
entrevista

por  GUILHERME VELLOSO

Um dos mais tradicionais prodUtores de champagne, a Perrier-Jouët 

completará 200 anos de fUndação em 2011, com Uma história cheia

de episódios qUe fazem parte do rico imaginário associado a esse vinho 

mítico. consta, por exemplo, qUe foi o champanhe servido na corte inglesa 

para celebrar, não sem Uma ponta de ironia, a vitória de Wellington sobre 

napoleão em Waterloo. e qUe a famosa atriz sarah bernhardt gostava

de se banhar com ele. de concreto, a perrier-JoUët, oU pJ, qUe hoJe integra

o portfólio do grUpo pernod ricard, foi a primeira maison a prodUzir,

em 1848, aparentemente sem grande sUcesso comercial, Um exemplar

do tipo seco (brUt), especificamente para o mercado inglês. Um dos traços 

mais marcantes da história da perrier-JoUët é qUe, ao longo desses qUase 

dUzentos anos, apenas sete homens ocUparam a fUnção de chef de caves, 

talvez a mais importante nUma maison de champagne. é ele o responsável 

final por manter o estilo, oU seJa, a identidade, dos vinhos da casa e, mUito 

eventUalmente, por criar Um novo prodUto. Hervé DescHamPs, 53 anos, está 

no posto há 17. embora seJa formado em agronomia com especialização 

em enologia pela escola nacional de biologia de diJon, recUsa o títUlo 

americano de “Winemaker” (literalmente “fazedor de vinhos”). prefere 

apresentar-se como chef de caves, literalmente o responsável pela adega. 

mas descreve seU papel de forma mais poética: “Um poUco como Um pastor, 

tomo conta dos meUs vinhos e acompanho seU desenvolvimento para obter

o melhor resUltado”, diz ele e completa: “é como criar Um filho”. e, embora 

seJa difícil para Um pai revelar qUal o seU filho preferido, deschamps 

admite qUe tem especial carinho pelo 1995, por ter sido o primeiro qUe fez 

inteiramente sozinho, depois de ter trabalhado dez anos lado a lado com 

seU antecessor no posto. mas acrescenta qUe o melhor qUe Já provoU talvez 

tenha sido o 1911, “qUe ainda sUrpreende pelo frescor”. em abril, deschamps, 

pai de três filhos, esteve pela primeira vez no brasil, para promover

os champanhes cUJo estilo lhe cabe traçar, com a aJUda de oUtros dois 

enólogos, nUma eqUipe qUe totaliza 45 pessoas, inclUindo o pessoal

de campo. depois de apresentar seUs vinhos nUma degUstação segUida

de almoço harmonizado, em são paUlo (ver qUadro), deschamps conversoU 

com Wine style, a respeito de seU trabalho, de o qUe mUdoU no estilo

do champanhe e no gosto do consUmidor e das características

dos champanhes prodUzidos pela perrier-JoUët.

Há 27 anos na Perrier-Jouët, Hervé Deschamps é apenas
o sétimo Chef  de Caves na história da empresa de Epernay, cuja 
cuvée Belle Epoque, com sua garrafa em estilo art nouveau,

é um dos champanhes mais conhecidos do mundo

o pastor de vinhos
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WS – O Sr. está na Perrier-Jouët há quase trinta 

anos. Na sua avaliação, o que mudou no estilo

e no gosto do champanhe nesse período?

HD – Quando fazemos uma degustação vertical 

de diferentes safras da PJ remontando aos anos 50, 

constatamos que não há grande evolução no gosto.

A evolução que existe é por conta da maturidade dos 

vinhos, mas os “champenoises” guardam uma noção

de estabilidade. A maior 

mudança foi no processo 

de vinificação, porque 

nos anos 50 passamos 

a usar a vinificação em 

tanques de aço inoxidável 

e não mais em carvalho. 

Outra inovação foi que 

aprendemos a dominar 

os processos de filtração e 

estabilização a frio, para 

evitar a ressedimentação 

por ocasião da “prise de 

mousse” (nota: o processo 

de segunda fermentação 

do vinho de champanhe 

na garrafa). Isso eliminou 

a presença de pequenos 

agregados (cristais) no 

fundo da garrafa, como 

ocorria no passado. Uma 

terceira evolução foi o 

domínio da população de 

leveduras. Hoje temos um 

método de quantificar a 

vitalidade das leveduras 

que usamos, a qualquer 

momento e ao longo de 

todo o processo, para 

conseguir a mesma eficácia, que se traduzirá na mesma 

qualidade ao longo do envelhecimento e do “remuage” 

(nota: o método de girar lentamente as garrafas para

que, ao final, as leveduras e outros sedimentos

se depositem no gargalo e possam ser extraídos).  

WS – Em recente visita ao Brasil, Richard Geoffroy, 

Chef de Cave do champanhe Dom Pérignon, 

a quem o sr. certamente conhece, fez uma 

afirmação surpreendente. Disse que, se a legislação 

permitisse, faria champanhe pelo método Charmat 

(segunda fermentação em tanque de aço inoxidável 

e não na garrafa, como no método champenoise), 

porque ele permite um melhor controle do processo 

(ver WS nº 27).  O que o Sr. acha dessa afirmação?

HD – Eu não o diria na Champagne (risos)... É verdade 

que o método Charmat traz soluções técnicas, mas tem

o inconveniente de ser apenas 

uma tecnologia. A “prise 

de mousse” na garrafa 

é uma outra abordagem 

sobre a vida do vinho. Ao 

longo do envelhecimento 

sobre leveduras na garrafa 

há diferentes etapas na 

vida de um vinho, que ele 

próprio (Richard Geoffroy) 

utiliza para fazer, por 

exemplo, o Dom Perignon 

Oenothèque. Outra 

questão é que o método 

Charmat é um tipo de 

tecnologia só acessível às 

grandes casas e que não 

poderia ser praticada pelos 

viticultores champenoises, 

que elaboram pequenas 

quantidades de 

champanhe e fazem 

excelentes produtos. O 

método Charmat é uma 

industrialização, uma 

estandartização do vinho. 

É melhor dominar a 

tecnologia, sem deixar que 

ela se imponha.

WS – Voltando à questão das mudanças, não houve 

também, ao longo dos anos, mudanças no gosto do 

consumidor de champanhe?

HD – Nos últimos anos, houve um aumento da demanda 

por champanhes do tipo “brut” ou “zero dosage”. 

Mas, para mim, isso é apenas uma questão de moda. 

Na minha opinião, a mudança de gosto mais notável 

foi o abandono do açúcar como suporte importante do 
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champanhe. Hoje, o “liqueur de dosage” (nota: pequena 

quantidade de vinho e açúcar acrescentada na garrafa ao 

final do processo e que determinará o grau de “doçura” 

do champanhe) deve ser o mais discreto possível, para 

deixar que o vinho se exprima. E é por isso que, hoje, 

quase todos os vinhos são vendidos sob a denominação 

“brut”, ou seja, com dosagem de açúcar inferior a 12 

gramas por litro. Isso permite apreciar melhor o “vinho 

de champanhe” – e aqui emprego a expressão vinho de 

champanhe e não apenas champanhe, porque se pode 

descobri-lo ao nível de aperitivo e associá-lo a todos os 

tipos de prato, ao passo que o champanhe mais doce 

ficava restrito a sobremesas e pratos doces.

WS – Houve alguma outra mudança importante?

HD – Outra evolução do gosto foi o abandono das notas 

amadeiradas, ou oxidadas-amadeiradas, com a introdução 

dos tanques de aço inoxidável. Também o abandono 

da prática de não se fazer a (fermentação) maloláctica, 

porque nos tonéis (fûts) de carvalho era muito difícil 

dominar o processo de fermentação maloláctica. Ou seja, 

eram vinhos mais duros, do ponto de vista gustativo, pela 

presença de uma acidez mais importante, e mais austeros, 

olfativamente, por conta da oxidação. 

WS – A propósito desse seu comentário, 

recentemente a equipe de Wine Style participou 

de uma degustação de champanhes que incluiu o 

Jacques Selosse Substance (ver WS nº 26). Como 

o sr. sabe, além de ser fermentado em carvalho, 

parte do vinho-base usado na elaboração desse 

champanhe é proveniente de uma espécie de 

“solera”, como em Jerez, iniciada em 1986. O 

título da reportagem que publicamos a respeito 

(“É champanhe?”) reflete a dificuldade de todos 

os presentes, alguns dos quais produtores 

franceses, em analisar um champanhe com essas 

características. Qual a sua opinião sobre um 

champanhe como o Jacques Selosse Substance?

HD – É totalmente diferente. É uma inspiração ou uma 

religião em torno do vinho. Para mim, ele (Jacques 

Selosse) está um pouco “fora” (em dehors) em relação 

àqueles que praticam a vinificação em carvalho. Para 

mim, hoje, o melhor tipo de champanhe vinificado em 

madeira é Bollinger. Em Bollinger temos tonéis que 

tem mais de trinta anos em média. Portanto, são tonéis 

que não liberam mais o tanino do carvalho, mas apenas 

administram a oxidação. Ao passo que no Jacques Selosse 

a presença dos taninos na madeira é mais importante, o 

que é um pouco contrário à filosofia do champanhe. Por 

isso, é difícil dizer se “é champanhe”, como o sr. colocou. 

É “um dos champanhes”, como os rosés, que tem estilos 

bastante diferentes. É um champanhe de nicho e muitos 

clientes são atraídos por seu lado mais “amadeirado”, 

que se encontra também nos vinhos estrangeiros, como os 

californianos. Ou se ama, ou não se ama.

WS – No caso da PJ, o que o sr. e sua equipe

buscam como estilo, como características,

dos vinhos da casa?

HD – Cada maison tem realmente um estilo. É como 

os automóveis. Quando se vê um novo modelo de 

carro, temos quase certeza da marca, porque há uma 

transmissão (de certas características), que, no champanhe 

se faz ao longo das diferentes safras. Para PJ, é a expressão 

de seu vinhedo, no qual a presença da Chardonnay é muito 

importante. Em todos os vinhos da PJ, buscamos notas 

de finesse e de elegância. Finesse e elegância significam 

que os vinhos da PJ não são necessariamente os mais 

expressivos, tanto do ponto de vista do nariz como da 

boca. Como os puro-sangues, no caso dos cavalos, são 

vinhos muito finos, muito belos, mas com uma bela 

musculatura por trás. Não estamos do lado massivo. 

Vamos procurar corpo e complexidade, sem impô-los.

É o lado delicado que é parte do charme da PJ. Não é 

um bouquet explosivo. É um pouco como na alta costura. 

Vamos trabalhar os detalhes para compor o conjunto,

mas é preciso olhar o conjunto.

WS – O avanço da tecnologia, tanto na cultura

da vinha como na vinificação, não torna cada

vez mais difícil distinguir o estilo de cada

maison de champanhe?

HD – O que dá o estilo de cada casa é a origem e 

unicidade das uvas que utiliza. Mas eu penso que a maior 

revolução foi o abandono dos “licores” excessivamente 

estruturados.  No passado, para conservar graus alcoólicos 

Nenhum vinho no mundo simboliza melhor
o que os franceses batizaram de “joie de vivre”

(alegria de viver) do que o champanhe. E talvez a melhor 
tradução desse espírito seja a encantadora garrafa art 

nouveau, decorada com motivos florais, usada na cuvée 
Belle Epoque, da casa Perrier-Jouët. O desenho foi criado 

por ninguém menos que Émile Gallé, o famoso artista 
francês do vidro, em 1902. Mas, somente na década

de 60 algumas poucas garrafas remanescentes do lote 
original foram encontradas, por acaso, perdidas num 

canto da enorme adega subterrânea da maison, pelo então 
Chef de Caves, André Baveret. Ao tomar conhecimento da 

descoberta, o, na época, diretor-geral da Perrier-Jouët, 
Pierre Ernst, teve a feliz ideia de relançar a garrafa criada 

por Gallé no Belle Epoque, o mais emblemático champanhe 
da PJ, que só é produzido em safras consideradas de alta 

qualidade, tornando-se um enorme sucesso. Hoje, inúmeras 
peças criadas por Gallé, e por seu contemporâneo René 

Lalique, podem ser apreciadas no museu abrigado
no Château Perrier, que Charles Perrier mandou construir,
em 1863, em frente à sede da vinícola fundada por seu pai, 

Pierre-Nicolas-Marie Perrier, em 1811. Nicolas Perrier 
decidiu acrescentar o sobrenome de solteira

de sua mulher (Jouët) ao seu próprio, porque outros
Perrier tinham propriedades na região. (GV)

 A gArrAfA   
  desenhAdA  
por gAllé

“O que determina o estilo
        de cada maison é a origem
    e unicidade das uvas que utiliza”



ao redor de 12,50, as casas de champanhe utilizavam 

doses de açúcar importantes e acrescentavam álcoóis 

ao licor de expedição, usando a destilação mais fina e 

delicada que se pudesse obter de vinhos da região de 

Cognac. Frequentemente, a idade desse “espírito de 

Cognac” dava uma tipicidade diferente ao vinho. Hoje, 

com a demanda por vinhos “brut” (secos) e não sendo 

mais obrigatório utilizar esse tipo de álcool, os licores 

são bem mais simples. Por isso, hoje, o “gosto” de cada 

maison é determinado menos pelo licor do que pela 

origem de suas uvas.   

WS – Qual o papel da Pinot Noir nos  champanhes

da casa Perrier-Jouët?

HD – A PJ utiliza muito Pinot Noir do norte da montanha 

(de Reims), particularmente da região de Mailly, que, 

com uma exposição norte, dá a estrutura, sem impor uma 

potência muito grande, que esconderia o lado floral, os 

“agrumes” (aromas de frutas cítricas) da Chardonnay.

O estilo Perrier-Jouët é como sua garrafa: floral, feminino

e delicado. Por isso, não usamos madeira e procuramos 

fazer o mínimo de tratamentos no vinho. 

WS – O fato de a PJ ter parcelas muito boas de Pinot 

Noir não o anima a fazer um “Blanc des Noirs” 

(vinho branco feito a partir de uvas tintas)?

HD – A Perrier-Jouët estabeleceu sua reputação sobre

o assemblage. Aumentar a gama seria perturbador para

o consumidor, ainda que interessante para o enólogo.

Se eu pegasse as melhores parcelas de Pinot Noir para fazer 

um Blanc des Noirs, o Belle Epoque (cujo assemblage 

usa em torno de 45% de Pinot Noir) não seria o que é. 

Quando um ano é ruim para a Chardonnay, sabemos que 

será difícil fazer os assemblages. A Chardonnay é a espinha 

dorsal, a coluna vertebral, da Perrier-Jouët, sobre

a qual acrescentamos Pinot Noir e Pinot Meunier. 

WS – Fale um pouco dessa última, que não recebe

a mesma atenção que suas irmãs mais famosas.

HD – É a uva mais plantada na Champagne. A indígena 

e a que melhor se adaptou à região. E a que se mostra 

mais rápido. Quando se prova o vinho-base em janeiro, 

é sobre a Meunier que se tem uma visão do ano. A razão 

porque não se fala muito a respeito é que envelhece 

rapidamente, por isso não pode ser usada em grande 

proporção em vinhos safrados. Mas, hoje, não conheço 

maison que não use Meunier em seus “brut”, salvo 

e for um Blanc des Blancs. 

WS – O que acha dos espumantes feitos em outras 

regiões do mundo que não a Champagne?

HD – Há bons produtos e outros que são mais difíceis 

para mim. Cada região tem seu clima e talvez as melhores 

variedades para se cultivar não sejam Chardonnay e Pinot 

Noir, que utilizamos em Champagne. Dou como exemplo 

alguns vinhos efervescentes da Nova Zelândia, que são 

muito bons, dão bastante prazer, mas são muito diferentes 

do champanhe. E há efervescentes produzidos na região 

do Napa que usam um licor de dosagem à base da uva 

Muscat, que é mais aromática. 

WS – O sr. concorda com a opinião de muitos 

especialistas, para quem, hoje, os champanhes

são liberados muito cedo para atender

à demanda do mercado?

HD – Hoje, com a crise, penso que não. Mas é preciso 

compreender que o quilo da uva na região de Champagne 

é o mais caro do mundo. Por isso, financeiramente,

o custo do estoque é sempre uma restrição.

Na Perrier-Jouët, não esperamos apenas os 15 meses em 

garrafa exigidos pela legislação para liberar nossos “brut”. 

Estamos mais perto de três anos em garrafa (nota: a Belle 

Epoque fica, no mínimo, cinco anos nas caves da PJ 

antes de ser liberada para o mercado). Se não fizermos 

isso, ouviremos de muitos consumidores que o champanhe 

está “verde”. Não porque o champanhe tenha cor verde, 

mas por causa dos aromas herbáceos e por um pouco

de agressividade na acidez. Nós preferimos manter

a nossa reputação.  

Os champanhes Perrier-Jouët são distribuídos com exclusividade

no Brasil pela Pernod Ricard do Brasil (www.pernodricard.com.br).

BEllE EpoquE 1998

O melhor da série! Amare-

lo-palha com reflexos dou-

rados, bolhas minúsculas, 

numerosas  e muito per-

sistentes. Aromas inten-

sos, instigantes, sofistica-

dos e complexos,  o clás-

sico e típico bouquet de 

Champagne (frutas secas 

amanteigadas, brioches,  

tostados, especiarias asi-

áticas). Boca excepcional, 

com  mousse perfeita, im-

pecável equilíbrio entre 

acidez e maciez.  Expansi-

vo no meio de boca, dando 

sensação de plenitude ab-

soluta, revelando  sabores 

deliciosos e concentrados. 

A persistência é muito lon-

ga e o  retro-olfato elegan-

te e muito complexo. Be-

líssimo champanhe, digno 

das  melhores tradições 

da casa Perrier Jouët.

BEllE EpoquE 2000

Amarelo-palha não muito 

intenso, bolhas minúsculas, 

numerosas e persistentes. 

Aromas clássicos de fru-

tas secas, amanteigado, 

tostado elegante, brioches. 

Excelente na boca, com 

mousse consistente, ótima 

acidez   e boa concentra-

ção. Bom corpo, longo, com 

retro-olfato delicioso. Dá 

muito prazer hoje, mas pode 

ser guardado ainda por 

muitos anos. Potencial para 

isso tem de sobra...

BEllE EpoquE 2002

Amarelo-palha médio, com 

perlage perfeita. Aromas 

de frutas secas  amantei-

gadas, brioches e tostado. 

Na boca, tem mousse con-

sistente,  acidez marcante, 

num estilo bastante seco e 

com equilíbrio centrado na 

acidez. Mostra ainda boa 

concentração de sabores, 

boa persistência e corpo 

médio, com  final austero e 

dominado pela acidez.

Grand  Brut

O Non  Vintage da casa 

encanta por ser muito 

fresco e agradável, com 

aromas de boa  tipicidade, 

mousse consistente e boa 

expressão na boca. Um 

bom  champanhe em sua 

categoria.

Blanc dEs Blancs 2000

Amarelo-palha claro, aro-

mas sutis de frutas secas, 

acidez muito elevada, sa-

bor  discreto, persistência 

média e retro-olfato aus-

tero. Como é um vinho de 

longa  guarda, pode estar 

numa fase de latência, não 

muito  exuberante.

Belle
  epoque
 1998A grAnde estrelA

M i n i - v e r t i c a l  d e s s a  q u e  é  u M a  d a s  M a r c a s
M a i s  fa M o s a s  d e  c h a M pa g n e  f o i  p o n t o  a lt o
d a  d e g u s ta ç ã o  c o n d u z i d a  p o r  h e r v é  d e s c h a M p s

Notas de degustação por ARTHUR AZEVEDO
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