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gente do vinho

Médico radiologista, EMilio rotolo,

dono da vinícola friulana volpE pasini,

quE coMprou há 15 anos, diz quE o vinho 

rEflEtE a intEligência do hoMEM E Explica

quE não vEndE para a china, porquE o país 

não rEspEita os dirEitos huManos

O “doutor” Emilio Rotolo, 51 anos, dono da vinícola 

friulana Volpe Pasini, no norte da Itália, é uma 

personalidade suis generis. Para começar, o “doutor” 

antes do nome não é um título honorífico. Rotolo

é um médico radiologista que, como ele próprio diz, 

trocou a “gastroenterologia pela gastroenologia”.

Há 15 anos comprou a Volpe Pasini, uma vinícola

por
guIlHERmE

VEllOsO

fo t o
aRtHuR

azEVEdO

muito antiga (o mobiliário original de sua sede é de 

1569), localizada no vilarejo de togliano, na região 

do Friuli-Venezia giulia. Foi em seu vinhedo mais fa-

moso, o zuc, que nasceu o primeiro Pinot Bianco da 

Itália, o Pinot Zuc 1933. Embora também produza 

vinhos tintos com as uvas Merlot e Refosco del Pedún-

culo Rosso,  Rotolo afirma que “o Friuli é terra de vi-

nhos brancos, talvez a mais importante do mundo, 

não apenas da Itália, porque lá as uvas podem atingir 

um grau de excelência”. Ele é admirador incondicio-

nal da Pinot Grigio, que compara, com vantagens, à 

Chardonnay, por ser uma uva que conserva seus aro-

mas primários (frutas tropicais como maracujá e flo-

res brancas) mesmo depois de vários anos e mesmo 

quando estagia em carvalho. Para provar que a Pi-

not Grigio pode produzir vinhos de grande estrutura 

e longevidade, ele e o enólogo Riccardo Cotarella, 

consultor da VP, desenvolveram o projeto “Ipso”. Foi 

selecionado um pequeno vinhedo, plantado há mais 

de 40 anos, cujo rendimento não ultrapassa 2,5 to-

neladas de uvas por hectare. O vinho resultante ma-

tura seis meses em barricas novas de carvalho taran-

saud e mais oito em garrafa, antes de ser liberado.

 mas o próprio Rotolo, que definitivamente não 

se preocupa em ser politicamente correto, faz ques-

tão de alertar que 95% dos Pinot Grigio vendidos no 

mundo são “lixo”. E dá a dica de como reconhecê-los: 

simplesmente evitar todos os que trazem no rótulo a 

indicação genérica Igt della Venezia. Ele também 

deixa claro que não leva a biodinâmica muito a sério. 

 Rotolo acredita que “o vinho reflete a inteligência 

do homem”. E explica: “deus criou o vinagre; foi o ho-

mem que criou o vinho”. Por isso, não descarta o uso 

da tecnologia, o que talvez explique o fato de não levar 

a biodinâmica muito a sério. “Fazemos uma agricultu-

ra protegida, mas não posso usar só produtos naturais 

numa região como a nossa; talvez pudesse fazer isso na 

sicília ou na austrália”. além disso, ele é contra “usar o 

que pode ser ‘trend’ como instrumento de marketing”. 

mas não pense que suas preocupações com o meio am-

biente e a responsabilidade social são menores. Prova 

disso é o fato de não vender para a China por ser um 

país que não respeita os direitos humanos.

 Outra certeza de Emilio é que o vinho é indissoci-

ável de fatores como história e tradição. Por isso, não 

hesita em afirmar que a grande enologia é francesa e 

italiana. Embora respeite os grandes vinhos que são 

feitos em países do novo mundo, diz que certas regi-

ões geográficas estão “abdicando da estrada da gran-

de qualidade por falta de história e tradição”. E não 

se furta em nomear o alvo da crítica. “a austrália co-

meçou com pequenos produtores, mas, hoje, 95% dos 

vinhos australianos estão nas mãos de cinco grandes 

corporações. Não são elas que fazem os grandes vi-

nhos; elas fazem os vinhos do mcdonald’s”. Para ele, 

vinícolas que produzem 10 ou 20 milhões de garrafas 

“nascem mortas” (a Volpe Pasini produz não mais do 

que 500 mil garrafas). “No vinho”, acrescenta, “pic-

colo (pequeno em italiano) é belo”.

 talvez por isso, quando perguntado se já pensou 

em fazer vinho fora da Itália, ele responde com um pe-

remptório “absolutamente não”. Para ele, o sucesso de 

uma vinícola não é clonável. Emilio acredita que gran-

des vinhos são o resultado do encontro de “homens e 

territórios”. E, na sua visão, essa relação não pode ser 

“poligâmica”, tem que ser “monogâmica”. a Volpe 

Pasini optou por tornar-se representante de pequenos 

vinícolas (5 atualmente) de diferentes regiões da Itália. 

mas ele faz questão de esclarecer que os donos man-

têm a propriedade e a responsabilidade pela missão. 

“Nós só entramos com marketing e logística”.  
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