entrevista

A Viu Manent é um caso à parte entre as vinícolas chilenas.
É a única cujo vinho ícone, o Viu 1, tem por base a Malbec, uva mais
identificada com a Argentina, e não as variedades que construíram
a fama do vinho chileno: Cabernet Sauvignon e, mais recentemente,
Carmenère. Em recente visita ao Brasil, Jose Miguel Viu B., 43 anos,
membro da terceira geração da família e atual diretor-geral da vinícola
fundada por seu avô, explicou a Wine Style que, embora seja reconhecida
como especialista em Malbec, o objetivo da Viu Manent é produzir uma ampla
variedade de vinhos. Isso inclui o lançamento, provavelmente entre março
e abril, de um segundo vinho ícone, ainda sem nome, que terá por base
a Carmenère. Contou também que na safra 20 07 do Viu 1 recém-lançada
no Chile, a Petit Verdot substituiu a Cabernet Sauvignon, como coadjuvante
da Malbec, sempre majoritária. A entrevista com Jose Miguel se estendeu
pelo almoço, que contou também com a participação de Niels Bosner,

Apostar apenas na Carmenère
seria um erro

Para Jose Miguel Viu, diretor-geral da Viu Manent, vinícola
conhecida, sobretudo, pela qualidade de seus Malbecs, a diversidade
ainda é o maior diferencial do vinho chileno no mercado mundial

sócio-diretor da importadora Hannover, que representa com exclusividade
a Viu Manent no Brasil. Para o almoço, Jose Miguel levou uma garrafa
do novo Vibo (o nome é um anagrama de seus sobrenomes paterno
e materno), um Malbec 10 0% que a Viu Manent está produzindo, por enquanto
em pequena escala (apenas mil caixas nessa primeira edição), em Mendoza,
na Argentina. E uma da primeira safra, 1999, do Viu 1 que fez jus à fama
que o precede como único Malbec entre os grandes vinhos chilenos.
por G U I L H E R M E V E L LO SO

WS – Não é curioso que a Viu Manent seja um
grande produtor de Malbec num país cuja fama
no mundo do vinho se deve à Cabernet Sauvignon
e, mais recentemente, à Carmenère?
Jose Miguel Viu – O Chile construiu sua imagem com
base principalmente em quatro variedades: Cabernet
Sauvignon, a mais importante, Merlot, Chardonnay e Sauvignon
Blanc. E elas continuam a ter papel preponderante
nas exportações de vinhos chilenos, sobretudo a CS.
A Merlot cedeu espaço para a Carmenère e algumas outras
variedades, como a Syrah, em certa medida, e para a
Malbec. Nos últimos anos, o Chile chegou à conclusão que
é muito importante construir sua imagem com base em
uma variedade que lhe é única: a Carmenère. Isso sempre
rende muitos frutos. Mas eu (e muita gente no Chile)

penso que seria um erro concentrar exclusivamente nisso.
Em certa medida, é o que se passa com a Argentina.
A Argentina está muito identificada com a Malbec.
Isso tem aspectos positivos e negativos, como a falta de
diversidadade, que pode jogar contra, embora a
Argentina não seja só Malbec.
WS – Como você compara a situação de Chile
e Argentina?
JMV – Penso que o Chile está numa situação bastante
distinta. O Chile tem uma base forte na Cabernet, que
é a variedade mais vendida no mundo. Mas, graças à
grande diversidade de solos, de climas e de regiões ainda
por descobrir, eu diria que no Chile se pode cultivar
com bastante êxito praticamente qualquer variedade
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conhecida. Tradicionalmente, os vinhedos chilenos
estão plantados nos vales centrais, onde a temperatura
é um pouco mais alta. Ultimamente, estamos explorando
bastante as zonas costeiras, onde há maior influência
marítima, o que favorece especialmente a produção
de vinhos brancos, mas também de tintos mais leves
e delicados, como os de Pinot Noir. Isso nos dá uma
diversidade muito grande.
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WS – Ou seja, na sua opinião, o Chile não deveria
concentrar seus esforços principalmente nos
vinhos à base de Carmenère...
JMV – Creio que se deve fazer todo esforço que se
está fazendo em relação à Carmenère. Mas também
é o que se passa conosco em relação à Malbec,
que é nossa variedade emblemática. Fomos
a primeira vinícola chilena que apresentou
um Malbec ao mercado e hoje em dia somos
a vinícola que mais tem Malbecs
em suas distintas linhas e a mais reconhecida
internacionalmente. Apesar disso – e apesar
de que o mercado nos reconhece como
especialistas em Malbec – nossa ênfase
é produzir uma variedade mais ampla
de vinhos. Vendemos muito Malbec,
mas nosso nº 1 em vendas é o Cabernet
Sauvignon. E, provavelmente entre março
e abril do próximo ano, vamos lançar
um vinho ícone, ao nível do Viu 1, cuja
base será a Carmenère.
WS – Será um vinho 100% Carmenère?
JMV – Não, será um blend de Carmenère com
algo de Syrah e Petit Verdot.
WS –Você concorda que, nos últimos anos,
a Syrah teve um avanço muito grande no Chile?
JMV – A Syrah é uma cepa muito generosa, que produz
vinhos de grande qualidade em distintos estilos e em
diferentes condições climáticas. O que aconteceu
com a Syrah é que devido à excessiva exposição dos
Shiraz australianos e à sobrecomercialização de vinhos
australianos de massa à base de Shiraz, a Syrah/Shiraz,
como variedade, perdeu um pouco de seu prestígio
nos Estados Unidos e hoje não tem o mesmo encanto

que uma variedade como a Malbec. Nesse aspecto,
os argentinos fizeram melhor que os australianos
nos Estados Unidos.
WS – Pelo menos no início, deve ter sido muito
difícil vender Malbec chileno. Como foi essa luta?
JMV – Na verdade, foi uma aventura. Jamais nos
propusemos transformar a Malbec em nossa cepa
emblemática. Vendíamos Cabernet Sauvignon, Merlot
e varietais brancos, que continuam sendo nossas
principais variedades. Creio que em 92 propus
a nosso assessor na época, Aurélio Montes,
um pouco como uma aventura, a ideia de lançar
um vinho a partir da Malbec.
WS – O Aurélio Montes deve ter pensado
que você estava louco ...
JMV – A indústria chilena estava dando
os primeiros passos na exportação e o Aurélio
nos disse que os vinhos chilenos que vendiam
eram daquelas quatro variedades básicas.
Nessa época, os vinhos argentinos não eram
o sucesso que são hoje. Portanto, sair para
vender Malbec do Chile era tão difícil como
vender Malbec argentino. Com a energia de
meus vinte e tantos anos levamos adiante o
projeto de fazer um Malbec varietal, primeiro
em nossa linha básica. Depois, introduzimos um
Malbec Reserva e hoje, passados mais de 15 anos,
uma porcentagem importante de nossas
linhas tem Malbec, sem falar em nosso
vinho ícone, o Viu 1.
WS – Como nasceu o Viu 1?
JMV – A primeira safra foi 1999, mas o vinho
só foi lançado no Chile no final de 2001, quase em
paralelo com o Brasil, o segundo mercado onde foi
lançado. O vinho é uma homenagem a meu pai, que,
infelizmente, não o viu nascer, pois morreu em 2000.
WS – O Viu 1 é sempre um Malbec com pequena
porcentagem de Cabernet Sauvignon?
JMV – Na última versão, a 2007, que está sendo lançada
agora no Chile, pela primeira vez a Petit Verdot substituiu
a Cabernet Sauvignon, com uma participação de 4%.

WS – Porque a Petit Verdot?
JMV – Em termos teóricos, ela aporta mais acidez
e estrutura. Todos os anos a escolha de o que entra
no blend é feita em função dos vinhos que temos.
Obviamente, queremos conservar o estilo do Viu 1,
que é um vinho predominantemente à base de Malbec,
que sempre provém do mesmo quartel. Nessa última
versão (2007) já tínhamos vinificações pequenas de Petit
Verdot e nosso enólogo-chefe, Graham Phelps, neozelandês
que vive há muitos anos no Chile, decidiu incorporá-las
ao Viu 1, porque os resultados dessa mescla lhe
pareceram muito atraentes.
WS – O Aurélio Montes ainda assessora
a Viu Manent?
JMV – Ele continua sendo nosso assessor, ainda
que hoje em dia seja mais um amigo, alguém que
consultamos sobre algumas decisões mais gerais.
WS – A Viu Manent está lançando um
Malbec produzido em Mendoza, na
Argentina. Como nasceu esse projeto?
JMV – O Vibo, que já está à venda no Chile
e deve chegar em breve ao Brasil, é um
projeto que nasceu por acaso. Convidei nossos
enólogos e viticultores para uma visita
a Mendoza e, no caminho, nasceu a ideia
de fazer um vinho ali, em pequena escala.
Um vinho de alta gama, mas de pouco volume.
Ficamos entusiasmados com a zona do Vale
de Uco pela sutileza e feminilidade dos vinhos
que produz. Selecionamos alguns pequenos
produtores com vinhedos muito velhos,
em Altamira e Tupungato, e compramos as uvas
que deram origem ao Vibo.
WS – Onde vocês fazem o vinho?
JMV – A vinificação é feita na bodega Carlos Pulenta,
em Vistalba, com quem temos grande amizade.
WS – Como foi escolhido o nome?
JMV – Vibo são as iniciais da terceira geração,
que é a minha: Viu Bottini. Meu avô, Miguel
Viu Garcia, fundou a vinícola há mais de 70 anos,
junto com o filho, Miguel de Agostini Viu Manent.

WS – E vinhos brancos?
JMV – Estamos encantados com o resultado da Viognier
em Colchagua, que não é, tradicionalmente, uma zona de
brancos. Para nossos Sauvignon Blancs e Chardonnays temos
contratos de longo prazo com produtores de vales de
zonas frias, como Casablanca e San Antonio/Leyda.
WS – No caso dos tintos, além de Malbec,
Cabernet Sauvignon e Carmenère, o que mais
vocês têm plantado?
JMV – Temos muitíssimas variedades, em três
vinhedos distintos, todos em Colchagua. O mais
antigo é o San Carlos, com plantações que datam
de fins do século 19. É um vinhedo com densidade
muito alta e que não se rega. Daí vem nossos
Malbecs e Cabernets Sauvignon. A Viognier também
está plantada nesse setor. Nossos vinhedos mais
novos, que já tem mais de 15 anos, ficam em
Peralillo. Aí temos Carmenère, Malbec, Syrah,
Tempranillo, Grenache, Mouvèdre, Petit Verdot.
E estamos experimentando Sangiovese e Tannat.
Obviamente, umas se deram melhor do que
outras. Das novas variedades, Tempranillo,
Mouvèdre, Tannat e Petit Verdot se adaptaram
muito bem e, embora sejam vinhedos muito
jovens, já estão produzindo grandes vinhos.
WS – Por último, como você vê
o enoturismo no Chile?
JMV – Somos precursores do enoturismo
no Chile. Com alguns produtores do vale
de Colchagua, formamos a primeira “rota
do vinho” do Chile, da qual fui o primeiro
presidente. Hoje, na Viu Manent, temos um
restaurante, uma loja de vinhos, uma loja que também
vende artesanato latino-americano, uma cafeteria
com bar de vinhos e um clube equestre, para cavalgadas
nos vinhedos. E temos o projeto de fazer um pequeno
hotel no meio dos vinhedos. Somos a vinícola mais
visitada de Colchagua. Uma porcentagem importante
de nossos visitantes são estrangeiros e, dentre eles,
os brasileiros são a maior parcela.

guilherme@winestyle.com.br
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