
por  Arthur Azevedo

World Wine
experience 2006
comprova maturidade
do mercado brasileiro

Oportunidade única para conhecer alguns
dos melhores vinhos do mundo, a WW Experience 
t rouxe ao Brasi l  renomados enólogos e jornalistas

de grande expressão internacional

evento

	 A	 realização	 de	 um	 evento	 digno	 de	 figurar	 entre	 o	

que de melhor se faz hoje no mundo – a World Wine

Experience 2006, da World Wine La Pastina, é a prova 

definitiva	da	maturidade	do	mercado	brasileiro	de	vinhos.	

	 Principal	mercado	da	América	Latina,	o	Brasil	ocupa	

hoje o 7o	lugar	no	ranking	dos	principais	destinos	de	vinho	

de	primeira	 linha,	algo	significativo	para	um	país	que	há	

10	anos	não	figurava	nem	entre	os	50	primeiros	colocados.	

Celso	La	Pastina,	empresário	que	comanda	hoje	o	grupo	

La	Pastina	(divisão	de	vinhos	finos	World	Wine),	é	otimista	

e prevê um aumento de 20% nas importações de vinhos 

nos	próximos	anos.	Uma	aposta	ousada	num	mercado	ain-

da	embrionário,	cujo	consumo	é	de	1,7	litros/ano	de	vinho	

per	capita,	um	valor	irrisório	quando	comparado	com	os	

quase	60	litros/ano	per	capita	de	França	e	Itália.

	 Classificar	a	WW	Experience	2006	como	simples	mos-

tra de vinhos seria profundamente injusto, pois quem dela 

participou	 teve	 não	 apenas	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	

vinhos	 de	 altíssima	 qualidade,	 como,	 principalmente,	 o	

privilégio	de	trocar	informações	com	algumas	das	celebri-

dades	mais	festejadas	do	cenário	mundial.	Participaram	do	

evento	50	produtores	de	15	países,	tanto	da	Europa	quanto	

do Novo Mundo, que apresentaram mais de 300 tipos dife-

rentes	de	vinhos.	Estiveram	presentes	também	respeitados	

enólogos de primeira linha, que, humildemente, serviam os 

vinhos para freqüentadores, que, muitas vezes, nem suspei-

tavam	quem	estava	do	outro	lado	das	mesas	de	serviço.	

Degustações especiais, um espetáculo à parte
	 Um	dos	maiores	diferenciais	da	WW	Experience	2006,	

foi,	sem	dúvida,	a	série	de	degustações	especiais	com	a	pre-

sença	de	dois	convidados	internacionais	de	grande	renome	

no	mercado	editorial	europeu:	Michel	Bettane	–	jornalista	

e	crítico	de	vinhos,	criador	do	mais	respeitado	guia	de	vi-

nhos	franceses,	o	Bettane	&	Desseauve	–,	e	Daniele	Cernilli	

–	diretor	do	Gambero	Rosso,	guia	que	é	a	principal	refe-

rência	de	vinhos	italianos.	Completaram	o	time	o	jornalista	

brasileiro	Saul	Galvão,	de	O	Estado	de	São	Paulo	e	Mário	

Telles	Jr.,	editor	de	Wine	Style	e	diretor	da	Associação	Bra-

sileira	de	Sommeliers	de	São	Paulo.	

	 Os	 vinhos	 apresentados	 nessas	 degustações	 especiais	

foram	escolhidos	com	muito	critério,	não	só	por	sua	quali-

dade	como	também	por	sua	raridade.		Foram	horas	e	horas	

de	surpresas	e	sensações	inesquecíveis	que	certamente	fica-

rão	gravadas	na	memória	dos	privilegiados	que	participa-

ram	de	cada	uma	destas	nobres	atividades.

Bordeaux, Borgonha e Champagne,
os trunfos da França
 Começaremos nosso passeio pela degustação que mais 

atraiu	 a	 atenção	 do	 público,	 pelo	 seu	 ineditismo	 e	 pela	

rara	 oportunidade	 de	 conhecer	muito	 de	 perto	 todos	 os	

Premier	Grand	Cru	Classés	de	Bordeaux	2000:	Château 

Latour, Château Margaux, Château Haut Brion,

Château Lafite-Rotschild e Château Mouton-Rothschild.	

Completou o time o ótimo Château Palmer 2000,	com	

desempenho	à	altura	das	estrelas	presentes.	Apresentados	

com	maestria	pelo	 craque	Michel	Bettane	–	que	 impres-

sionou	a	todos	por	seus	conhecimentos	e	pela	simplicidade	

com	que	aborda	temas	complexos	–	os	vinhos	mostraram	

estar	em	diferentes	estágios	de	evolução,	fato	absolutamen-

te	esperado	em	Bordeaux	jovens.

 o Margaux	foi	o	mais	acessível	do	time.	De	cor	rubi	

e leve evolução, apresentou aromas surpreendentemente 

abertos	e	exuberantes	de	frutas	maduras	(ameixas	e	cerejas	

negras),	com	notas	florais,	de	couro	novo,	incenso	e	espe-

ciarias.	Na	boca,	revelou-se	um	vinho	generoso,	elegante	e	

clássico.	Embora	jovem,	já	encontra-se	acessível,	com	óti-

ma	acidez,	bom	corpo,	 taninos	finíssimos,	excelente	con-

centração	e	longo	final.	Uma	verdadeira	maravilha!

	 Outra	 preciosidade,	 como	 de	 hábito,	 foi	 o	Latour, 

um	vinho	de	Pauillac.	Como	explicou	Bettane,	ele	é	pro-

veniente	de	um	 terroir	 privilegiado,	 uma	única	parcela	

de	50	hectares	de	vinhedos	plantados	em	solo	pedregoso	

sobre	argila	e	que	nunca	sofrem	grande	estresse	hídrico.	

Aqui	 a	 cor	 é	 rubi,	 sem	 sinal	 de	 evolução	 e	 os	 aromas,	

muito	 sutis	 e	 sofisticados,	 são	 de	 frutas	 escuras	 madu-

ras,	entremeadas	a	notas	de	couro,	especiarias	e	tostado.	

Na	boca,	é	monolítico,	com	imensa	massa	tânica	–	não	

podemos	 esquecer	 que	 o	 Latour	 é	 um	 dos	 Bordeaux	

mais	 longevos	 –,	 composta	 por	 taninos	 de	 excepcional	

qualidade	 e	 fineza,	 possuindo	 grande	 extrato,	 álcool	 e	

acidez	em	perfeito	 equilíbrio,	 corpo	pleno	e	 longa	per-

sistência.	 Levará	 ainda	 muitos	 anos	 para	 atingir	 sua	

Jean Pierre Amoreau (Vinícola Château Le Puy); Mario Telles (Revista Winestyle/ABS-SP); Daniele Cernili (Guia Gambero Rosso);  Celso La Pastina (World Wine La Pastina); Sala de degustação reservada e Michel Bettane (Guia Bettane & Desseauve)
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maturidade	 plena,	mas	 já	 sinaliza	 um	brilhante	 futuro.

 o Haut-Brion,	 ainda	 uma	 criança,	 mostrou-se	 reti-

cente	e	 tímido,	 revelando	bela	 cor	 rubi	 e	aromas	de	 fru-

tas	maduras,	com	as	clássicas	notas	de	couro	e	estrebaria	e	

com	inusitados	toques	florais,	pouco	habituais	neste	vinho.	

Potente,	 encorpado	 e	 com	 taninos	 finíssimos	 em	 grande	

quantidade,	 tem	 acidez	 e	 álcool,	 que	 suportam	 perfeita-

mente	os	taninos,	além	de	ótima	persistência.	Deve	evoluir	

com	a	categoria	de	sempre.

 o Lafite-Rothschild,	 outro	 vinho	 de	 Pauillac	 e	 de	

uma	propriedade	onde	o	solo	é	totalmente	calcário,	esta-

va	 literalmente	 adormecido	 e	 submerso,	 como	 é	 comum	

acontecer	com	estes	vinhos	de	Bordeaux	nessa	fase	da	vida.	

Mostra	cor	rubi	e	aromas	pouco	intensos	de	frutas	escuras	

e	carvalho	tostado.	Na	boca,	é	mais	elegante	que	potente,	

com	taninos	de	boa	qualidade,	média	concentração	e	boa	

persistência.	O	Mouton-Rothschild segue quase o mes-

mo	tom,	com	seu	 inconfundível	nariz	de	 frutas	maduras,	

torrefação	e	couro.	Na	boca,	é	o	que	tem	os	taninos	mais	

perceptíveis,	 ainda	 muito	 duros,	 com	 leve	 herbáceo	 no	

retroolfato.	 Por	 enquanto,	 ainda	não	 é	 possível	 fazer	 um	

prognóstico	mais	seguro	sobre	sua	evolução.

	 Por	fim,	o	Palmer	revelou-se	uma	agradável	surpre-

sa,	com	aromas	intensamente	animais	e	de	frutas	em	ge-

léia,	bem	mescladas	a	carvalho	tostado.	Na	boca,	prima	

pela	 concentração	 de	 sabores,	 com	 acidez	 refrescante,	

taninos	finos	e	longa	persistência.	Vale	a	pena	pela	sua	

excelente	relação	preço/qualidade.

	 Ainda	 de	Bordeaux,	 chamou	 a	 atenção	 a	 degustação	

vertical	dos	vinhos	naturais	do	Château	Le	Puy,	de	safras	

entre	1955	a	2005.	Uma	das	pioneiras	do	uso	de	técnicas	

naturais, esta propriedade, fundada em 1610, esteve repre-

sentada	por	seu	proprietário,	Jean	Pierre	Amoreau,	um	de-

fensor	veemente	do	uso	da	biodinâmica,	que	vem	adotan-

do	de	modo	ortodoxo	desde	1990.	Amoreau	frisa	que	“seus	

vinhos	 sempre	 foram	orgânicos	 e	biodinâmicos,	uma	vez	

que	sua	família	sempre	se	recusou	a	utilizar	recursos	não	

naturais”.	Em	sua	propriedade,	os	rendimentos	são	manti-

dos	sempre	baixos	(entre	22	e	35	hectolitros	por	hectare)	e	

é feita rigorosa seleção de uvas, mantendo sempre a mesma 

proporção	entre	vinhedos	e	florestas,	para	não	causar	de-

sequilíbrio	ao	ecossistema.	As	 leveduras	são	naturais,	não	

há	“chaptalização”	e	nunca	é	usado	o	dióxido	de	enxofre.	

No	setor	biodinâmico,	Amoreau	diz	“dinamizar	o	vinho”,	

fazendo	a	“batonnage”	seguindo	as	fases	da	lua.	Evidente-

mente,	os	vinhos	não	são	clarificados	ou	filtrados.	

	 Acreditar	ou	não,	é	outro	assunto,	mas	o	fato	é	que	os	

vinhos que foram degustados são surpreendentemente lon-

gevos para um Bordeaux Supérieur Cotes-de-Francs, o 

que	poderia	de	certa	forma	ser	atribuído	à	qualidade	das	

uvas	e	aos	métodos	de	vinificação.	Mesmo	com	alguma	va-

riação entre as garrafas, o que é normal em vinhos mais 

velhos,	 pudemos	 apreciar	 alguns	 vinhos	muito	 típicos	 da	

região,	com	aromas	etéreos	 sofisticados	e	alguns	 (como	o	

1982	e	o	1989)	ainda	com	bastante	fruta.	O	mais	antigo,	de	

1955,	valeu	pelos	aromas,	que	lembravam	carne	de	caça,	

especiarias	orientais	e	couro.

Pequenos produtores, a surpresa de Champagne
 A degustação de Champagne foi outro momento glorio-

so	da	World	Wine	Experience	2006	e,	novamente,	Bettane	

deu	um	show	em	sua	condução,	situando	cada	um	dos	pro-

dutores	 e	 contando	 fatos	 curiosos	 sobre	 a	 região	 e	 sobre	

os	 vinhos	 que	 foram	 apresentados.	 Lado	 a	 lado	 estavam	

produtores	muito	conhecidos,	como	Jacqueson	e	Salon,	e	

pequenos	artesãos,	com	vinhos	estelares	e	surpreendentes.

	 O	champanhe	que,	provavelmente,	recebeu	mais	elogios,	

entre tantas maravilhas, foi o Egly-Ouriet Millésimé 1996, 

que	tem	em	sua	composição	as	uvas	Pinot Noir	 (60%)	e	

Chardonnay	 (40%)	 vinificadas	 em	 barricas	 para	 a	 ob-

tenção	 dos	 vinhos-base.	De	 cor	 amarelo-palha	 de	média	

intensidade,	 mostrou	 perlage	 constituída	 por	 bolhinhas	

minúsculas,	numerosas	e	persistentes.	Seu	ponto	alto	foi	o	

sofisticado	perfil	aromático,	inebriante	e	sedutor,	com	deli-

ciosas	nuanças	de	frutas	secas	e	caramelizadas	(amêndoas,	

avelãs	 e	damasco),	 toques	de	brioches,	mel,	 especiarias	 e	

tostado.	Na	boca,	mostrou-se	com	espuma	consistente,	per-

feito	equilíbrio,	extraordinária	concentração	e	persistência	

muito	longa.	Absolutamente	obrigatório!

 o Jacqueson Grand Vin Signature 1995	também	mos-

trou	 toda	 sua	 categoria,	 exibindo	 perlage	 perfeita	 e	 aromas	

intensos	de	frutas	secas,	pão	grelhado	e	leveduras,	num	estilo	

mais	 clássico.	Equilibrado,	 encorpado,	 concentrado	 e	muito	

persistente,	termina	com	brioches	e	tostado	no	retroolfato.

 outro que manteve sua sempre ótima forma foi o

Salon Cuvée “S” 1995, um puro Chardonnay	 (Blanc	

de	Blancs),	de	uvas	provenientes	de	Mesnil-sur-Oger.	Seu	

diferencial	é	o	longo	tempo	que	permanece	em	contato	

com	as	leveduras,	algo	como	10	anos.	Isso	acaba	refletin-

do	 em	 seus	 aromas,	 complexos	 e	 sofisticados,	 de	 frutas	

secas,	brioches,	leveduras,	especiarias	e	fino	tostado.	Ex-

cepcional	na	boca,	é	encorpado	e	perfeitamente	equili-

brado,	com	sabores	concentrados	e	muito	persistentes.

 Completaram o painel o Pierre Moncuit Brut 1999, 

um	 vinho	mais	 jovem	 e	 delicado,	 com	 aromas	 cítricos	 e	

final	 de	 brioche,	 o	Dellamotte Blanc de Blancs 1997, 

ainda	muito	jovem	e	de	aromas	frescos	e	o	Delbeck Brut 

1999 (Pinot Noir 70% e Chardonnay	30%),	interessante	

por	seus	aromas	típicos	e	pela	boa	persistência.

Uma viagem ao país da Pinot Noir
	 A	 sempre	 prestigiada	 Borgonha	 também	 foi	 alvo	 de	

uma	degustação	especial,	muito	 concorrida	e	abrilhanta-

da pelo quase onipresente Bettane, que levou a platéia ao 

delírio,	ao	descrever	com	riqueza	de	detalhes	cada	um	dos	

vinhedos,	numa	viagem	virtual	ao	país	da	Pinot Noir.

	 Grandes	 vinhos	 da	 Borgonha	 estiveram	 presentes,	

mostrando que, quando os produtores são de ponta, des-

tacar	os	melhores	exemplares	é	tarefa	quase	impossível.	E	

este	é	exatamente	o	caso.	Começamos	com	um	Domaine

Jacques Prieur Corton-Bressandes 2001,	com	seus	ins-

tigantes	aromas	de	frutas	decadentes	(cerejas),	notas	terro-

sas	mescladas	 a	 especiarias	 (canela),	 chocolate	 e	 tostado.	

Agradável	na	boca,	tem	acidez	refrescante,	taninos	de	boa	

qualidade	 ainda	 presentes	 e	 muito	 boa	 persistência.	 Vai	

melhorar	com	mais	algum	tempo	de	adega.

	 Seguimos	 com	 o	 Domaine des Perdrix Echezeaux 

2001,	um	grand	cru	de	nobre	procedência,	que	dá	origem	a	

um	vinho	de	grande	tipicidade,	com	aromas	elegantes	e	boca	

gentil,	muito	equilibrado,	persistente	e	com	retroolfato	em	que	

as	frutas	aparecem	escoltadas	pelo	carvalho	e	pelas	notas	de	tos-

tado.	O	Domaine de la Vougeraie Charmes-Chambertin 

Les Mazoyères 2003,	exibindo	cor	rubi,	mostrou-se	o	menos	

evoluído	do	painel,	com	nariz	evidente	de	frutas	em	compota.	

Contido	em	acidez,	tem	boa	concentração	e	taninos	ainda	mui-

to	presentes,	clamando	por	mais	alguns	anos	de	guarda.	

	 A	grande	e	agradável	surpresa	dentre	os	borgonhas	veio	

de um pequeno produtor, o Domaine Pierre Damoy, 

um Chapelle-Chambertin 2001, proveniente de um vi-

nhedo	com	menos	de	cinco	hectares	e	solo	pedregoso,	com	

perfeita	exposição	solar.	Aqui,	a	cor	é	granada	e	os	aromas	

evocam	 frutas	 decadentes,	 defumado,	 carne	 de	 caça,	 alca-

çuz	 e	 o	 delicado	 toque	 de	 “sous-bois”,	 que	 só	 aparece	 nos	

grandes	vinhos	da	região.	Complexo	na	boca,	é	muito	ma-

cio,	 saboroso,	 de	 bom	 corpo,	 longo	 e	 com	 retroolfato	 in-

trigante.	 Um	 belíssimo	 vinho,	 que	 merece	 ser	 conhecido.
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Grandes vinhos da Itália completaram a festa
	 No	quesito	Itália,	muitas	foram	as	atrações	das	degus-

tações	 especiais,	 conduzidas	 por	 Daniele	 Cernilli.	 Uma	

delas	apresentou	os	grands	crus	do	Piemonte,	na	qual	três	

grandes	 produtores	 mostraram	 seus	 vinhos:	Marchesi	 di	

Barolo,	Bruno	Rocca	e	Roberto	Voerzio.	Cernilli	fez	uma	

apresentação	técnica,	correlacionando	as	diferentes	regiões	

do	Piemonte	com	as	expressões	da	Nebbiolo, a grande uva 

da	Itália,	em	cada	uma	delas.	

	 Ficou	muito	 evidente	 toda	 a	 categoria	 de	 Bruno	 Rocca

quando 	o 	a s sun to 	é 	Barbare sco 	e 	s eu s 	v inhos , 	o

Coparossa 2001 e o Rabajá 2001,	 esbanjaram	fineza	

e	caráter,	com	aromas	de	frutas	maduras,	notas	resino-

sas	e	toques	florais,	boa	expressão	na	boca,	com	frescor	

e	persistência.	Já	os	Barolo,	mostrados	por	Marchesi	e	Voerzio,	

marcam	bem	dois	estilos	muito	distintos	e	ambos	apre-

sentaram-se	muito	 interessantes.	O	Marchesi	di	Barolo	 é	

mais	 tradicional	 e	 tanto	 o	 Sarmassa 1999 quanto o 

Cannubis 1999 exibem	cor	granada,	não	muito	inten-

sa,	e	aromas	de	frutas	como	cerejas,	entremeadas	a	notas	

de	couro	e	especiarias.	Já	os	Voerzio,	o	La Serra 2001 e 

o Cerequio 2001 são de inspiração moderna, mas sem 

perder	a	tipicidade,	com	um	pouco	mais	de	fruta	e	car-

valho	mais	marcado,	são	um	pouco	mais	concentrados,	

com	taninos	elegantes	e	ótima	persistência.

	 Os	ícones	da	Itália,	premiados	com	os	cobiçados	“Tre	

Bicchieri”	 do	 Gambero	 Rosso	 foram	 destacados	 numa	

degustação	muito	especial.	Vinhos	do	quilate	do	Capitel 

Croce IGT 2002,	 de	Roberto	Anselmi,	 a	mais	 pura	 ex-

pressão da uva Garganega foram apresentados por Cernilli 

para	um	público	 ávido	por	 conhecer	 os	 critérios	 de	pre-

miação	 do	 Guia.	 Outras	 preciosidades	 também	 estive-

ram	 presentes,	 tais	 como	 o	Volpe Pasini Focus Merlot

2002,	com	sua	pureza	de	frutas	e	delicados	sabores;	o	Falesco

Montiano 2003	(que	leva	a	assinatura	de	Riccardo	Cotarella),	

um Merlot que fez história, em estilo Novo Mundo por ser 

intenso,	concentrado	e	suculento	e	o	siciliano	Palari Faro 

2003,	 exótico	 e	de	 grande	personalidade,	 produzido	 com	

uvas	autóctones	como	a	Nerelo Mascalese, a Nocera, a 

Perrigne e a Palumba,	entre	outras,	e	cujo	perfil	aromáti-

co	lembra	um	Borgonha	envelhecido.	Completaram	a	festa	

o Bruno Rocca Barbaresco Maria Adelaide 2001, o top 

de	 linha	da	vinícola,	que	brilhou	 com	 seus	 aromas	 terro-

sos	e	de	cogumelos;	o	Feudi San Gregorio Serpico IGT 

2003,	a	mais	pura	expressão	da	Aglianico	na	Campania;

o Marchesi di Barolo Barolo Estate 1997 e o Arnaldo

Caprai Montefalco Sagrantino 25 anni 1998,	da	Umbria.

Almaviva e outros campeões do Cone Sul
	 Na	 degustação	 dos	 vinhos	 premium	 da	 América	 do	

Sul,	conduzida	por	Mario	Telles	Jr.,	editor	de	Wine	Style,	

e	 Saul	Galvão,	 jornalista	 de	O	Estado	de	São	Paulo,	 os	

destaques	ficaram	por	conta	do	Almaviva 2002, que se 

revela	 pelos	 aromas	 de	 frutas	 escuras	mescladas	 a	 notas	

mentoladas,	 pela	 estrutura	 e	 alta	 categoria;	 do	 Odfjell 

Aliara 2001,	um	tinto	da	alta	classe;	do	argentino	Poesia 

2002,	um	corte	de	Malbec e Cabernet Sauvignon, que 

cativa	pelos	aromas	de	violetas	e	chocolate;	do	prestigia-

díssimo	Cabo	de	Hornos,	um	puro	Cabernet Sauvignon 

que	 tem	 a	 grife	 da	Viña	 San	 Pedro,	 um	 vinho	 de	 insti-

gantes	aromas	de	frutas	escuras	e	toques	balsâmicos,	ele-

gante	 e	muito	 sofisticado;	 e	 do	 surpreendente	 argentino	

Chakana State Seléction 2003,	um	corte	de	Cabernet 

Sauvignon, Malbec e Bonarda, intensamente frutado, 

de	textura	macia,	encorpado	e	muito	persistente.

a r t h u r  a z e v e d o  é  e d i t o r  d a  w i n e  s t y l e 
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