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BV	-	A	arquitetura	enológica	vem	se	destacando	nos	últimos	anos.	De	onde	ela	surgiu?	E	
como	o	Brasil	está	nesse	processo	de	sofisticação	de	suas	vinícolas?	
	

V.	H.	-	Inicialmente	quero	destacar	que	não	concordo	com	essa	expressão,	o	que	existe	e	se	
houve	falar	no	mundo	todo	é		Arquitetura	do	Vinho.	Esta,	nunca	esteve	tão	em	evidência	lá	
fora.	Mas	não	é	uma	novidade,	o	que	há	de	novo	são	as	propostas	implementadas	nestes	
últimos	 dez	 anos.	 A	 arquitetura	 sempre	 acompanhou	 os	 movimentos	 do	 setor	 vinícola,	
revelando	seu	momento,	em	tecnologia	e	cultura.	E	o	que	tenho	observado	-	e	estudado	-	
em	 alguns	 países	 de	 ponta,	 é	 uma	 Arquitetura	 efetivamente	 arrojada,	 adequada	 aos	
tempos	atuais.	
No	 Brasil,	 é	 um	 processo	 que	 começa	 a	 engatinhar,	 com	 alguns	 projetos	 que	 serão	
referências	no	futuro,	ainda	em	fase	de	construção.	Nosso	escritório	está	respondendo	por	
oito	projetos	no	momento,	entre	novos	empreendimentos	e	revitalizações,		e	sem	dúvida	
alguns	deles	serão	ícones	do	vinho	brasileiro	em	breve.	
Não	 entendo	 como	 sofisticação	 o	 que	 está	 em	 processo	 no	 setor;	 antes	 disso,	 é	 uma	
questão	 de	 adequação	 para	 sobrevivência.	 Tenho	 repetido	 sem	 cansar,	 uma	 imagem	
colonial	na	arquitetura	das	vinícolas	 só	pode	 sugerir	a	elaboração	de	vinhos	coloniais	 -	e	
disso	o	mercado	está	saturado	e	em	rejeição.		
	
BV	 -	 Você	 acredita	 que	 a	 era	 das	 vinícolas	 tradicionais	 e	 antigas	 acabou?	 Ou	 está	 se	
modificando?	
	

V.	H.	 -	O	mercado	é	muito	grande	e	 complexo.	Certamente	há	espaço	para	 todo	 tipo	de	
proposta.	O	 que	 defendemos	 é	 a	 necessidade	 de	 nos	 apresentarmos	 de	 igual	 para	 igual	
com	a	concorrência	internacional.	E	isso,	passa	necessariamente	pela	nova	Arquitetura	do	
Vinho.		
Para	se	ter	sucesso	no	negócio	do	vinho,	precisamos	explorar	todas	as	possibilidades	que	
alavanquem	nossa	marca	e	agreguem	valor	ao	nosso	vinho.	Como	os	espanhóis	gostam	de	
dizer,	ter	um	bom	vinho	não	é	suficiente,	é	condição	mínima	para	estar	no	mercado.	Temos	
de	ter	diferenciais.		
Para	se	ter	um	bom	vinho,	precisamos	de	excelência	na	viticultura	-	o	que	está	sendo	aos	
poucos	alcançado	por	muitas	vinícolas.	Precisamos,	também,	de	tecnologia	de	ponta,	seja	
em	 equipamentos,	 seja	 em	 enologia,	 no	 que	 também	 já	 estamos	 avançando	 em	muitas	
vinícolas.		
Agora,	para	se	vender	o	vinho,	mesmo	o	vinho	de	qualidade	padrão	global,	precisamos	de	
outros	 atributos,	 ainda	 incipientes.	 A	 começar	 pela	 imagem	 do	 nosso	 produto.	 Ainda	
prevalece	a	imagem	de	“colonial”,	o	que	é	fortalecido	pela	arquitetura	dominante.	Temos	
muito	a	conquistar	em	imagem	junto	ao	consumidor	brasileiro,	sempre	insatisfeito	com	o	
que	é	“nacional”,	mesmo	sem	ter	pleno	conhecimento	de	causa.	
Com	 a	 nova	 Arquitetura	 do	 Vinho	 gerando	 vinícolas	 com	 uma	 cara	 nova,	 certamente	
iremos	 apresentar	 diferenciais	 e,	 aos	 poucos,	 convencer	 o	mercado	 de	 que	 nosso	 vinho	
mudou,	e	para	muito	melhor.		
	
BV	-	Quais	são	os	marcos	arquitetônicos	dessa	cultura	do	vinho?	
	

V.	 H.	 -	 O	 Mundo	 do	 Vinho	 no	 exterior	 chamou	 os	 mais	 importantes	 arquitetos	 para	
projetarem	vinícolas	que	hoje	são	ícones	globais.	Vejamos	alguns	exemplos.	



Na	 Espanha,	 que	 passa	 por	 uma	 fase	 de	 forte	 transformação,	 da	 viti	 a	 vinicultura,	
modernizando	 o	 vinho	 para	 competir	 e	 vencer	 no	 mercado	 internacional,	 as	 empresas	
chamaram	nada	menos	que	Frank	Gehry,	que	assina	Marquês	do	Riscal	(a	mais	tradicional	
marca	espanhola)	e	Santiago	Calatrava,	com	a	inesquecível	Ysios.	
Na	 California,	 a	 Dominus	 é	 um	 expoente,	 levando	 a	 assinatura	 do	 escritório	 Herzog	 &	
Meuron.	
Na	conservadora	Itália,	a	vinícola	Petra,	do	admirado	Mario	Botta,	virou	símbolo	dos	vinhos	
da	Toscana.	
Por	que	isso	aconteceu?	Para	criar	diferenciais,	para	mostrar	ao	mundo	e	ao	mercado	que	
o	vinho	é	um	produto	que	exige	-	e	merece	-	uma	atenção	arquitetônica	especial,	e	agregar	
valor	a	sua	imagem.	
	
BV		-	De	um	modo	geral	quando	se	pensa	num	projeto	para	uma	vinícola	o	que	se	prioriza?	
O	que	sempre	se	busca	valorizar?	
	

V.	H.	 -	 Partimos	 sempre	do	projeto	do	 vinho	que	 será	produzido,	 com	 seus	 atributos	 de	
produto	 e	 de	 marca.	 Junto,	 consideramos	 o	 processo	 que	 será	 adotado:	 horizontal	 ou	
vertical?	 Explorando	 a	 gravidade?	 Qual	 o	 volume	 a	 ser	 produzido?	 Como	 será	 o	
amadurecimento/	 envelhecimento,	 em	 garrafa,	 em	 barricas?	 Existe	 uma	 proposta	 para	
explorar	o	enoturismo?		
A	partir	dessas	informações	estratégicas,	o	projeto	arquitetônico	é	desenvolvido	com	base	
em	quatro	grandes	premissas:	

• o	processo,	sua	linearidade	e	funcionalidade	enquanto	elaboração	do	vinho;		
• a	 assepsia,	 com	 a	 utilização	 de	 revestimentos	 adequados	 e	 não	 passíveis	 de	

contaminações;		
• os	 controles	 ambientais,	 de	 temperatura,	 luz	 e	 umidade,	 para	 garantir	 o	 rigor	 na	

qualidade	do	vinho;		
• e	a	cenografia,	fundamental	para	o	enoturismo.	

	
BV	 -	 Quais	 os	 estilos	 mais	 usados	 atualmente?	 O	 que	 está	 em	 alta?	 Quais	 são	 as	
tendências?	
	

V.	H.	-	Temos	estudado	essa	questão	de	forma	intensiva	nos	últimos	dez	anos,	em	teoria	e	
na	 prática.	 Visitamos	 muitas	 vinícolas	 no	 Velho	 e	 do	 Novo	 Mundo	 para	 conhecer	 as	
tendências	 e	 estudar	 ao	 vivo	 aquelas	 que	 estão	 marcando	 conceito,	 pelo	 estilo	 (forma,	
plasticidade,	 cenografia),	 pelos	 materiais	 utilizados,	 pelos	 processos	 produtivos	 e	 pelas	
novas	 tecnologias	 aplicadas.	 Sempre	 procurando	 conversar	 com	 seus	 proprietários,	
gestores	ou	enólogos.	Para	tudo	há	sempre	um	por	quê.	Tenho	aprendido	muito	ouvindo	
esses	porquês.	
Nosso	escritório	 tem	uma	proposta	bem	definida:	 respeitamos	as	 tradições	e	o	passado,	
mas	oferecemos	aos	nossos	clientes	o	presente	e	o	futuro;	antes	arrojo	e	plasticidade,	do	
que	 estilos	 que	 remetem	a	 culturas	 e	 histórias	 que	 não	 são	 nossas.	O	 Brasil	 tem	mais	 a	
oferecer	em	termos	de	futuro	do	que	de	passado.	E	é	isso	que	procuramos	transmitir	em	
nossos	projetos.	
Buscamos	prédios	cujas	formas	emocionem	pela	sua	plasticidade	e	praticidade,	instalações	
que	 surpreendam	 pelos	 materiais	 aplicados	 e	 que	 valorizem	 a	 tecnologia	 ali	 abrigada.	
Vinícolas	que	 transmitam	uma	 imagem	de	moderno,	global,	atual,	desejável,	ao	vinho	ali	
elaborado.	
	



BV	-	Que	materiais	mais	estão	sendo	usados?		
	

V.	H.	-	Internamente,	aqueles	materiais	que	garantam	a	completa	estabilidade	do	processo,	
ou	 seja,	que	não	 sejam	 foco	de	micro-organismos	e	possam	manter	a	 assepsia	 completa	
exigida	pelo	produto.	Externamente,	as	variáveis	 regionais	são	muito	valorizadas,	como	a	
utilização	de	determinado	tipo	de	pedra	ou	sistema	construtivo	que	caracterize	um	 lugar	
especial	 no	 mundo.	 A	 linguagem	 arquitetônica	 e	 a	 tipologia	 construtiva	 podem	 gerar	
grandes	diferenciais.	
	
BV	 -	 Quando	 existe	 uma	 reformulação	 de	 uma	 vinícola	 já	 existente	 o	 que	 se	 procura	
preservar?		
	

V.	 H.	 -	 As	 revitalizações	 de	 vinícolas	 existentes	 costumam	 ser	 complexas	 porque	 são	
espaços	em	que	o	 improviso	e	a	emergência	determinaram	suas	 formas	e	 funções.	Resta	
valorizar	 a	 identidade	 que	 a	 vinícola	 já	 marcou	 como	 produto,	 a	 sua	 trajetória.	 Isto	 é	
importante:	reverenciar	e	proteger	o	passado,	mas	sempre	andar	dois	passos	à	frente,	em	
direção	ao	 futuro.	Gosto	de	dizer	a	meus	clientes	que	manter	uma	tradição	não	significa	
usar	o	chapéu	do	seu	avô,	mas	continuar	usando	chapéu,	como	ele	fazia.	A	tradição	neste	
caso	 é	 continuar	 produzindo	 vinhos,	 mas	 da	 melhor	 forma	 que	 possa	 e	 com	 o	 maior	
número	de	recursos	disponíveis.	
	
BV	-	Para	realizar	um	projeto	desse	porte,	além	do	arquiteto	se	trabalha	também	com	os	
enólogos.	Como	isso	funciona?	
		

V.	H.	-	O	sucesso	do	negócio	do	vinho	depende	da	plena	integração	de	sete	grandes	áreas:	
começa	com	o	planejamento	do	negócio	e	do	produto,	chama	a	viticultura	e	a	vinicultura,	
precisa	da	eficiência	da	engenharia	 industrial,	chega	ao	mercado	através	do	branding	e	a	
imagem	é	explorada	via	enoturismo;	tudo	isso	é	integrado	através	da	arquitetura.	Essa	é	a	
filosofia	que	praticamos.	
Mas,	certamente,	a	relação	entre	arquitetos	e	enólogos	em	particular	é	fundamental.	Não	
pode	 haver	 nem	 submissão	 nem	 omissão	 de	 qualquer	 das	 duas	 partes;	 o	 enólogo	
determina	as	premissas	técnicas	do	processo,	partindo	dos	atributos	desejados	ao	vinho	a	
ser	elaborado;	cabe	a	arquitetura	gerar	o	ambiente	em	que	esse	processo	será	otimizado,	
ao	mesmo	tempo	em	que	se	construirá	espaços	com	cenografia	fortemente	emocional,	que	
cative	os	visitantes,	construindo	uma	imagem	forte	e	com	identidade	para	a	marca.	
	
		 		
	


