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à frente da domaine 

ClarenCe dillon,

dona do Haut-Brion,

um dos mais admirados 

vinHos de Bordeaux,

o prínCipe roBert

de luxemBurgo veio

ao Brasil  para passear

e prospeCtar merCado,

espeCialmente

para a nova linHa 

Clarendelle

	 Ao	visitar	o	Brasil	entre	o	final	de	2010	(passou

o	réveillon	em	Salvador)	e	início	de	2011,	o	príncipe	

Robert	de	Luxemburgo	trouxe	boas	e	más	notícias	para

os	amantes	dos	grandes	tintos	bordaleses	incluídos

na	categoria	dos	grand	crus.	A	boa	é	que,	na	sua	avaliação,	

safras	excepcionais,	a	exemplo	de	2009,	serão	mais	

frequentes	daqui	para	a	frente	do	que	em	toda	a	história	

de	Bordeaux.	Ele	aponta	os	últimos	12	anos	como	sendo,	

até	hoje,	o	mais	longo	período	de	grandes	safras	na	região.	

E	isso	é	bom	para	o	consumidor.	A	notícia	ruim	é	que,	nos	

últimos	anos,	os	chineses	também	se	tornaram	grandes	

compradores	dos	grand	crus	classés	de	Bordeaux,

com	predileção	especial	por	seus	reputados	premier
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Colheita de uvas é sempre manual para os tintos e brancos dos dois châteaux Linha Clarendelle inclui um vinho doce, o Amberwine

grand	crus,	o	que	significa	que	o	preço	já	estratosférico	

dessas	 preciosidades	 líquidas	 dificilmente	 vai	 baixar.	

	 Robert	 Louis	 François	 Marie	 de	 Luxembourg,	

43	anos	em	2011,	sabe	de	que	está	falando.	Ele	é	o	

presidente	 e	 principal	 executivo	 da	domaine	 cla-

rence	dillon,	empresa	pertencente	a	sua	família	que	

é	 dona	 de	 um	 dos	 mais	 admirados	 grand	 crus	 de	

Bordeaux,	o	Haut-Brion,	um	dos	quatro	premiers	

crus	originais	na	classificação	feita	em	1855	(o	Mou-

ton-Rothschild	 só	 foi	 elevado	 a	 essa	 categoria	 em	

1973).	 como	 o	 simpático	 e	 informal	 príncipe	 faz	

questão	de	ressaltar	em	suas	conversas	no	Brasil,	a	

domaine	clarence	dillon	não	tem	apenas	o	Haut-

Brion,	 mas	 também	 seu	 primo	 e	 vizinho	 de	 por-

ta	 La Mission Haut-Brion.	 Embora	 não	 tenha	

sido	 classificado	 em	 1855,	 o	 crítico	 inglês	 david	

Peppercon,	 conhecido	 especialista	 em	 vinhos	 de	

Bordeaux,	 considera	 o	 La	 Mission	 um	 “premier	

cru	 em	 tudo	 menos	 no	 nome”.	 não	 se	 trata	 de	

opinião	 isolada.	 Ano	 passado,	 uma	 publicação	 in-

glesa	especializada	no	comércio	de	vinhos	apontou	

o	 La	 Mission	 como	 o	 “sexto”	 premier	 cru,	 status	

que	é	confirmado	pelo	nível	de	preço	que	alcança.	

	 também	 fazem	 parte	 do	 portfólio	 da	 clarence	

dillon,	dois	“segundos”	vinhos	tintos:	o	Le Clarence 

de Haut-Brion,	antigo	Bahans	Haut-Brion,	no	caso	do	

próprio	Haut-Brion;	e	o	La Chapelle de La Mission 

Haut-Brion.	E	três	brancos:	o	Haut-Brion Blanc,	

o	La Mission Haut-Brion Blanc,	 anteriormente	

Laville	Haut-Brion,	e	o	La Clarté de Haut-Brion,	

uma	espécide	de	 segundo	branco	dos	dois	 châteaux,	

já	que	é	produzido	com	uvas	das	duas	propriedades.

Clarendelle, a aposta mais ousada

	 As	mudanças	de	nomes	de	vinhos	como	o	Bahans	

e,	especialmente,	o	Laville,	um	ícone	entre	os	bran-

cos	 da	 região,	 foram	 determinadas	 pelo	 príncipe,	

para,	entre	outros	objetivos,	facilitar	sua	identifica-

ção	e	comercialização.	“Mea	culpa”,	reconhece.	Foi	

dele,	também,	a	decisão	de	ampliar	o	portfólio	com	

uma	linha	que	define	como	super	premium,	que	en-

globa	vinhos	de	Bordeaux	com	preço	acima	do	que	

os	 chamados	Bordeaux	genéricos	 (ou	 seja,	não	 in-

cluídos	entre	os	“classificados”)	são	vendidos.	Essa	

linha,	batizada	de	Clarendelle,	é	sua	grande	aposta	

para	aplacar	a	 sede	de	mercados	como	o	chinês	e	o	

brasileiro	e,	especialmente,	a	da	esmagadora	maioria	

de	consumidores	cuja	renda	não	permite	comprar	vi-

nhos	top	de	Bordeaux.	Embora	produzidos	em	larga	

escala	(500	mil	garrafas	no	caso	do	Clarendelle tin-

to safra 2005	que	está	sendo	comercializado	agora),	

o	príncipe	 se	 recusa	a	 classificá-los	 como	populares:	

“acessíveis”,	 corrige	 rapidamente.	 Além	 de	 branco,	

tinto	 e	 rosé,	 a	 linha	 clarendelle	 inclui	 também	 um	

vinho	doce,	o	Amberwine,	que	obviamente	não	pre-

tende	 fazer	 sombra	 aos	 grandes	 brancos	 doces	 de	

Sauternes	 e	 Barsac	 (ver	 quadro	 com	 comentários	

sobre	os	vinhos	degustados	por	Wine	Style	em	com-

panhia	do	príncipe	Robert).	E	visa	também	o	mer-

cado	de	 restaurantes	 e	 a	 venda	de	 vinho	 em	 taça.	

	 A	 julgar	 por	 essa	 ousada	 iniciativa,	 Robert	 de	

Luxemburgo	herdou	pelo	menos	 um	pouco	da	 vi-

são	 de	 negócios	 de	 seu	 bisavô	 materno,	 o	 norte-

americano	clarence	dillon	que	dá	nome	à	empre-

sa.	 dillon,	 um	 financista	 de	Wall	 Street,	 fincou	 a	

bandeira	 americana	 no	 coração	 da	 mais	 reveren-

ciada	 região	 produtora	 de	 vinhos	 da	 França,	 algo	

comparável	 a	 um	 argentino	 comprar	 a	 Petrobrás.

	 clarence	 dillon	 fez	 fortuna	 na	 bolsa	 de	 valo-

res	e	suas	finanças	sobreviveram	ao	crash	de	1929.	

como	 gostava	muito	 da	 França,	 passava	 férias	 no	

país	 quase	 todo	 ano	 com	 a	 mulher,	 Anne.	 numa	

dessas	 viagens	 lhe	 sugeriram	 que	 comprasse	 uma	

vinícola	 em	 Bordeaux,	 pois	 havia	 boas	 oportuni-

dades	 de	 negócio,	 uma	 vez	 que	 as	 economias	 eu-



ropeias	 tinham	 sofrido	 o	 duplo	 abalo	 da	 Primeira	

Guerra	Mundial	 e	 da	 crise	 financeira	 iniciada	 em	

1929,	 cujos	 efeitos	 se	 estenderam	por	vários	anos.	

numa	visita	de	prospecção	a	Bordeaux,	dillon	co-

nheceu	 várias	 propriedades	 potencialmente	 com-

práveis	 e	 acabou	 optando	 pelo	 Haut	 Brion	 por	

duas	 razões:	 a	 proximidade	 de	 Bordeaux,	 o	 que	

facilitava	os	deslocamentos,	 e	o	preço	mais	baixo	

do	que	o	de	opções	do	mesmo	nível,	até	pelo	fato	

de	 o	 Haut	 Brion	 ser	 o	 menor	 dos	 premiers	 crus	

classés	em	área	de	vinhedos.	dillon	fechou	a	com-

pra	do	Haut	Brion	no	dia	13	de	maio	de	1935	por	

155	 mil	 dólares,	 o	 que	 não	 chega	 a	 2,5	 milhões	

de	 dólares	 em	 valores	 atualizados.	Mesmo	 levan-

do	 em	 conta	 o	 que	 ele	 e	 seus	 sucessores	 investi-

ram	na	propriedade	desde	a	compra,	foi	um	ótimo	

negócio,	 considerando-se	 que	 na	 última	 negocia-

ção	 envolvendo	 um	 premier	 cru	 classé	 como	 ele,	

o	Latour	 foi	vendido	por	100	milhões	de	dólares.

o menor dos CinCo premiers
grand Crus Classés

		 Estudos	mostram	que	os	primeiros	vinhedos	na	re-

gião	hoje	 ocupada	pelo	Haut	Brion	 (em	documentos	

medievais	 a	 grafia	 era	 “Au	 Brion”)	 foram	 plantados,	

provavelmente	 pelos	 romanos,	 no	 século	 I	 antes	 de	

cristo.	 Em	 1660	 o	 vinho	 está	 contabilizado	 no	 livro	

da	adega	do	Rei	charles	II	da	Inglaterra,	o	que	signi-

fica	que	sua	qualidade	 já	era	diferenciada,	ainda	que	

num	registro	da	época	aparecesse	com	o	nome	de	“Ho	

Bryan”.	 O	 maior	 reconhecimento	 foi	 a	 classificação	

de	1855.	dos	quatro	vinhos	inicialmente	incluídos	no	

topo	da	lista,	que	levou	em	conta	preço	pelo	qual	eram	

vendidos	na	época,	o	Haut Brion	é	o	único	que	não	

fazia	parte	do	Médoc,	mas	de	Graves,	depois	sub-divi-

dida	em	Graves	e	Pessac-Léognan,	que	hoje	é	pratica-

mente	um	subúrbio	de	Bordeaux.	Os	nomes	das	duas	

apelações	convivem	no	rótulo	do	vinho.	

	 O	Haut-Brion	 se	 distingue	 também	por	 ser	 uma	

propriedade	 relativamente	 pequena,	 se	 compara-

da	 aos	 demais	 premiers	 crus	 classés.	 São	 apenas	 50	

hectares	contra	80	do	Latour,	84	do	Mouton-Roths-

child,	93	do	Margaux	e	103	do	Lafite-Rothschild.	O	

vizinho	 La	 Mission,	 comprado	 pela	 família	 dillon	

em	1983,	é	ainda	menor:	26	hectares.	E	a	produção	

somada	dos	primeiros	vinhos	dos	dois	 châteaux	não	

chega	a	20	mil	caixas	 (em	torno	de	11.000	do	Haut-

Brion	 e	 pouco	mais	 de	 6.000	 do	 La	Mission).	Caber-

net Sauvignon	e	Merlot,	em	proporções	quase	idênticas,	

mas	 que	 variam	 a	 cada	 safra,	 contribuem	 com	 a	

maior	 parcela	 (em	 torno	 de	 90%)	 do	 corte	 de	 am-

bos;	 e	 são	 complementadas	 por	 porcentagens	 tam-

bém	variáveis	de	Cabernet Franc,	acrescidas,	no	caso	do	

Haut	Brion,	por	 ínfimas	porcentagens	de	Petit Verdot.

	 Robert	 sucedeu	 a	 mãe,	 Joan,	 duquesa	 de	Mou-

chy,	no	 comando	da	 empresa	 familiar	 em	agosto	de	

2008.	 Joan,	neta	de	clarence,	é	filha	de	c.	douglas	

dillon,	 que	 foi	 embaixador	 dos	 Estados	 Unidos	 na	

França	e	 secretário	do	tesouro	dos	Estados	Unidos,	

o	equivalente	a	ministro	da	Fazenda,	nos	governos	de	

John	Kennedy	e	Lyndon	Johnson.	O	atual	presidente	

e	cEO	da	domaine	clarence	dillon	observa	que	sua	

maior	 responsabilidade	 é	 “garantir	 que	 nossa	 qua-

lidade	 esteja	 à	 altura	 de	 nossa	 reputação”.	Quando	

perguntado	 sobre	 a	 tendência	 de	 “parkerização”	 de	

alguns	 vinhos	 de	 Bordeaux	 (maior	 extração,	 maior	

grau	alcoólico,	madeira	mais	presente)	descarta	qual-

quer	 possibilidade	de	 que	 isso	 venha	 a	 ocorrer	 com	

os	 vinhos	 que	 produz:	 “acreditamos	 mais	 em	 estilo	

do	que	em	moda”,	afirma.	Mas	ele	não	tira	o	mérito	

dos	 chamados	 “garagistas”,	 novos	 produtores	 consi-

derados	o	paradigma	desse	estilo	de	vinhos	mais	con-

centrados	e	mais	sedutores	quando	jovens,	identifica-

dos	com	o	gosto	do	famoso	crítico	americano,	aliás	o	

grande	responsável	por	difundir	o	

próprio	termo.	“Se	isso	atrai	novos	

C.Douglas Dillon foi embaixador dos EUA na França
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Haut Brion 2001 
Rubi, alguma evolução. Aroma intenso, frutos vermelhos, couro, balsâmico,
defumado e um traço floral tipo jasmim. Corpo médio, taninos muito finos.
Muito persistente. Já agradável, pode evoluir por, pelo menos, mais uma década.

Haut Brion 2003 
Rubi, sem evolução. Aroma médio-intenso, fruta passada, ameixa cozida.
Madeira tipo cedro e toques defumados. Encorpado, imensa estrutura de taninos
muito finos conferindo maciez ao vinho. Sensação alcoólica exacerbada. 
Final longo. Exemplo da qualidade que grandes vinhos podem atingir em safras
difíceis como esta, demasiadamente quente em toda a Europa.

la mission Haut Brion 2004 
Aroma não muito desenvolvido. Frutado (cassis), couro fresco, terroso, toques
florais. Corpo médio, taninos ainda precisando de tempo para se integrar.
Final longo. Certamente não é uma safra representativa dos melhores La Mission.

Clarendelle rosé 2005 
Acobreado. Aroma intenso, frutado, sugestão de cassis. Bom corpo, seco,
intenso, boa acidez. Final longo. Um rosado sério (e gastronômico)!

amBer Wine 
Ouro claro, aroma de damascos, sugestão de botrytis e traços cítricos.
Corpo médio, doçura sobrepuja a acidez. persistência média. Não se destaca,
ainda mais se comparado aos grandes Barsac e Sauternes produzidos
em regiões próximas, mas, obviamente, não tem essa pretensão.

Os vinhos do príncipe
por 	 JOSé	LUIz	BORGES
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consumidores	para	o	vinho,	 tudo	bem”,	diz	Robert.	

“não	somos	contra	mudanças,	desde	que	não	afetem	

a	qualidade	do	vinho”.	

	 Embora	descarte	o	uso	de	técnicas	como	fermen-

tação	maloláctica	em	barris	e	osmose	reversa	para	au-

mentar	a	concentração	dos	vinhos,	ele	não	nega	que	

a	 influência	 de	 fatores	 climáticos,	 como	 o	 chamado	

aquecimento	global,	vem	aumentando	naturalmente	a	

concentração	(frutas	colhidas	mais	maduras)	e	o	grau	

alcoólico	 dos	 vinhos.	 como	 consequência,	 segundo	

Robert,	o	estilo	dos	vinhos	não	mudou,	mas	tem	sido	

mais	 consistente	 nos	 últimos	 anos.	 A	 principal	 mu-

dança	apontada	por	 ele	 é	que	os	 vinhos	produzidos	

nas	melhores	 safras,	 dos	 últimos	 dez	 a	 quinze	 anos,	

podem	ser	bebidos	mais	jovens	do	que	exemplares	de	

grandes	 safras	 do	 passado	 (no	 caso	 do	 Haut-Brion,	

as	preferidas	do	príncipe	são	1945	e	1959),	 sem	que	

isso	 afete	 seu	 potencial	 de	 envelhecimento.	 Eviden-

temente,	o	acerto	dessa	avaliação	que	 só	poderá	 ser	

verificado	daqui	a	vinte	ou	trinta	anos,	tempo	de	en-

velhecimento	que	se	espera	de	um	grande	Bordeaux.

	 é	 inevitável	que	 se	pergunte	a	Robert	 se	 a	 famí-

lia	 não	 pensou	 em	 fazer	 o	 caminho	 percorrido	 por	

seu	bisavô	materno	 em	 sentido	 contrário,	 compran-

do	 uma	 vinícola	 nos	 Estados	 Unidos.	 Sabe-se	 que,	

antes	 de	 comprar	 o	 Haut-Brion,	 clarence	 dillon	

chegou	 a	 pensar	 na	 Beaulieu,	 de	 nome	 e	 origem		

franceses,	 mas	 plantada	 no	 coração	 do	 napa.	 O	

príncipe	 diz	 que,	 hoje,	 isso	 não	 está	 em	 conside-

ração.	 “Uma	 das	 razões”,	 explica,	 “é	 que	 somos	

uma	família	estrangeira	que	investiu	em	Bordeaux”.	

Ou	 seja,	 “ao	 contrário	 de	 algumas	 famílias	 de	 Bor-

deaux,	 que	 investiram	 no	 exterior,	 nós	 já	 estamos	

no	exterior;	por	 isso,	buscamos	oportunidades	 local-

mente,	 inclusive	 de	 crescimento	 orgânico,	 como	 no	

caso	 (da	 linha)	 clarendelle”.	 Embora	 não	 negue	 a	

possibilidade	 de	 que	 isso	 possa	 ocorrer	 no	 futuro,	 o	

príncipe	 Robert	 observa	 que	 “é	 mais	 fácil	 garantir	

a	 nossa	 qualidade	 estando	 em	 Bordeaux	 do	 que	 se	

fôssemos	 para	 o	chile,	África	 do	 Sul	 ou	Austrália”.	

	 A	preocupação	 com	a	qualidade	não	 se	 limita	

ao	que	vai	dentro	das	garrafas.	Ele	afirma	que	ja-

mais	viu	uma	garrafa	falsa	de	Haut-Brion,	como	a	

que	foi	personagem	do	famoso	caso	da	garrafa	de	

Lafite	 1787,	 supostamente	 proveniente	 da	 adega	

de	 thomas	 Jefferson,	 retratado	 no	 livro	 “O	Vinho	

mais	caro	 da	História”,	 de	Benjamin	Wallace.	Mas	

informa	que,	desde	2000,	os	rótulos	do	Haut-Brion	são	

produzidos	por	uma	empresa	que	 faz	 também	passa-

portes	e	outros	documentos	de	segurança.	A	alusão	ao	

episódio	que,	indiretamente,	envolveu	um	de	seus	pa-

res	mais	famosos	no	restrito	grupo	dos	premiers	grand	

crus	classés	revela	um	pouco	de	seu	estilo.	Ele	aproveita	

a	deixa	para	lembrar	que,	em	carta	ao	irmão,	o	tercei-

ro	presidente	dos	Estados	Unidos,	que	foi	embaixador	

de	seu	país	na	França	e	era	grande	apreciador	dos	vi-

nhos	do	Bordeaux,	recomendou:	compre	Haut-Brion.

g u i l h e r m e @ w i n e s t y l e . c o m . b r

a r t h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r

b o r g e s @ w i n e s t y l e . c o m . b r

Joan Dillon, de branco, à época Princesa de Luxemburgo

(11) 4195 5554     vinissimo.com.br
Seu prazer, nossa paixão.

Quatro pérolas borbulhantes:
modernos, frescos e envolventes.

Linha
PERLE DI PIERA

Neste verão, desperte os 
seus sentidos mais preciosos.
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