a mais problemática dentre as principais varietais 

tintas). além disso, essa degustação de Grenache ou de 

Garnacha, como vocês a chamam na Espanha, é, com 

efeito, uma estréia mundial, e uma rara oportunidade 

de avaliar alguns dos melhores vinhos do mundo feitos 

com Grenache . será uma ótima chance de conhecer 

diferentes estilos de diversas áreas, e a natureza 

singular dessa degustação fará dela algo bem mais raro 

do que qualquer coisa que tenhamos feito com Pinot 

Noir ou com as varietais de Bordeaux.

WS –  Por que você acha que o consumo de vinho 

está diminuindo drasticamente em alguns países 

produtores europeus? 

RP - Parece claro que os governos da Europa assumiram 

uma forte posição contra o álcool, empurrando o vinho 

para dentro dessas legislações restritivas. ao mesmo 

tempo, creio que a geração mais jovem considera

o vinho muito intimidador e/ou caro, e por isso tem 

escolhido outras bebidas alcoólicas, reduzindo ainda 

mais as vendas de vinho. no entanto, vemos o consumo 

de vinho aumentar nos EUa e na Ásia, e isso deve 

compensar a queda na Europa. É uma triste ironia: 

países europeus, renomados no mundo todo por sua 

sofisticação como por sua cultura vinícola, sofrendo

uma queda sensível no consumo de vinho.

pa n c h o  c a m p o  é  m a s t e r  o f  W i n e ,  f u n D o u

a  W i n e  a c a D e m y  o f  s pa i n  e m  2 0 0 3 ,  é  p r o f e s s o r 

D o s  c u r s o s  D a  W i n e  &  s p i r i t s  e D u c at i o n

t r u s t  ( W s e t )  n a  e s pa n h a .


