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Bento Gonçalves (RS), 6 de Julho de 2006 - Aberta a visitas, a Miolo chega ao ápice 
da parceria com o enólogo Michel Rolland. O lançamento de dois vinhos 
ultrapremium, o espumante Millésime e o tinto Merlot Terroir, marcou a 
inauguração, esta semana, em Bento Gonçalves, da conclusão do projeto de 
expansão da sede da vinícola Miolo, que a partir de agora também passa a assinar 
como Miolo Wine Group o que, segundo a empresa, define sua nova atuação no 
mercado interno e externo, resultado de alianças com empresas nacionais e 
internacionais.  
 
O Millésime é um espumante produzido com uvas Chardonnay e Pinot Noir 
cultivadas no Vinhedo São Gabriel, localizado no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi. 
Será feito apenas em safras excepcionais, e sempre do mesmo vinhedo. O 
espumante foi envelhecido por 18 meses nas caves subterrâneas da Miolo. O Merlot 
Terroir, também do Vale dos Vinhedos, é a "menina dos olhos" do competente - e 
polêmico - enólogo francês Michel Rolland, há quatro safras consultor da Miolo.  
 
Para Rolland, a uva Merlot é uma das variedades que mais se adapta ao terroir do 
Vale dos Vinhedos. "A Merlot me encanta. Afinal, nasci na região do Pomerol, na 
França, onde ela representa 95% das uvas plantadas", conta. "E acredito que a 
Merlot será a grande uva do Vale dos Vinhedos. Assim como a Touriga Nacional e 
outras castas portuguesas se adaptaram bem à região de Campanha, a Syrah será 
a grande uva do Vale do São Francisco", afirma citando outros projetos da Miolo.  
 
Rolland, cuja empresa dá consultoria de elaboração de vinhos ao redor do mundo 
(o que gerou polêmica no documentário Mondovino) defende que é importante para 
o Brasil fixar uvas que expressem bem seus terroirs para ser internacionalmente 
reconhecido como grande produtor. "Nenhum país consegue isso como produtor de 
espumante", diz ele, refutando a idéia de que o destino do Brasil é o de produzir 
apenas espumantes. Os novos vinhos chegarão ao mercado por preços entre R$ 50 
e R$ 70.  
 
Visitas pelo Vale  
 
A Miolo de Bento Gonçalves, como associada da Aprovale, a associação que reúne 
os produtores do Vale dos Vinhedos, tem um bem organizado programa de visitas 
monitoradas que saem todos os dias da semana, de hora em hora, do centro de 
visitantes. O turista pode optar por três tipos de programa: a visita "Bronze" de 
meia hora de duração que custa R$ 5; a "Prata" com 40 minutos a R$ 10 e a 
"Ouro" com uma hora e meia de duração que custa R$ 15.  
 
Estes valores servem de bônus na compra de produtos na lojinha de vinhos e 
acessórios visitada após a degustação final. Os visitantes percorrem todo o 
processo de elaboração do vinho e o passeio "Ouro" inclui também visita aos 
vinhedos. Mais do que tudo fazem uma verdadeira viagem pela rica história da 
imigração italiana na região da qual os Miolo são um grande exemplo.  
 
Pois tudo começou em 1897, quando junto com milhares de imigrantes italianos em 
busca de novas oportunidades chegou ao Brasil o jovem Giuseppe Miolo, egresso de 
Piombino Dese, no Vêneto, Itália. Hoje, a empresa é dirigida pelos netos Antônio, 
Darcy e Paulo e a jovem geração de bisnetos Adriano, Fábio e Alexandre que, com 
o aval da geração mais velha, revirou de ponta-cabeça a empresa da família 
(incluindo arrancar todo o vinhedo para modernizá-lo), e a transformou na primeira 
vinícola gaúcha a ser conhecida em todo o País nesta nova fase dos vinhos de 
qualidade brasileiros e começam agora sua expansão internacional.  



 
Empresa familiar, todas as homenagens são prestadas ao patriarca Giuseppe Miolo 
que dá nome ao vinho tinto Cuvée Giuseppe, assemblage de Cabernet Sauvignon e 
Merlot (que custa cerca de R$ 260) e é a referência do vinho Lote 43 (incialmente 
nome da área que o jovem Giuseppe recebeu quando chegou ao Brasil e hoje um 
assemblage Cabernet Sauvignon/Merlot). Giuseppe iniciou o plantio de uvas e 
durante mais de cem anos a família vendeu as uvas e fabricou um vinho de uso 
doméstico.  
 
Na década de 70 os Miolo foram pioneiros no plantio de uvas finas. Em 1994, a 
empresa passou a lançar seu próprio vinho e em 1998 iniciou o chamado projeto 
qualidade para a produção de vinhos finos brasileiros. De lá pra cá a empresa não 
parou mais de crescer.  
 
O primeiro spa do vinho  
 
Toda esta rica história vai ganhar mais glamour nos últimos meses deste ano com a 
inauguração do Villa Europa Hotel e SPA do Vinho, um projeto de R$ 30 milhões, 
resultado de parceria entre a Miolo, investidores regionais e da Prisma Engenharia. 
O Villa Europa é a primeira franquia latino-americana e a sexta do mundo do 
conceituado Caudalie Vinotherapi Spa Les Sources de Caudalie, criado em 1993, em 
Bordeaux, na França, por Mathilde Cathiard Thomas - herdeira do famoso Chateau 
Smith Haut Lafitte, e seu marido.  
 
O spa foi eleito o melhor da Europa e o terceiro melhor do mundo pela revista 
Condé Nast em 2004. No spa do Vale dos Vinhedos, que recupera em sua 
arquitetura e decoração aspectos da imigração italiana do século 19, todos os 
tratamentos Caudalie serão realizados em cabines individuais dotadas de belíssimas 
vistas panorâmicas do Vale. O spa terá adega com capacidade para 40 mil garrafas, 
parte de produção própria vinda de uma vinhedo de uvas merlot importadas da 
França e parte da Miolo e de outras vinícolas da região.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jul. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


