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Os vinhos chilenos contribuíram significativamente para a formação cultural vínica dos 
brasileiros. Esta reverência vem da lembrança dos anos 70, quando não tínhamos a oferta que 
temos hoje e o Chile representava uma rara fonte segura de bons vinhos a preços acessíveis. 
Altas taxas de importação embora menores, ainda as temos e são abusivas e um mercado 
cartelizado, nos impunham rótulos ruins a preços aviltantes. O Brasil mudou e os vinhos 
chilenos também, ambos para melhor. Eles conquistaram o mundo é o quinto maior 
exportador, atrás de França, Itália, Espanha e Austrália, e nós um mercado mais aberto, com 
os melhores (e também os piores) vinhos do planeta. Tudo bem mais profissional. 
 
O Chile vive um bom momento com seus vinhos, mas isso é recente. A origem de sua real era 
vitivinícola remonta a 1818, após a libertação chilena do domínio espanhol. À época, o governo 
patrocinou a implantação de uma estação de pesquisa com variedades italianas e francesas. O 
estilo dos vinhos, no entanto, decorreu de iniciativas particulares. Depois da independência, 
chilenos que haviam feito fortuna começaram a viajar e trazer matrizes, equipamentos e 
técnicos franceses. Em 1851, o pioneiro Silvestre Ochagavia Echazarreta trouxe estacas das 
principais variedades de uvas da França, exemplo seguido por outros os fundadores das mais 
importantes vinícolas atuais. As cepas chegaram antes da philloxera, praga que destruiu os 
vinhedos da Europa, porém nunca foram atacadas por ela. No Chile existe uma combinação 
ideal de clima, água para irrigação que vem dos Andes, e ausência de várias pestes e pragas. 
Significa dizer que as plantas são descendentes das parreiras francesas pré philloxera. 
 
A década de 70 foi marcada por turbulências políticas. O consumo caiu drasticamente e a 
exportação foi afetada pela resistência externa à ditadura Pinochet. Durante a crise, estima-se 
que metade dos vinhedos foram arrancados. Aos poucos o cenário começou a mudar. 
Acostumados às facilidades da natureza pródiga, os produtores davam pouca importância a 
qualidade. A chegada de investimentos e técnicos europeus mudaram a cultura vigente. 
Nasceu daí a noção de escolher as melhores uvas para elaborar um vinho nobre, a chamada 
categoria "premium". 
 
Um dos pioneiros da iniciativa foi a Concha y Toro que, na primeira metade dos anos 80, 
enviou uma comitiva à Bordeaux procurar a assessoria de Émile Peynaud, considerado o pai da 
enologia moderna. Já em fase de aposentadoria ele faleceu em 2004, aos 92 anos, o professor 
Peynaud indicou seu colaborador, Jacques Boissenot, que desde então acompanha o Don 
Melchor, nome do fundador da vinícola e escolhido para denominar seu vinho ícone. 
 
Após estudos, os vinhedos foram implantados numa área de 200 hectares no Alto Maipo, em 
Puente Alto, perto dos Andes, a 650 metros de altitude. Essa localização proporciona uma 
larga amplitude térmica e se soma a perfis favoráveis de solo pedregoso, aluvial, dada à 
proximidade do rio Maipo para que a cabernet sauvignon, casta de maior expressão do Chile, 
atinja seus melhores índices de madurez. Assim, nos primeiros anos, desde que foi lançado no 
mercado em 1987, o Don Melchor era moldado com essa variedade, mudando em 1995, 
quando o blend recebeu 3% de uvas merlot. Não demorou para que a experiência fosse 
revista, e no lugar da merlot fosse plantada cabernet franc, mais adaptada às condições locais.  
 
Foi por volta dessa época que se deu a parceria entre a Concha y Toro e o Grupo Baron 
Philippe de Rothschild, dela nascendo o Almaviva. No acordo, assinado em 1997, os chilenos 
entraram com as vinhas, um setor (85 hectares) de ótima qualidade destacado da área 
destinada ao Don Melchor e que permitia uma unidade fisicamente independente, e os 
franceses com a construção do centro de vinificação. As instalações foram inauguradas em 
2000, a tempo de receber a colheita do mesmo ano. 
 
Apesar de serem vizinhos e "nascidos do mesmo ventre", Almaviva e Don Melchor têm estilos 
diferentes. É uma questão conceituai. O primeiro segue padrão bordalês, partindo de uma 
vinificação mais tradicional e uma mescla típica da região, com cerca de 70% de cabernet 
cauvignon, complementada com carmenère (casta originária de Bordeaux), cabernet franc, 
merlot, e petit verdot. O ícone chileno se baseia na cabernet sauvignon, com pequena 



porcentagem (máximo de 7%) de cabernet franc, para expressar o terroir do país, e toque 
voltado para o Novo Mundo. 
 
Em ambos, ainda que em medidas diferentes, há a participação da mesma pessoa, Enrique 
Tirado, que assumiu a responsabilidade exclusiva do Don Melchor em 1999, ao mesmo tempo 
em que participa do conselho técnico do Almaviva, junto com Michel Friou, o enólogo 
residente, e Philippe Dhalluin, diretor técnico do Château Mouton Rothschild. É uma questão de 
diretriz. E das mais complexas. Tirado esteve no Brasil e num encontro particular comentou e 
mostrou particularidades que permitem compreender o vinho está sua responsabilidade. 
 
O Don Melchor é elaborado a partir de uma dupla seleção de uvas de 107 hectares de cabernet 
sauvignon, divididas, conforme sua homogeneidade, em 6 parcelas, mais um lote de cabernet 
franc de 7 hectares. Outro sub-parcelamento leva os cachos a serem vinificados 
separadamente o que chega a dar 70 amostras diferentes de "vinho gota" resultado da 
fermentação antes da prensagem e quase outro tanto de "vinho de prensa". A ciência é fazer o 
melhor blend, dentro do estilo proposto. Isso exige talento, sensibilidade e conhecimento do 
vinhedo. 
 
Assim como a mescla final do Almaviva é definida a partir da avaliação dos três enólogos 
citados, no Don Melchor ele é resultado do parecer de Tirado juntamente com o consultor 
Jacques Boissenot. Isso era feito no Chile até 1997. A partir de então, dada a impossibilidade 
de Boissenot se deslocar tanto, é o chileno que viaja para a França junto com as amostras. 
 
Para a nossa conversa, Enrique Tirado trouxe amostras a esmo das parcelas 1, 3 e 5, todas 
cabernet sauvignon, e da 7, de cabernet franc. Nas três primeiras há diferenças sensíveis entre 
acidez a 1 tem menos e a 3 tem mais, taninos na 3 são mais macios, estrutura e fruta. A 7, de 
cabernet franc é um conjunto mais delicado, com notas florais. O corte das quatro em distintas 
proporções leva a vinhos diferentes. 
 
Experiências à parte, Tirado veio munido das três últimas safras do Don Melchor, 2003 e 2004, 
já comercializadas no Brasil pela Expand, e a nova 2005, que está a caminho. A despeito de se 
saber que as condições climáticas do Chile não são tão irregulares quanto da Europa, variações 
ocorrem e interferem nos vinhos. É o caso de 1998, onde o fenômeno El Nino causou chuvas 
intensas, fazendo com que ela seja considerada uma das piores safras das duas últimas 
décadas. A malquista 1998, aliás, dá a senha para memorizar quais foram as colheitas com 
qualidade superior: os melhores vinhos chilenos vêm das safras ímpares. Não existe explicação 
lógica para o fato, mas, em particular, desde 1995 isso vem se sucedendo. 
 
No caso dos três premiuns na verdade, foram criadas ao longo do tempo as categorias super 
premium e ultra premium, este última destinada aos top de cada vinícola, caso do Don Melchor 
provados com Enrique Tirado, a regra continua válida, se bem que as novas técnicas e o rigor 
na triagem das uvas tenda a atenuar as diferenças. Assim, 2004 está num patamar abaixo, 
mas que tem a vantagem de oferecer um tinto que pode ser consumido de pronto. O grande 
vinho, para mim, é o 2005. Não só o melhor Don Melchor já produzido, mas um vinho que 
comprova a vocação do Chile para produzir grandes cabernets, e demonstra o talento de um 
grande enólogo. A propósito, Enrique Tirado tem outra grande virtude: não é marqueteiro, que 
lhe aporta credibilidade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2008, Eu & Investimentos, p. D12. 


