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CATA

O inquieto Eduardo Chadwick refaz no Brasil 
a degustação às cegas que colocou o vinho 
chileno entre os melhores do mundo

110/111prova
POR LUIZ GASTÃO BOLONHEZ

FOTOS CAROL GHERARDI

omo um desbravador, Eduardo 
Chadwick tem cruzado o mundo 
com a bandeira dos vinhos de qua-
lidade do Chile, principalmente os 
Bordeaux blend. Nos últimos anos, 
organizou degustações emblemá-

ticas nas quais coloca os rótulos chilenos ao lado dos 
mais prestigiados e importantes ícones do mundo. Em 
2012, inaugurou o Centro Biodinâmico, no Aconcágua, 
e agora se prepara para lançar um grande Pinot Noir do 
Chile. Chadwick bem poderia ser um personagem saído 
das melhores obras literárias. Adjetivos não lhe faltam: 
corajoso, inquieto e inovador. Tornou-se uma espécie 
de embaixador dos vinhos do Chile, quando, em 2004, 
realizou a Cata de Berlim. 

Inspirado no “julgamento de Paris”, uma degustação 
às cegas promovida pelo jornalista Steven Spurrier, que, 
ao comparar grandes vinhos Cabernet Sauvignon de Bor-
deaux e da Califórnia, alçou o Napa Valley ao estrelato, 
Chadwick realizou em 2004, em Berlim, a versão dessa 
degustação com seus ícones chilenos. Também tendo a 
Cabernet Sauvignon como base, os vinhos do Chile foram 
degustados às cegas ao lado dos principais de Bordeaux e 
da Itália, todos das safras 2000 e 2001. O resultado? Os 
chilenos mostraram ao mundo sua força. Na ocasião, 
dentre as 11 garrafas degustadas, seus Viñedo Chadwick 
(2000) e Seña (2001) ficaram em primeiro e segundo 
lugar, à frente de Château Lafite, Château Margaux, 
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PROVA HISTÓRICA
mundovinho

A longevidade é uma marca registrada dos grandes Bor-
deaux. É também uma meta para os produtores de vinhos 
premium ao redor do mundo, entre eles – e com muita per-
severança – o chileno Eduardo Chadwick, dono dos vinhos 
Seña, Don Maximiano e Chadwick, três tintos de qualidade 
elaborados no país andino. Neste objetivo, Chadwick é ou-
sado o suficiente para comparar seus vinhos de safras não 
tão recentes com ícones de Bordeaux e também com os su-
pertoscanos, tintos italianos de forte influência bordalesa, 
os dois conhecidos por ganharem complexidade com os 
anos (e até as décadas) na garrafa. 

Foi o que aconteceu no último mês de julho, em São 
Paulo, na degustação batizada de The World’s Icons Judg-
ment (O julgamento dos ícones do mundo). Na prova 
comparativa, 12 vinhos de qualidade indiscutível foram 
degustados às cegas (sem se saber que amostra correspon-
dia a qual vinho) sete chilenos do próprio Chadwick, o 
Seña das safras de 2000, 2007 e 2010; o Viñedo Chadwick 
2000 e o Don Maximiano 1995, 2005 e 2009; três france-
ses, os chateaux Mouton Rothschild 1995, Margaux 2001 
e Latour 2007; e dois italianos, o Sassicaia 2000 e o Tigna-
nello 2009. A prova foi conduzida pelo próprio Chadwick 
e pelos experts brasileiros Jorge Lucki e Marcelo Copello. 
Os tintos foram pontuados por 64 especialistas, entre im-
portadores, sommeliers, jornalistas e blogueiros, que indi-
caram seus três vinhos preferidos.

Revelados os rótulos, o Château Margaux 2001 foi o 
vencedor, seguido pelo Seña 2007 e pelo Don Maximia-
no 2009, os dois elaborados pela Viña Errázuriz, de Cha-
dwick, no vale de Aconcágua, ao norte de Santiago. É a 
segunda vez que o Margaux 2001 vence uma degustação 
brasileira promovida por Chadwick – a primeira foi em 
2005, quando o chileno decidiu reproduzir por aqui a 
prova conhecida como “cata de Berlim”. Um ano antes, 
Chadwick havia promovido na capital da Alemanha (daí 
o nome do evento) uma degustação inspirada no céle-
bre “Julgamento de Paris”, prova na qual os brancos e  

tintos californianos venceram os rótulos ícones france-
ses, em 1976. Em Berlim, o Viñedo Chadwick 2000 ficou 
em primeiro lugar e o Seña 2001, em segundo, na frente 
dos franceses e italianos.

A degustação deste ano é, na verdade, um aperfeiçoa-
mento da “cata de Berlim”, que Chadwick já promoveu 
em 15 ocasiões diferentes mundo afora, sempre com 
bons resultados para seus vinhos. É como se o chileno 
estivesse entrando em uma segunda fase – primeiro, era 
necessário provar aos consumidores (e aos críticos) a 
qualidade dos tintos chilenos. Agora, é chegado o mo-
mento de comprovar que estes mesmos vinhos são, tam-
bém, longevos, apesar de ficarem prontos para beber bem 
mais cedo do que os grandes franceses. “Algumas pessoas 
começaram a questionar o fato de que não se pode com-
parar vinhos franceses e chilenos da mesma safra, pois 
enquanto o chileno está pronto para ser consumido mais 
jovem, o francês tem mais potencial quando envelhece”, 
afirmou Chadwick, durante a degustação.

A nova degustação é também uma resposta aos produ-
tores do chamado Velho Mundo. “Logo depois da ‘cata de 
Berlim’, Chadwick recebeu uma carta do Château Lafite, 
dizendo que não dava para comparar um premier grand 
cru classé de safra tão recente com os vinhos do Novo 
Mundo”, conta Otávio Piva de Albuquerque, presidente 
da Expand, que importa o Seña para o Brasil. Os Viñedo 
Chadwick e Don Maximiano são trazidos pela Vinci.

Animado com o resultado – São Paulo foi a segunda 
cidade a sediar esse evento, depois de Seul, na Coreia do 
Sul, em junho –, Chadwick não deve parar por aqui. Seu 
próximo passo é promover uma degustação às cegas, 
provavelmente em 2014, com cinco safras do Seña e com 
premiers grands crus classés de Bordeaux desses mesmos 
anos, num modelo que ele já realizou na Ásia. Tudo para 
colocar o Seña, que nasceu em 1995 de uma joint venture 
com o californiano Robert Mondavi e hoje pertence ape-
nas ao chileno, no topo de todas as listas de vinho.

ENVELHECER COM SABEDORIA
Depois de 15 edições da “cata de Berlim”, o chileno Eduardo Chadwick 
agora quer provar a longevidade de seus vinhos

por  Beatriz Marques e Suzana Barelli
fotos  Rafael Hupsel/Ag. IstoÉ

Eduardo Chadwick, 
na degustação em 
São Paulo
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