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30 anos e 25 safras
Está iniciando a colheita. Hoje foi
a vez da Pinot Noir e lembro de uma
frase que me acompanha desde as
primeiras safras: nas mãos fica o
trabalho e no vinho a verdade! A
verdade do que aconteceu com as
videiras e as uvas durante o ano,
o trabalho que foi desenvolvido e,
principalmente, como foi desenvolvido. A relação entre ser humano e
ser natureza. A energia do lugar e
das pessoas. A vindima tem algo de
mágico e desafiador.
A cada ano a colheita nutre a mesma expectativa: que seja a melhor!
Independente se no Brasil ou na Itália,
as previsões climáticas, as preocupações, a importância das escolhas
técnicas durante o ano para garantir
um bom resultado, seja na colina ou
na planície, próximo do mar, distante
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do mar, lugares frescos, lugares quentes... são uma constante. O objetivo
é conquistar o fruto sadio, com a
justa maturação e a justa produção.
Cada terroir tem o seu equilíbrio e as
suas particularidades. Desenvolver a
consciência de que no final não temos
a certeza completa que nossa ação
seja a mais sábia em cada contexto,
e a cada safra nos ajuda a perceber
e respeitar o quanto grande é a ação
da Mãe Terra. Por este fato, todos os
programas e estimativas que fizemos
podem mudar. A vindima se torna
dessa maneira uma responsabilidade
e também um ato de fé!
A experiência amadurecida destas
vivências é fundamental para construir
o verdadeiro conhecimento e, sobretudo, a sensibilidade para interagir
com o ambiente. Se os resultados

devem ser superiores à média, a
técnica apenas não basta.
Comecei a interiorizar este ensinamento com a possibilidade de fazer
duas vindimas por ano em países situados em hemisférios diferentes – Brasil
e Itália. Além das muitas histórias,
vinhos e momentos, alguns contados
nos capítulos anteriores, este percurso
me fará brindar em 2013, 30 anos de
idade e 25 safras de trabalho!
Estou feliz! Estes anos foram vividos
com intensidade e em companhia
de muitas pessoas queridas. Junto a
este aniversário, e também em comemoração a esta trajetória, estou
iniciando um novo projeto que se
chama UniversoVino. Se trata de uma
nova fase profissional, que assume
uma dimensão mais ampla de visão
e realização.

A Obra Enológica futura
Este é o slogan de UniversoVino, que
traduz o entusiasmo de continuar o processo de crescimento na esfera vinho e
vida! O caminho que percorri, e que me
ajudou a amadurecer este projeto, nutriu
não apenas o desejo de aperfeiçoamento
profissional, da busca pela excelência
nos serviços prestados, mas despertou
também a vontade que o trabalho seja
desenvolvido da terra ao coração! O
coração neste caso é a emoção, a realização e os valores … a vontade de
melhorar a qualidade do vinho, mas
também melhorar a qualidade da vida,
não apenas dos diretos envolvidos no
trabalho, mas também do contexto que
está em nosso redor. É um objetivo ambicioso, mas é uma ambição fraterna! Um
modo de transformar o vinho em uma
obra no seu sentido mais profundo. Esta
consciência nasce do reconhecimento
que tudo assume um significado mais
completo se a vitória é coletiva e não
apenas pessoal.
UniversoVino então é concebida
como uma sociedade de serviços, idealizada para operar em múltiplos cenários do mundo do vinho: da produção
à comercialização e da formação à
promoção, inspirando e transpirando
vinho na sua visão mais holística e ao
mesmo tempo procurando interpretar
de modo personalizado cada exigência.
Deste modo, estou prevendo operar em
toda a cadeia, com a inserção de pessoas que se identificam com a filosofia
e missão de UniversoVino. É um modo
de somar forças na mesma direção e
com os mesmos princípios
éticos e profissionais.
Os serviços
atualmente
oferecidos são:
consultoria técnica vitícola e
enológica,
projeção e soluções enológicas, consultoria comercial,
formação e

didática, cursos de degustação, wine
tasting, conferências e projetos culturais.
As atividades enológicas em andamento no Brasil e na Itália foram
inseridas no contexto de UniversoVino
e novas atividades ligadas ao planejamento de novos vinhos, viticultura
e enologia bio, interação cultural e
comercial entre Brasil e Itália, estão
nascendo. No futuro, o objetivo é expandir as atividades para o segmento
de produção de uva e de vinho, além
de ampliar os projetos na área de pesquisa, formação e didática.
O meu jardim na Itália tem o ar
melancólico no inverno. Enquanto isso,
no Brasil estamos em pleno ritmo de
vindima. Os últimos 15 anos de estudo, trabalho, viagens são uma grata
recordação. As estações se sucedem e
as transformações acontecem. Alguns
sonhos se tornaram realidade e deles
brotaram novas perspectivas. Agora
estou começando um novo Universo,
o UniversoVino, que será símbolo das
minhas obras enológicas futuras e será
uma oportunidade para celebrar com
outras pessoas e em outros lugares
experiências de vinho que fazem bem
para a vida! Depois de ter compartilhado estes capítulos de vida e de vinho,
levanto a minha taça para brindar este
novo ano, esta nova safra que fermenta
e, principalmente, brindo à saúde e à
realização dos desejos mais sinceros
de cada um.
Logomarca do projeto: na linguagem
dos símbolos, a esfera com o ponto central representa o universo que o espírito
cósmico sustenta e anima. Entre o ponto
central (O Espírito) e a linha periférica (A
Matéria) acontecem trocas infinitas e são
estas trocas que produzem a vida. Enfim,
a esfera representa a Criação que dá
Luz ao Universo! E o traço que acolhe
a esfera é a mão humana que recebe
esta energia. Na linguagem enológica,
a esfera assume o símbolo de fruto – uva
– e o ponto central é a sua semente. A
baga da uva é envolvida por uma taça –
elementos essenciais de UniversoVino. A
concepção do logo sintetiza também um
novo olhar, integrado e ampliado.
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