
No Decanter Wine Show, 
produtores de diversos países 
defendem o respeito
à autenticidade e à tipicidade 
como caminho para
se diferenciar
no mercado mundial

evento
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As várias faces
da globalização
no mundo
dos vinhos
	 Os	vinhos	da	Bodega	Bouza,	vinícola-boutique	uruguaia,	são	expor-

tados	para	vários	países,	inclusive	o	Brasil.	O	mais	curioso,	no	entanto,	

é	que	hoje	eles	já	podem	ser	encontrados	na	carta	de	vinhos	dos	restau-

rantes do sofisticado hotel Le Meridien, no Emirado de Dubai. A expli-

cação que o sommelier do Le Meridien (francês, é claro) deu quando foi 

conhecer a moderníssima vinícola, em Canelones, próximo a Montevi-

déu, foi exemplar: “Os clientes do Meridien são, em geral, pessoas muito 

sofisticadas e que normalmente não têm limitações financeiras. Para essas 

pessoas,	beber	grandes	chateaux	de	Bordeaux	ou	Bourgogne	renomados	

não é mais novidade. Para atrair seu interesse, só mesmo coisas novas e 

inusitadas,	como	um	surpreendente	vinho	uruguaio	à	base	de	Tannat”.

por GuiLhErME VELLOsO

colaboração Arthur AzEVEDO, 

GustAVO ANDrADE DE PAuLO 

E MAriO tELLEs jr.
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 Essa história foi contada por juan Bouza, sócio e dire-

tor da Bouza, por ocasião do Decanter Wine show, que 

reuniu, em agosto, em são Paulo, rio de janeiro e Belo 

horizonte, quase 40 produtores de todo o mundo, repre-

sentados no Brasil pela importadora Decanter. Bouza não 

foi o único produtor presente no evento que tinha um re-

lato	interessante	para	contar	a	respeito	da	globalização	no	

mundo dos vinhos. seu conterrâneo Manuel Filgueira, da 

Casa Filgueira, pertencente à terceira geração de uma fa-

mília	 ligada	ao	vinho	desde	que	 seu	avô	chegou	ao	país,	

no	início	do	século	XX,	teve	oportunidade	de	reencontrar	

aquele que considera seu mestre, o francês Alain Brumont. 

Na verdade, Filgueira, Bouza e praticamente todos os pro-

dutores	uruguaios	modernos	se	inspiraram	no	trabalho	de	

Brumont	com	a	Tannat, na França, para criar vinhos à base 

dessa uva no uruguai (ver quadro), que vêm conquistando 

espaço	no	mercado	mundial.

 Outra trajetória interessante é a do chileno jean-Charles 

Villard, que também esteve no evento. jean-Charles, 27, é 

um dos filhos do francês thierry Villard, fundador da viní-

cola que leva seu nome, Villard, no vale de Casablanca, co-

nhecida pela excelência de seus Sauvignon Blanc	e	Pinot Noir.	

Nascido na Austrália (seus pais moraram lá antes de mudar 

para o Chile), jean-Charles teve oportunidade de estagiar 

em vinícolas dos quatro cantos do mundo (Austrália, Áfri-

ca do sul, Bordeaux e itália) antes de ir trabalhar com a 

família. Dessas andanças, além de conhecimento técnico, 

ficou uma certeza: “fazer vinhos autênticos, que expressem 

da	melhor	maneira	possível	seu	terroir”	é,	na	sua	opinião,	a	

única maneira de enfrentar o lado negativo da globaliza-

ção, que aparece na tendência de se produzir vinhos com 

estilos	muito	semelhantes,	independentemente	de	sua	ori-

gem geográfica, para atender a um suposto gosto univer-

sal. E, para mostrar que não fica só na teoria, jean-Charles 

ofereceu a poucos felizardos, durante o evento, amostras de 

um	novo	vinho	que	está	produzindo	junto	ao	irmão	mais	

velho, sebastien, especialista em tonelaria. O vinho se cha-

ma	Tanagra e é 100% Syrah,	de	uvas	plantadas	no	vale	de	

Casablanca. Obviamente, 100% do vinho são envelhecidos 

em barricas de carvalho francês. “Acreditamos que a Syrah	

De filhos e vinhos
por Mario Telles Jr

San Fabiano di Calcinaia, vinícola próxima a Castellina 
em Chianti, é responsável pela produção de um dos mais 
famosos “Supertoscanos” italianos, o Cerviolo. A vertical 
de cinco safras (1996, 1997, 1998, 1999 e 2000) deste ícone 
italiano, comentada por seu proprietário, Guido Serio, foi 
um dos destaques do Decanter Wine Show. A composição 
de todos os vinhos, com exceção do 1996, é Sangiovese 
40%, Cabernet Sauvignon 30% e Merlot 30%. 
No 1996, a proporção de Sangiovese sobre para 50%
e a de Cabernet Sauvignon e Merlot cai para 25%. 
Como Serio assinalou, no início da degustação, é sempre 
difícil para um produtor falar de seus vinhos, pois seria 
como um pai falar sobre as diferenças entre seus filhos. 
Mais importante, segundo ele, tanto em relação aos filhos 
como aos vinhos, é reconhecer que cada um apresenta 
personalidade diferente dos outros, que devem ser 
entendidas, no caso dos vinhos, à luz das diferenças
de composição e de safras.
Assim, o Cerviolo mais marcado pela Sangiovese
foi o 1996 (WST- 88). Produzido no limiar das grandes 
mudanças vitiviniculturais desta última década, é um 
vinho que já apresenta aromas etéreos, com presença 
de ervas secas e frutas maduras, e taninos marcantes, 
típicos da Sangiovese. Estilo totalmente oposto, marcado 
por fruta intensa, elevada acidez e taninos muito macios, 
com aromas balsâmicos e de frutas frescas, revelou
o 1997 (WST-94). A falta de integração de seus elementos, 
que deve ser debitada à juventude, não mascara
sua qualidade estonteante, comprovando que 1997
foi realmente uma safra excepcional na Toscana. O 1998 
(WST- 89) é o mais pronto de todos, com bom equilíbrio 
entre seus elementos, em estilo um pouco mais frágil
que o 1999 (WST- 90), que se comportou como um irmão 
mais robusto e encorpado, inclusive com presença
mais evidente da Cabernet Sauvignon.
Em relação ao 2000 (WST-91), ano muito quente
na Toscana, destaca-se a maciez dos taninos em um 
vinho ainda marcado pelo carvalho francês. Com toques 
de chocolate e defumados e fruta muito madura, mostra 
acidez quase abaixo dos anteriores e leve álcool sobrando 
na boca. É um vinho potente e macio, mas menos
longevo que seus irmãos mais velhos. Ou, como diria 
Serio, simplesmente diferente.

Degustação vertical
de Barolos do Pio Cesare
por Gustavo Andrade de Paulo

Uma das degustações mais interessantes

do Decanter Wine Show foi a vertical de Barolos 

conduzida por Pio Cesare.

Nada como a experiência de uma pessoa que nasceu

e cresceu em meio a parreiras de Nebbiolo. De fato,

a família dele faz Barolos há 125 anos. Seu bisavô 

começou em 1881. Pio Cesare contou que antigamente 

os vinhos da família eram resultado de misturas de 

diversos vinhedos. Hoje, já existem vinhos de vinhedos 

específicos, que valorizam a definição do terroir.

A família possui  50 hectares de vinhas divididos

em 7 zonas: 5 em Barolo e 2 em Barbaresco.

 Com grande modéstia, ele afirmou que

“Um Barolo é sempre bom. A Nebbiolo é uma uva

muito particular, caprichosa. Só no Piemonte que

ela encontra seu terroir perfeito”. Ele acrescentou:

“a Nebbiolo, geralmente, dá vinhos com pouca

cor e taninos adstringentes.

O esforço do homem é que permite produzir vinhos

com mais cor e mais redondos. Ela é uma uva

de maturação tardia e que necessita de calor e luz.

Os vinhedos devem ter exposição sul e a colheita

deve ser adiada até outubro. Nessas condições, 

acaba-se produzindo pouco, mas com concentração”.

Com muita propriedade ele acrescentou que

“o Barolo não é um vinho imediato. Ele precisa

de tempo para se fazer entender. Ele se nivela

aos grandes vinhos internacionais, sendo que

é um vinho para acompanhar grandes refeições”.

Pio Cesare concordou que está havendo uma

mudança de estilo dos Barolos. Nos últimos anos,

eles passaram a ser produzidos para consumo

“mais imediato”, não sendo necessário esperar 

décadas. Entretanto, ele foi categórico ao afirmar:

“nos Barolos jovens, as diferenças entre

os estilos moderno e clássico são grandes. 

Nos vinhos envelhecidos essa diferença 

praticamente desaparece”.

de clima frio tem grande futuro, pois suas características 

são muito diferentes de outras Syrah do mundo”, diz ele (em-

bora	admita	que	parte	do	estímulo	para	produzir	o	Tanagra	

foi mostrar que “os filhos de thierry Villard também sa-

bem fazer vinhos”).

 Velho Mundo
Versus noVo
Mundo, uMA
coMpetição
sAudáVel
 uma das vinícolas em que jean-Charles estagiou na 

França foi a Vignobles Despagne, de jean Louis Despagne, 

presente, também, no evento. Despagne, que já esteve vá-

rias	vezes	no	Brasil,	produz,	entre	outros,	o	Girolate,	uma	

das novas sensações de Bordeaux, vinho que tem batido, 

em degustações às cegas, concorrentes muito mais caros e 

famosos da região. Ele acredita que a competição entre vi-

nhos do Velho e do Novo Mundo é saudável, porque todos 

melhoram. E dá um exemplo: “no passado, os produtores 

do Novo Mundo tomaram Bordeaux como referência para 

melhorar	 seus	vinhos;	mas	hoje	 é	 certo	que	o	pessoal	de	

Bordeaux olha com interesse o que se passa no Novo Mun-

do porque tem gente trabalhando muito bem”. Despagne 

admite	que,	no	passado,	muitos	vinhos	de	Bordeaux	eram	

“um pouco duros e tânicos demais; mas percebemos que o 

consumidor	mudou,	que	o	consumidor	compra	um	vinho	

tinto de 2004 e quer consumi-lo de imediato. Assim, pas-

samos a fazer vinhos mais macios”. A grande mudança, 

segundo ele, foi esperar a maturação completa das uvas. 

E o grande campeão dessa postura, segundo ele, foi seu 

amigo Michel rolland. “No passado, não se fazia isso por 

medo	de	que	o	tempo	mudasse	e	prejudicasse	a	colheita;	

mas,	como	em	tudo	na	vida,	é	preciso	correr	 riscos	para	

fazer melhor”. 

 Mas, a questão não é só seguir o gosto do mercado. 
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As mudanças climáticas também estão influenciando 

o estilo dos vinhos. Marcelo retamal, um dos mais 

respeitados	 enólogos	 chilenos	 –	 que	 anunciou	 com	

exclusividade a Wine style, por ocasião do Decanter 

Wine show, o lançamento de um novo vinho (ver qua-

dro) – preocupa-se com o aquecimento global. Para 

ilustrar,	contou	que	num	recente	simpósio	sobre	o	as-

sunto, realizado na Europa, ouviu a previsão de que, 

se a tendência atual permanecer, em 2050 a Alsácia 

terá um clima igual ao de Bordeaux. seja qual for a 

razão, o jovem jean-Charles não vê com bons olhos 

a convergência de estilos entre Novo Mundo e Velho 

Mundo. “Na minha opinião”, diz ele, “os vinhos do 

Novo Mundo são, em geral, menos elegantes e menos 

complexos do que os do Velho Mundo; são muito con-

centrados e devem ser bebidos jovens”. Por isso, ele 

critica a tendência atual de o Velho Mundo seguir o 

mesmo caminho, produzindo “vinhos muito concen-

trados,	 excessivamente	maduros	e	com	níveis	alcoóli-

cos	mais	elevados	do	que	no	passado”.

preserVAr
A tipicidAde
é essenciAl
 O veterano produtor português Domingos Alves de 

souza, da Quinta da Gaivosa, também acredita que o 

caminho	para	competir	no	mercado	 internacional	é	pela	

diferenciação e não pela semelhança, o que considera um 

trunfo para países como Portugal. “Cada vez mais”, diz ele, 

“todos os países, mesmo os do Novo Mundo, tendem a usar 

as	castas	internacionais	mais	conhecidas,	essencialmente	as	

castas francesas”. E acrescenta: “nós, em Portugal, temos 

uma	diversidade	de	castas	com	qualidade	que	nos	permite	

fazer alguma diferença. É um caminho um pouco mais difí-

cil”, conclui, “porque as castas portuguesas não são tão co-

nhecidas, mas o consumidor que for curioso e quiser provar 

coisas novas encontrará grande diversidade em Portugal”. 

O mercado parece lhe dar razão: soares Franco exporta 

mais de 60% de sua produção para países como Canadá 

(região de Quebec), Bélgica, França e Brasil (“uma aposta 

de longa data”, segundo ele). Essa opinião é compartilhada 

por Dorina Lindemann, da Vinícola Plansel, do Alentejo. 

A família dela levou a touriga Nacional e a touriga Fran-

ca para o Alentejo e ambas mostraram boa adaptação. Foi 

uma	mudança	baseada	em	conceitos	pessoais	e	no	legado	

alemão da família. Essas castas se mostram promissoras, 

sendo boas idéias para o futuro. Na opinião dela, “o futuro 

do vinho alentejano é ser frutado e floral. Os vinhos devem 

ser femininos, delicados e complexos, valorizando a indivi-

dualidade	que	só	as	castas	portuguesas	permitem”.	

 Mesmo Despagne, em que pese sua admiração por 

rolland (tão criticado por estimular a produção de vinhos 

com as mesmas características: potentes, supermaduros e 

alcoólicos, em diferentes partes do mundo), faz questão de 

ressalvar que “é indispensável que cada um de nós, seja em 

Bordeaux,	seja	em	qualquer	outra	parte	do	mundo,	guarde	

a sua tipicidade. isso é essencial”, ressalta. A enóloga Ale-

xandra, da Vinícola Más que Vinos Ercavio, em Castilla 

(toledo, Espanha) vai mais longe ao afirmar que “É impor-

tante resgatar o frescor dos vinhos contra o aumento ex-

cessivo de álcool.” Concorda com ela o enólogo português 

Luis Lourenço, da Quinta das Maias e Quinta dos roques, 

no Dão. Ele aposta muito no futuro dos vinhos brancos 

produzidos	com	a	uva	Encruzado. Na sua opinião, “a Encru-

zado	consegue	manter	uma	ótima	acidez	mesmo	com	níveis	
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Uma aula de Tannat
por seu Sumo Sacerdote
por Guilherme Velloso e Mario Telles Jr.

 O francês Alain Brumont talvez seja até mais conhecido

no Uruguai do que em seu próprio país de origem. É fácil 

entender porque. Foi Alain quem deu nova dignidade aos vinhos 

à base de Tannat, no Madiran, região do sudoeste da França.

O famoso crítico inglês Hugh Johnson chegou a chamá-lo 

de “sumo-sacerdote da Tannat”.

Por essa mesma razão, Brumont serviu de modelo para a nova 

geração de vitivinicultores uruguaios, que transformaram

a Tannat na uva símbolo de seu país, a ponto de, atualmente,

o Uruguai ter praticamente o dobro da área plantada com Tannat 

do que a França. “Alain é o pai do Tannat moderno” reconhece 

o uruguaio Manuel Filgueira, da Casa Filgueira, um dos bons 

produtores uruguaios de vinhos à base de Tannat. 

Embora tivesse sido introduzida no Uruguai no final do século 

XIX, até praticamente a década de 1970, a Tannat era conhecida 

no país pelo sobrenome do francês de origem basca que 

a trouxe: Harriague. Hoje, o Uruguai de Filgueira rivaliza com

a França de Brumont na produção de grandes Tannat, variedade 

antes desprezada por produzir vinhos muito tânicos (como

seu próprio nome indica) e em geral rústicos, que só se davam 

bem com pratos muito gordurosos, como o cassoulet, típico

do Madiran. Alain define os vinhos do Madiran como “austeros 

e ricos” e os Tannat uruguaios como “potentes e generosos”,

a mesma diferença, segundo ele, que existe entre os vinhos

das margens direita e esquerda de Bordeaux. Para Manuel 

Filgueira, são como “dois irmãos” nascidos em ambientes 

diferentes, mas do mesmo pai e com a mesma genética. 

A presença de Alain Brumont e a oportunidade única

de degustar sete safras, algumas das quais trazidas por ele 

próprio, do Chateau Montus Cuvée Prestige, um dos ícones 

da uva Tannat no mundo, já teriam valido por si só uma ida ao 

Decanter Wine Show 2006. Brumont, como não poderia deixar 

de ser, é um entusiasta da Tannat, uma das raras variedades 

vitiviníferas que, segundo ele, “se bastam a si próprias”,

porque, além de muito tanino e muita fruta, tem boa acidez

e concentração de cor. “Não precisa acrescentar nada”, 

resume. Um autodidata, que cursou apenas o liceu agrícola

e que admite colocar a empresa e o vinhedo acima até 

da família (não por acaso está no segundo casamento), Brumont 

começou a trabalhar nos vinhedos de sua família em 1982

e em 1984 colheu sua primeira safra. Daí em diante, seu maior 

orgulho é ter colocado os vinhos de Tannat na linha de frente 

dos grandes vinhos da França, atrás apenas dos melhores 

Bordeaux, Bourgogne e Syrahs da Côte-Rôtie (o 1990, segundo 

ele, só perdeu em degustação às cegas para o Latour e o Haut 

Brion, dois vinhos top de Bordeaux). Além de cuidados especiais 

nos vinhedos, Brumont desenvolveu seu próprio sistema 

de vinificação, que envolve longos períodos (até um mês)

de fermentação e o uso de barricas novas de carvalho, embora, 

recentemente, tenha contratado um novo enólogo e reduzido

o tempo em barricas e a extração, para dar mais elegância

aos vinhos. “Mas nunca mexi na acidez ou no açúcar”,

fez questão de ressaltar.

Riqueza de aromas é capítulo à parte
 A diferença entre as safras ficou clara na degustação

vertical do Chateau Montus Cuvée Prestige. Em anos não

muito bons, como 1994 (WST-85) e 1999 (WST-87), um toque

herbáceo, um certo amargor e alguma rugosidade final eram

perceptíveis nos vinhos, ainda que Alain tenha observado

que seus vinhos mais antigos já foram considerados

“o Rolls Royce da adstringência e do amargor”.

Nos vinhos das melhores safras, porém, a característica mais 

marcante foi a acidez, talvez a chave de sua longevidade.

Intensa mas agradável, ela confere surpreendente frescor

a vinhos como o 1989 (WST-90) e 1990 (WST-92), já com mais

de quinze anos; ou ao 1995 (WST-90,5) e 1996 (WST-91), ainda

em plena infância, como revelou sua cor violácea, incomum

em vinhos com dez anos de vida. Outro elemento comum

a todos os vinhos degustados foi o corpo, quer pelo álcool

quer pelo extrato, que lhes confere potência, mas que

nos grandes anos se traduz em maciez surpreendente.

Os aromas merecem um capítulo à parte. Os vinhos mais

antigos oferecem um repertório rico e variado, com aromas 

animais (couro, caça), licor de cacau, especiarias

(pimenta negra) e um delicado toque floral de violetas.

Nos mais novos, predominam os aromas de frutas escuras

como ameixas, amoras e jabuticabas.  

Como o próprio Alain já alertara no início da degustação,

as safras a partir de 2000 não têm nada a ver com as 

anteriores. Mas o 2001, o mais novo provado, de certa 

forma desapontou. Alcoólico e potente, é um vinho muito 

concentrado e marcado pela madeira, mas bem menos 

elegante do que seus predecessores. Até pelo agradável 

toque mentolado, lembrou mais um vinho do Novo Mundo. 

Espera-se que isso não configure uma tendência,

mas seja, apenas, como observou Alain, reflexo de uma 

safra particularmente quente.
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alcoólicos elevados. É a melhor uva branca do Dão, sendo 

a melhor compatibilização para o queijo da serra da Estre-

la cremoso”. Entre os vinhos tintos, ele aposta que “o futu-

ro do Dão está na Touriga Nacional,	a	uva	mais	importante	

de Portugal. No Dão, os vinhos feitos com ela se mostram 

florais e com toques de resina de pinheiro. Quando jovens, 

os	taninos	podem	ser	duros,	mas	a	Jaen	pode	ser	adicionada	

para	amaciá-los”.

 Cabe aos consumidores, em última análise, validar essa 

postura,	 valorizando	 vinhos	 e	 produtores	 que	 lutam	 por	

preservar sua identidade. E nesse aspecto, eventos como o 

Decanter Wine Show cumprem importante papel ao fa-

cilitar	a	seleção,	permitindo	que	o	consumidor	tenha	aces-

so,	num	só	lugar	e	num	curto	espaço	de	tempo,	a	vinhos	de	

diferentes países, regiões vinícolas e produtores, cada qual, 

de preferência, com características e estilo próprios.

“E”, o novo
superpremium chileno
por Arthur Azevedo

Em sua passagem pelo Brasil, por ocasião

do Decanter Wine Show, Marcelo Retamal, um dos 

mais destacados  enólogos chilenos, responsável

pelos vinhos da De Martino/Santa Inês, adiantou

a Wine Style o próximo lançamento desta última. 

Trata-se de um vinho da categoria superpremium, 

batizado simplesmente de “E”. Segundo Retamal,

a idéia nasceu de uma conversa com Felipe Muller,

o outro enólogo da De Martino, durante um churrasco: 

fazer um vinho de corte, de altíssima qualidade, com 

uvas colhidas em vinhedos rigorosamente selecionados 

de norte a sul do país. Assim, na composição do “E” 

entram a Cabernet Sauvignon (40%), plantada em solo 

aluvial e pouco fértil do vale do Maipo; a Malbec (20%),

de um vinhedo de 100 anos, plantado em solo

granítico-argiloso do Maule; a Syrah (30%) de três 

diferentes vinhedos; e a Petit Verdot (10%), também

do Maule. As parcelas de Syrah vêm, um terço cada,

de Choapa, de um vinhedo plantado nas encostas

e em solo. De origem coluvial (terra que desce do alto 

da encosta pela ação das chuvas); de Colchagua, onde 

está plantada em solo granítico; e de Cachapoal,

de vinhedos plantados sobre uma mina de granito. 

O vinho passou 14 meses em barricas de carvalho 

francês, sendo 90% novas e 10% de 2º e 3º usos. 

Estará, em breve, disponível no Brasil.

Talvez para não assustar os possíveis interessados, 

Retamal só não revelou o preço.

G u i l h e r m e  V e l l o s o ,  A r t h u r  A z e V e d o ,  G u s tA V o 

A n d r A d e  d e  PA u l o  e  m A r i o  t e l l e s  J r . ,  e d i t o r e s 

d A  W i n e  s t y l e ,  PA r t i c i PA r A m  d o  d e c A n t e r  W i n e 

s h o W  A  c o n V i t e  d A  i m P o r tA d o r A  e  d A  c r i s t i n A 

n e V e s  e V e n t o s  e  c o m u n i c A ç ã o ,  r e s P o n s á V e l 

P o r  s u A  o r G A n i z A ç ã o .  
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