
Na adega, agora mulheres 
  
 
Há muitos anos estamos vendo o mundo mudar, e uma das 
maiores mudanças está relacionada com a nova posição da 
mulher no mundo. Cada vez mais vemos mulheres em 
comandos de países, estados, empresas e muito mais.Algumas 
mudanças são realmente marcantes, como a eleição de uma 
mulher para governar a Alemanha, país nitidamente machista, 
e agora aqui, em nossa terra, uma mulher comandando um 
estado que tem tradição mais machista ainda, o Rio Grande do 
Sul. Tanto Ângela Merkel quanto Yeda Crusius já fizeram seu 
papel na história e provaram, para quem não acredita na 
competência e na liderança da mulher,que realmente estamos 
vivendo outros tempos. 

Pois bem, no mundo do vinho e da culinária as mulheres 
também estão ganhando espaço. No Brasil, por exemplo, temos 
visto mais mulheres no comando de grandes 
restaurantes.Antes, só homens comandavam as cozinhas 
mundo afora. 

No mundo do vinho, então, a situação é ainda mais acentuada. Tanto em países tradicionais da 
Europa, como Portugal, Itália, Espanha, como em países do novo mundo, as mulheres estão 
tomando a chave das adegas nas mãos e com toda a sutileza feminina comandando a 
elaboração dos vinhos. 

Cada vez mais mulheres se formam enólogas pelos quatro cantos do mundo, e isso é um bom 
e interessante indicador de que os homens terão grandes e competentes mulheres disputando 
o mercado de trabalho que antes era quase 100% masculino. 

Talvez o maior fenômeno de mulheres trabalhando forte e produzindo vinhos maravilhosos 
venha de Portugal. No Douro, norte de Portugal, duas mulheres produzem atualmente alguns 
dos melhores vinhos da Terrinha.Sandra Tavares comanda a elaboração dos vinhos do Vale da 
Dona Maria,que já foi considerado o melhor vinho do ano pela renomada revista Prazeres da 
Mesa aqui no Brasil e ainda pôs seu vinho como o melhor da península Ibérica em um 
concurso realizado em Lisboa há três anos.Além de comandar essa Quinta, Sandra tem um 
pequeno projeto chamado Pintas. Seu vinho tinto e seu Porto estão entre os mais disputados 
vinhos de Portugal hoje. 

Muito perto da propriedade comandada por Sandra, outra enóloga comanda uma adega. A 
espanhola Susana Esteban é a enóloga-chefe da Quinta do Crasto, localizada nas margens do 
rio Douro,que hoje é considerada nos Estados Unidos a mais importante vinícola de Portugal. 
Susana colocou mais dez vinhos seus acima dos 90 pontos na revista americana especializada 
em vinhos Wine Spectator, e seu vinho produzido a partir da uva indígena portuguesa Touriga 
Nacional foi aclamado nos três últimos anos como o melhor vinho produzido com essa uva em 
Portugal.Embora espanhola, Susana tem no currículo o fato de ter trabalhado em outra 
importante Quinta do Douro, a Quinta do Côtto. 

 

Sandra Tavares, do Vale 
da Dona Maria: o melhor 
vinho 



Ainda em Portugal temos na Bairrada o nascimento de uma 
jovem enóloga que ainda vai dar o que falar. Estamos nos 
referindo a Filipa Pato, filha do homem que mudou o rumo dos 
vinhos na Bairrada.Antes de Luís Pato essa região era famosa 
por produzir vinhos rústicos,muito tânicos e duros.Depois da 
modernização comandada por Luís podemos encontrar vinhos 
elegantes, com taninos presentes mas sedosos e com muito 
prazer. Filipa, filha de um revolucionário, começou lançando 
vinhos mais inovadores que os do próprio pai.Dentre seus 
destaques está o espumante rosé 3B com aromas delicados e 
sutis. Na boca é delicioso e fino. 

Na Itália temos muitas mulheres encabeçando cantinas, mas o destaque vem da extraordinária 
Raffaela Bologna, coincidentemente filha também de um revolucionário, Giacomo Bologna, o 
homem que colocou a uva Barbera em um patamar diferenciado. Antes de Braida, como 
carinhosamente era chamado Giacomo, a uva Barbera era responsável por produzir vinhos 
simples para o dia-a-dia. Braida colocou em 1982 suas melhores uvas Barbera em barricas de 
carvalho francês. Nascia então o Barbera Barricato,que logo a seguir foi batizado de Bricco 
dell'Uccelone, hoje um dos grandes vinhos da Itália.
 
Após a morte de Braida, Raffaela assumiu a cantina e não deixou por menos, a cada ano que passa 
melhores Barbera vindos da lindíssima cidade de Rocchetta Tanaro,no Piemonte, chegam ao mercado 
após passarem pelas mãos da determinada Raffaela. Seu Bricco dell'Uccelone 2003 é um vinho 
espetacular,muito prazeroso hoje, e pode durar vinte anos.  
 
Em todo o mundo, elas estão tomando as chaves das adegas nas mãos e comandando 
as mudanças.
 
Na Argentina temos inúmeras mulheres produzindo vinhos,mas é Susana Balbo que vem ganhando 
destaque. Ela começou a carreira na bodega de Nicolas Catena,mas após alguns anos ela e seu esposo, 
o viticultor Pedro Marchwsky (também trabalhou com Catena) decidiram partir para um projeto solo e 
fundaram o Domínio del Plata. Hoje essa vinícola está sem dúvida entre as melhores de toda a Argentina 
e tem colocado no mercado Malbecs de exceção.Degustei o recém-chegado ao Brasil, o vinho 
Expressivo 2004, um corte de Malbec,Cabernet Sauvignon, Syrah e Bonarda. Excelente. 
 
No Chile, até porque uma mulher é que comanda o país, a história não podia ser diferente. 
A cada dia aparecem mais mulheres no mundo do vinho. O destaque vem de uma silenciosa mulher que 
acaba de assumir o comando de uma das mais prestigiadas vinícolas do Chile. Paula Cárdenas Sáez, 
depois de uma carreira de sucesso em grandes corporações vinícolas desse país, como Viña Carmen e 
Errazuriz, dentre outras, assumiu em 2006 o comando da Viña Matetic, responsável por produzir um dos
 melhores Syrahs do Chile,no "recém-descoberto"Vale de Leyda. O Syrah 2003 é um dos mais potentes,
 densos e concentrados vinhos à base dessa uva que já provei. 
 
 Todas essas fantásticas enólogas estiveram no Brasil em 2006 para mostrar vinhos com muito 
charme e competência, com exceção de Raffaela, que nos visitou em 2005. Muita saúde, coragem e 
sucesso a todas essas maravilhosas mulheres, porque tanto no comando dos países como no das
empresas, dos fogões e das adegas as coisas estão mudando.  
 
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 151, p. 64-65, 7 mar. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quinta do Crasto: às 
margens do rio Douro 



 
  
 
 


