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Era outubro de 2001 e o empresário chileno Eduardo Matte havia decidido viajar 
para o Estado de Kentucky, a região dos cavalos de corrida nos EUA. Matte queria 
ver se afloravam "algumas novas idéias" a respeito do que fazer com o negócio que 
tinha acabado de fechar. Semanas antes, ela havia se apaixonado por um pedaço 
de terra de 600 hectares localizado ao pé dos Andes e a 40 minutos da capital, 
Santiago. Pensava em criar ali uma espécie de hipódromo particular. Em uma das 
visitas, foi apresentado à criação de cavalos do príncipe de Dubai, Mohammed Al 
Maktum. Um potro em particular lhe chamou a atenção: era o Hussonet, com 110 
corridas vitoriosas. Hussonet tinha uma das patas quebradas. Estava afastado. Com 
o negócio feito, Matte tratou de acompanhar a recuperação de Hussonet e se 
afeiçoou ao animal. "Só o vendi porque era o melhor negócio possível. Mas nem me 
mostra essas imagens dele que caio no choro", diz Matte, aos 62 anos, ao passar o 
olho em algumas fotos do cavalo. O empresário chileno investe dinheiro naquilo 
que lhe dá prazer. Tudo que o move está ligado à vinicultura, à criação de cavalos 
puro-sangue e à operação de casinos. "Eu nasci cavalgando e apreciando bons 
vinhos", brinca ele. 

 

EDUARDO MATTE: "Eu nasci 
cavalgando e apreciando bons 
vinhos" 



Foi essa mesma paixão que trouxe o empresário 
ao Brasil na semana passada. Queria estreitar 
relações com a Terroir, responsável pela 
importação de seus vinhos, com preços de R$ 70 a 
R$ 240. "Eu adoro o Brasil, sou apaixonado por 
essa terra." Elegante e de sorriso fácil, Matte é um 
empresário prático. Sabe muito bem que o ano de 
1991 foi fundamental na sua trajetória. A grande 
tacada se deu naquele período, quando ele saiu 
dos negócios com metanol (ele foi presidente e 
sócio da asiática Cape Horn Methanol) e deixou a 
operação após sua venda à Methanex em 1991. 
Com parte do dinheiro que recebeu (valor que 
evita revelar), decidiu avaliar algumas propostas 
apresentadas por amigos. Uma delas era a compra 
de uma propriedade de 600 hectares no município 
de Pirque, no centro-sul do país, na mesma região 
da badalada vinícola Concha y Toro. "Quando entrei nas terras e vi o alto da colina, 
numa extensão que não acabava mais, pensei: Isso aqui é tudo que eu sempre 
precisei." 

Era o espaço ideal para cultivar uvas e, ao mesmo tempo, criar cavalos. Ali montou 
tudo: escritórios da empresa, 130 coxias, a sua própria casa e um espaço chamado 
ferradura (em formato de U), com tanques de aço inoxidável e cubas de madeira 
para a fermentação das uvas. O primeiro lote de seu vinho saiu no final de 2002. 
Foram nove mil caixas a menos de US$ 40 cada uma. Em 2008, devem ser 75 mil a 
US$ 60, em média, de marcas como Equus e Haras Character. Cerca de duas mil 
caixas foram vendidas no Brasil em 2007. Apenas com os vinhos, o faturamento do 
grupo supera hoje os US$ 5 milhões anuais. Os negócios envolvendo os cavalos 
purosangue só engordam mais essa receita. Os animais são vendidos pelo haras 
por US$ 30 mil a US$ 50 mil. Quando exportados, o valor sobe para US$ 300 mil a 
US$ 500 mil. Nessa conta ainda precisam ser contabilizados os negócios gerados 
com os cassinos de Matte. Ele, o amigo Sergio Reiss e investidores do grupo Cirsa 
(maior empresa de jogos da América Latina) criaram uma holding para explorar o 
setor em sete cidades do Chile, somando investimentos de US$ 200 milhões. Matte 
tem 5% do negócio e o acompanha mais à distância. É o filho Eduardo que tem 
cuidado do dia-a-dia das operações. "Nos entendemos muito bem, e já tenho sete 
netos só de uma filha. Vai ser coisa de pai para filho, para mais de 600 anos de 
geração", brinca. 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 569, p. 70-71, 27 agosto. 2008. 

 

O FILHO E HERDEIRO: no 
comando do dia-a-dia, Eduardo 
vai substituindo o pai "de 
forma natural" 


