
A ArgentinA é hoje o país que mais exporta vi-

nhos, em volume, para o Brasil. E, para mostrar o que 

se faz de melhor, no país vizinho, a Wines of  Argen-

tina, associação que congrega cerca de 100 vinícolas, 

organizou uma série de eventos por todo o Brasil, com 

a presença maciça de profissionais do setor. Nos even-

tos, que aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, estiveram 

presentes 35 vinícolas, a maioria delas já com seus 

produtos representados no Brasil.

 A liderança no mercado de importados foi o coroamen-

to de um bem executado plano de metas, iniciado há cinco 

anos, que colocou o Brasil como o terceiro país na lista de 

exportações da Argentina, atrás apenas dos Estados Unidos 

e do Reino Unido, dois tradicionais compradores de vinhos 

argentinos. Chama a atenção a evolução das exportações 

argentinas para o Brasil, cujo aumento do valor exportado 

foi de 17,6%, quando se compara 2005 com 2004. Em ter-

mos de volume, o Brasil importou a impressionante quanti-

dade de 1.181.120 caixas (12 garrafas cada) em 2005. Para 

se ter uma idéia do que esse volume representa, o líder, 

Estados Unidos, importou no mesmo período algo como 

2.278.701 caixas.

 Devemos ressaltar que este aumento não é apenas fruto 

de uma bem sucedida campanha de marketing e sim da 

significativa melhora da qualidade do vinho argentino, 

nos últimos anos. Os investimentos na indústria viti-

vinícola, tanto nos vinhedos como nas viníco-

las, resultaram em vinhos agradáveis e 

interessantes, muito apreciados pe-

los brasileiros. Verdade que al-

guns fatores ajudaram muito 

as vendas de vinhos argen-

tinos no Brasil, sendo que 

podemos ressaltar: a va-

lorização do real frente 

ao dólar americano 

e o regime de impos-

tos para produtos do 

Mercosul, isentando 

os vinhos da Argentina 

e do Uruguai de pesa-

dos ônus de importação. 

Claro que nada disso teria 

adiantado se os vinhos fos-

sem de má qualidade, o que 

definitivamente não é o caso. 

 Além disso, os brasileiros descobri-

ram a Malbec, a uva mais popular da Ar-

gentina, identificando-se com o caráter frutado 
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e a textura macia que caracterizam os vinhos a que dá 

origem. O domínio da Malbec é de tal ordem que 

nada menos que 26% de todos os vinhos im-

portados da Argentina são produzidos 

com essa varietal.

Ótimos vinhos
tAmbém em

sAltA, rio negro
e neuquém 

 É sabido que a maior 

região vinícola da Ar-

gentina é Mendoza, 

responsável por 70% 

de toda produção vi-

nícola do país. No en-

tanto, um dos maiores 

patrimônios do país é a 

diversidade de suas regiões 

produtoras. Prova disso é que, 

ótimos vinhos estão sendo produ-

zidos em áreas até agora muito pouco 

conhecidas do grande público, como Sal-

ta, Rio Negro e Neuquén, sendo a primeira no 

extremo norte e as duas últimas na Patagônia Argentina.

 Em Mendoza, já existe uma clara divisão de sub-regiões, 

com características diversas, tanto de clima como de solo, o 

que propicia aos competentes enólogos argentinos terreno 

fértil para explorar todo o potencial, não só da Malbec 

como também da Syrah, da Torrontés e até da menos-

prezada Bonarda. Outro fator interessante em Mendoza é 

o surgimento das chamadas Viñas de Altura, resultado do 

plantio das videiras em altitudes elevadas. Nelas, os dias são 

quentes e ensolarados e as noites frias, prolongando o perí-

odo de amadurecimento das uvas e permitindo que os ta-

ninos atinjam elevado grau de maturidade. Espalhadas em 

sub-regiões como lujan de Cuyo, Agrelo e Vale do Uco, 

as uvas cultivadas dessa maneira dão origem a vinhos de 

ótima coloração, sabores exuberantes e equilíbrio perfeito, 

com acidez refrescante e textura sedosa – um perfil que é o 

sonho dos enófilos de todo o mundo. 

 Em Salta, onde se explora até o limite o conceito de 

Viñas de Altura, há vinhedos localizados a mais de 2.000 

metros de altitude onde reina a branca Torrontés, que vem 

se revelando uma uva muito versátil, que dá origem a vinhos 

brancos plenos de frutas e notas florais, frescos e de grande 

personalidade. As tintas, igualmente, dão o ar da graça em 

Salta, com ótimos vinhos de Malbec, Merlot e Syrah.

 Na Patagônia, região de dias luminosos e noites frescas, 

evento
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no e bem trabalhado exibe aromas de frutas em compota 

(ameixas) com nuances de couro e chocolate. Na boca, 

impressiona pela ótima acidez, extrema maciez e bela 

concentração de sabores, com final longo e delicado. É 

vendido somente na companhia de seus irmãos, já que 

a idéia é mostrar a expressão da uva em diferentes ter-

roirs. São eles: os ótimos Malbecs (também da safra de 

2003) Viña Pedro gonzález e Viña Felipe Villafañe, de 

El Cepillo e de la Consulta, respectivamente.

Fournier syrAh 2003

- grand cru

A aposta mais do que certeira 

da Ortega Fournier na Syrah 

do Valle do Uco, plantada a 

mais de 1.000 metros de altitu-

de, revela-se um dos melhores 

vinhos desta varietal, em todo o 

Novo Mundo. Pena que a pro-

dução seja tão pequena, o que 

o credencia a ser um verdadei-

ro “cult wine”. Quem teve o 

privilégio de degustá-lo que o 

diga. Púrpura, quase negro, 

desfila os aromas típicos da varietal: frutas escuras em 

geléia (amoras e ameixas), escoltadas por chocolate, 

especiarias, alcaçuz e tostado. Muito encorpado, tem 

boa acidez e álcool equilibrado, sabores concentrados, 

taninos muito finos, retroolfato complexo e elegante. 

Delicioso hoje mas com forte vocação para guarda 

– certamente recompensará os pacientes.

sopheniA synthesis 2004 - expand

A moderna vinícola-butique de tupungato nos brinda com 

este excelente corte de Merlot, Cabernet Sauvignon e 

Malbec amadurecido em carvalho francês novo por 18 

meses e com a grife de Michel Rolland. Agradabilíssimo, 

exala aromas de violeta, especiarias, caramelo e frutas. Um 

vinho elegante e sofisticado, perfeitamente equilibrado, longo 

e extremamente macio.

ChevAl des Andes 2002 - lvmh

Um vinho de nobre estirpe, assinado por dois enólogos de 

peso: o francês Pierre lurton (do Château Cheval Blanc 

e do Château d’Yquem) e o argentino Roberto de la 

Mota (da terrazas). É um corte de Cabernet Sauvignon 

e Malbec, que segue sua evolu-

ção brilhante e já mostra aromas 

de couro, bem mesclado a frutas 

escuras, especiarias, chocolate e 

tostado. Os taninos, finos e ma-

duros, são muito presentes. Ain-

da vai precisar de um bom tempo 

para atingir seu apogeu e tornar-

se um mito no Novo Mundo.

sAurus pAtAgôniA seleCt 

pinot noir 2003 - Kmm

Um vinho que impressiona pela 

tipicidade, com grande caráter e 

sofisticação – uma bela expressão 

da Pinot Noir no Novo Mundo. tem aromas de frutas 

frescas (framboesas) bem mescladas ao carvalho, paladar 

sutil, textura macia e ótima persistência.

vinhos brAnCos

 No setor dos brancos, algumas preciosidades merecem 

ser mencionadas:

quArA torrontés Felix lAvAque 2005

- WOrld Wine la pastina

Um desconcertante Torrontés em pureza, vinificado em 

carvalho e produzido com uvas cultivadas a mais de 1.800 

surgem interessantes exemplares de Pinot Noir e Cabernet 

Franc, duas uvas difíceis e de grande expressão, além dos 

clássicos Malbecs e de alguns vinhos à base de Merlot e 

Syrah, muito promissores. As regiões de Rio Negro, Colo-

rado e Neuquén são as de melhor potencial para a produ-

ção de grandes vinhos.

As estrelAs dA mostrA
Wines oF ArgentinA

 Entre as centenas de vinhos disponíveis 

para degustação, merecem destaque:

mAgdAlenA 2002 - interfOOd

O vinho premium da toso é as-

sinado pelo craque Paul hobbs, 

um dos grandes enólogos ame-

ricanos. É quase um Malbec 

em pureza (95%), completado 

com Cabernet Sauvignon. 

Passa por longo período de ama-

durecimento (24 meses) em barricas 

novas de carvalho francês. O resultado 

é um dos melhores vinhos produzidos na 

Argentina, de intensa roupagem púrpura, aromas su-

tis e complexos de frutas perfeitamente maduras (cerejas 

negras), com notas de cacau, especiarias (canela) e tosta-

do, além de delicadas notas florais. Arrasador! Na boca, 

é incrivelmente saboroso e elegante, com acidez e álcool 

perfeitamente equilibrados. Um vinho concentrado, encor-

pado, longo e sedoso. Absolutamente obrigatório.

miguel esCorihuelA gAsCÓn 2002 - Wine cOmpany

Uma mescla de Malbec (85%), Cabernet Sauvignon 

(10%) e Syrah (5%), com estágio de 14 meses em barricas 

de carvalho francês (em sua maioria) e americano. De cor 

rubi e intensos aromas de frutas escuras em compota, en-

tremeadas a chocolate e especiarias, é um vinho de taninos 

finos, bastante equilibrado e com longa persistência.

sAlentein primus mAlbeC 2003 - Zahil/ WinehOuse

O mais novo integrante da família Primus (os outros são 

Merlot e Pinot Noir) impressiona pela impenetrável cor 

púrpura e pelos cativantes aromas de frutas (amoras e ce-

rejas), além de notas florais (violeta), toques de café e cho-

colate. Musculoso e suculento, tem muito extrato, ótima 

persistência e grande potencial de guarda.

Felix lAvAque 2003

- WOrld Wine la pastina

Produzido com uvas provenientes 

de Viñas de Altura, este corte de 

Cabernet Sauvignon (60%), 

Malbec (30%) e Tannat (10%) 

seduz pelos aromas puros de 

cassis, fineza dos taninos, longa 

persistência e complexo retrool-

fato. Uma mostra de o que a região 

de Salta pode nos proporcionar.

norton privAdo 2003 - expand

O top de linha da empresa, este vinho tem Malbec 

(40%), Merlot (40%) e Cabernet Sauvignon (30%) em 

sua composição e estagia por 14 meses em carvalho fran-

cês novo. Seu destaque é o perfil aromático, com frutas 

escuras, especiarias e notas de couro fino e violeta, tudo 

emoldurado por carvalho bem tostado. Macio, de bom 

corpo, longa persistência e ótimo equilíbrio – é um vi-

nho muito agradável.

trApiChe mAlbeC viñA Jose blAnCo 2003 - impexcO

Um dos três Malbecs de vinhedo único da trapiche, 

proveniente de lujan de Cuyo. Com 18 meses de passa-

gem por carvalho francês novo, este vinho muito moder-
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metros de altitude. Uma prova inequívoca da qualidade 

desta uva branca argentina que exibe aromas florais e 

frutados, plenamente integrados à baunilha e ao coco da 

madeira. Um vinho concentrado, delicioso, longo e quase 

untuoso, com final refrescante e inesquecível.

sopheniA Altosur sAuvignon blAnC 2006 - expand

Proveniente de tupungato, este vinho é a mais pura ex-

pressão da Sauvignon Blanc e mostra que esta varietal 

tem um futuro promissor nas encostas dos Andes. Selva-

gem e arrebatador, tem aromas típicos de groselhas bran-

cas, frutas cítricas e maracujá, mesclados a toques herbá-

ceos e pungentes. Na boca, impressiona pela acidez muito 

elevada, concentração de sabores e longa persistência. 

O retroolfato é de ervas aromáticas e a sensação final é a 

de um passeio na floresta. Ótimo!

 A Argentina veio para ficar e o consumidor brasileiro 

já se rendeu aos encantos de seus vinhos, que vem melho-

rando ano após ano. Acompanhar de perto esta evolução 

será certamente uma atividade muito prazerosa à qual nos 

dedicaremos com muito afinco nos anos vindouros.
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Arthur Azevedo, editor dA Wine Style, pArticipou dA 

WineS of ArgentinA A convite dA ASSociAção e de criStinA 

neveS eventoS e comunicAção, orgAnizAdorA dA feirA

À esquerda: Fernando Farré (Wines of Argentina); foto de cima: Matias Bauza e Victoria Mingo (vinícola Salentein) e Antoine 

Zahil (Zahil/Wine House). Abaixo, Egidie Silvestre e Luiz Eduardo de Carvalho (Impexco Importadora)


