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Por esse crédito e em nome do 
empreendedorismo que pauta nossa atuação, 
devemos seguir confiantes.
Evidentemente, o modelo do nosso negócio 
precisa ser revisto. Os vários cursos que a 
Assobrav vem parcialmente subsidiando à Rede, 
por meio de parcerias com consultorias alinhadas 
aos preceitos da Nova Economia, dão um norte a 
esse futuro. Ainda em julho acontecerá o Segundo 
Encontro de Sucessores, em Florianópolis, hoje 
destacado polo de pesquisa no Brasil, onde, entre 
visitas a startups ligadas ao setor automotivo, 
conheceremos também o ACATE - Centro de 
Inovação. 
Em agosto, dia 4, no TECNOPUC, em Porto Alegre, 
a StartSe promoverá o curso “Imersão na Nova 
Economia” e nos dias 23 e 24, em São Paulo, 
os intensivos “Varejo Tech” e “Mobility Day”, 
respectivamente. Esse programa se estenderá 
pelo segundo semestre, sempre com algum 
subsídio da Assobrav e a Rede será pontualmente 
informada.
Nesta edição, assim como nas anteriores, 
trazemos uma série de referências sobre o que se 
espera do amanhã.
Na matéria de capa relatamos as pesquisas com 
o biodiesel.  A AEA – Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva, em seu IV Simpósio de 
Eficiência Energética, Emissões e Combustíveis, 
revelou grandes avanços no desenvolvimento de 
combustíveis sustentáveis, demonstrando que o 
Brasil poderá ser líder na tecnologia de veículos 
elétricos a partir do etanol.
Em outro texto, salientamos o crescimento do 
franchising e a incorporação da inteligência 
artificial para melhorar o atendimento e aumentar 
a lucratividade dos franqueados, em modelos de 
lojas que integram espaços físicos aos virtuais. 
Aliás, tema complementado pela reportagem 
“Ponto de Venda”, que evidencia os inúmeros 
benefícios de trabalhar bem as duas formas. O 
exemplo maior são as lojas da Apple, as mais 
lucrativas do mundo. Nelas, vários paradigmas 
foram quebrados. Consultores muito bem 
preparados não “empurram” produtos aos 
clientes mas os ensinam a operá-los e a tirar 
o melhor proveito deles, estabelecendo um 
clima de “conversa sobre tecnologia” e criando 

A venda futura

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

Fechamos o primeiro semestre menores do que gostaríamos, mas nem por isso as 
perspectivas para este ano são derrotistas. Acreditamos na retomada do mercado; em 
especial, nas ações arrojadas de nossa marca e fundamentalmente no poder de resiliência 
e trabalho da Rede Volkswagen. Como tenho recordado, nossas empresas têm 30, 40, 50 
anos de existência e isso é prova incontestável de nossa representatividade. 

verdadeira empatia. Trata-se de propiciar 
uma experiência interessante, divertida e 
culturalmente engrandecedora, mesmo que 
a venda não se concretize no ato ou nos dias 
seguintes nas lojas virtuais. O objetivo não é 
a venda imediata, mas a venda certa futura, e 
provam as estatísticas, maiores que o inicialmente 
planejado.
Nas lojas Apple também não há filas nos caixas, 
porque o pagamento é feito diretamente aos 
vendedores, tema que abordamos com a 
Liderança da Rede, ainda no ano passado, em 
curso de imersão na sede da Accenture, em São 
Paulo.
Amigos, com esta breve mensagem quero dizer 
que boa parte da mudança que precisamos 
promover em nossas concessionárias está em 
nossas mãos. Tratar como se deve os leads e 
integrar definitivamente nossos sites aos nossos 
show rooms, independentemente de onde vêm as 
vendas, é uma atitude administrativa que há muito 
vem sendo falada. Organizar o setor de peças e 
aprimorar a área técnica com profissionais que 
ajam como os consultores das lojas Apple é um 
desejo possível. Atender de maneira diferenciada, 
personalizada e tecnicamente, sem forçar a 
venda, é algo que sabemos fazer. Basta nos 
dedicarmos com foco e persistência, sem esperar 
a contrapartida imediata. 
Neste mês de julho, com férias escolares e 
ritmo de Copa do Mundo, os clientes que 
entrarem em nossas lojas, tenham certeza, 
serão diferentes. Mais exigentes, muitas vezes 
acompanhados de seus filhos pequenos, vão 
querer atendimento exclusivíssimo. Cabe a nós, 
empresários, assumirmos a liderança de nossas 
equipes, para ir ao encontro do desejo de nossos 
clientes, respeitando-os e dando um exemplo de 
profissionalismo e transparência, principalmente 
diante de crianças e adolescentes, a geração que 
não tem mais como prioridade tirar a carteira de 
habilitação. Reflitam sobre isso.
Bons negócios e até breve.
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VW, vencedora do 
Prêmio REI

Ao completar 65 anos de Brasil, a Volkswagen 

conquistou três categorias na 8ª edição do Prêmio 

REI, promovido pela revista Automotive Business 

e tornou-se a grande vencedora da edição 2018. 

A empresa foi destaque nas categorias Montadora 

do Ano, Veículo de Passageiro e Marketing e 

Propaganda.

“O Prêmio REI reforça o sucesso da estratégia 

da Nova VW ao eleger a Volkswagen como a 

montadora do ano, o Virtus o melhor carro e a 

websérie “01.09” a melhor ação de Marketing e 

Propaganda. Estamos no caminho certo. Agradeço 

a todo o time Volkswagen que não mede esforços 

para oferecer os melhores produtos e serviços 

com foco em nossos clientes”, disse Pablo Di Si, 

Presidente e CEO da VW Região América do Sul e 

Brasil.

VW Importadora comemora 
sucesso e homenageia executivo
Hélder Tenório Lins, principal executivo da VW 

Importadora, de Maceió (AL), completou 30 anos 

ininterruptos de Casa. Pela dedicação e empenho 

em trazer a Importadora para o rol de uma das 

mais fortes concessionárias “puro sangue azul 

VW”, ele recebeu homenagens dos titulares e dos 

funcionários.

Hélder Tenório Lins, há muito faz parte da 

Liderança da Rede VW. Atualmente é presidente 

da Unibase da Região V e membro do Conselho 

de Coordenadores da Assobrav. 
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Os concessionários José Benedito de 
Godoi, da VW Socorrense, interior de São 
Paulo...

E Paulo Magalhães Noronha, da VW 
Econorte, de Caraguatatuba, litoral paulista...

Aléxis Ramalhoso, da Volkswagen do 
Brasil, gestor de Unidade da área Eletrônica 
Veicular e Equipamentos de Oficina...

E Edimilson Fossaluza, agora em novo 
setor, como supervisor da Técnica de 
Serviços...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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E Rodrigo Gaspar Faria, do Grupo Toriba, de 
São Paulo.

As empresárias Neuza Vigorito, presidente do 
Grupo Vigo Motors...

E Valéria Couto Fonseca, da VW 
Embraterr, de João Monlevade, Minas 
Gerais...

Marcos Borges, titular do Grupo 
Marcovel, de Redenção, no Pará...

7S H O W R O O M
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Um mercado em
consolidação

O segmento de franchising é bem 
sensível a esses momentos, tanto 
é que segundo a ABF - Associa-
ção Brasileira de Franchising, o 
número de redes caiu, porém, os 
franqueadores mais experientes 
estão fortalecidos. 
Entre 2015 e 2017, o índice de fe-
chamento de redes foi de 7,5%, 
caindo de 3.037 para 2.845, mas 
no mesmo período, o faturamen-
to do segmento subiu 17%, indo 
de R$ 139,5 bilhões para fechar 
2017 em R$ 163,3 bilhões. Bastan-
te significativo. 
Para os especialistas, os núme-
ros indicam que o segmento 
está aumentando o faturamento 
e a lucratividade das franquias 

Épocas de crise costumam ser reveladoras. 
Tanto aparecem novos empresários geniais, 
quanto desaparecem grandes corporações. 
A incerteza e a volatilidade dos períodos 
em que a economia está parada ou em 
ritmo muito lento, dão espaço para que 
desempregados montem seu próprio negócio 
e empreendedores deem voos mais arriscados, 
apostando em inovação, já que os modelos 
tradicionais estão em baixa. Foi o que revelou 
a Feira da ABF, de 27 a 30 de junho, no Expo 
Center Norte, em São Paulo.

MARIANA BONNET
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já estruturadas, consolidadas 
no mercado. E, embora a eco-
nomia ainda esteja devagar, a 
perspectiva é de alta. Análise 
referente ao primeiro trimestre 
de 2018, comandada pela ABF, 
registrou crescimento nominal 
(sem o desconto da inflação re-
ferente ao período|) de 5,1% e 
receita de R$ 38,7 bilhões. 

Fora dos pontos óbvios
Uma das constatações da Feira 
foi o estabelecimento de fran-
quias em outros locais que não 
em shoppings centers ou malls. 
É tendência buscar outros pon-
tos de venda com grande mo-
vimento, tipo universidades, 
clubes, condomínios e mesmo 
clínicas ou hospitais. Estas or-
ganizações cedem um espaço 
dentro de suas estruturas para 
que franquias de comércio ou 
serviços explorem o movimen-
to, que em muitos casos chega 
a ser de 10 mil pessoas ao dia.
Segundo os especialistas, mais 
do que uma relação com a cri-
se econômica, existe uma rela-
ção com os novos modelos de 
negócios, onde se busca criar 
uma experiência de bem-estar 
nas lojas e não necessariamen-
te de consumo. O consumidor 
mudou, assim como os aspectos 

que envolvem o processo de 
compra e venda. Ambos evo-
luíram para um novo status e se 
adequaram às necessidades e 
à realidade do momento. Com 
alugueis e custos de manuten-
ção muito altos, as lojas dos 
shoppings estão ficando vazias 
e mesmo os consumidores mais 
mimados estão deixando de 
frequentá-las, para buscar em 
outros locais mais modestos, 
preços melhores.
Como o objetivo é estar perto 
do maior número de pessoas 
possível, todos os locais de 
grande movimento são apro-
priados para receber as lojas, 
que, por sua vez, também ga-
nham novos formatos. Já exis-
te a loja móvel e mesmo duas 
lojas dentro do mesmo espa-
ço, como nos aeroportos, que 
reúnem duas ou três marcas 
de luxo no mesmo ambiente, 
separadas apenas por araras 
ou estantes. Nesse formato, um 
gerente basta para administrar 
a área comum de exposição e 
armazenagem.

Física e online integradas
Como bem abordado na maté-
ria Ponto de Venda, desta mes-
ma edição, hoje não se conce-
be mais apenas a loja física. 

Todo comerciante precisa ter 
também sua loja virtual, que in-
tegrada à física, soma informa-
ções e vendas.
No franchising vale o mesmo. 
Com um aliado como o co-
mércio eletrônico diminuem 
as áreas de estoque e mesmo 
de exibição nas lojas de rua. A 
compra pode inclusive ser feita 
eletronicamente, mesmo que a 
prova da roupa, do sapato ou a 
degustação do produto tenham 
ocorrido em um show room 
mais tradicional.

Delivey e Gourmet, lide-
ram preferências 
Entre as inúmeras áreas con-
templadas pelo modelo fran-
chising, as lojas de comida e de 
delivery continuam em alta.
Líder no ramo, o segmento de 
alimentação teve neste primei-
ro trimestre alta de 6,6% no 
faturamento, em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado, alcançando R$ 10,59 bi-
lhões, segundo dados da ABF.
E para movimentar mais as ven-
das, agora conta com aplicati-
vos, à exemplo da parceria que 
o Mc Donald´s estabeleceu com 
a UberEats, para entregar seus 
famosos hambúrgueres.
Ainda segundo a ABF, o ramo 
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de delivery teve alta de 17% no 
ano passado. Para este ano, a ex-
pectativa é de chegar a 24%. O 
crescimento se deve ao constante 
aumento no número de pessoas 
que prefere comer em casa, sem 
ter que fazer a comida. A busca 
por refeições gourmet ou as ditas 
“saudáveis” lideram as preferên-
cias.

Serviços domésticos
Outro segmento em alta é o de 
prestação de serviços domésticos. 
Com os custos atuais para manter 
uma empregada doméstica, um 
jardineiro ou um “faz-tudo”, as 
pessoas têm optado pela contra-
tação de empresas que levam – às 
vezes, mais de um profissional – 
para em horas resolver a faxina, 
o jardim e os pequenos consertos 
da casa. Esse tipo de serviço re-
gistrou alta de 6,6% no primeiro 
trimestre do ano e o faturamento 
do segmento – entre os cinco que 
mais cresceram – chegou a R$ 307 
milhões.

Por decorrência o mesmo tem 
se verificado com os produtos 
de limpeza de linha popular. 
De acordo com proprietários 
de franquias nesse segmento “a 
população está aberta a experi-
mentar novos produtos de limpe-
za, mais baratos, que os das mar-
cas tradicionais encontrados nas 
gôndolas dos supermercados. E 
as franquias nesse segmento de 
itens de limpeza também cresce-
ram, auxiliadas pelo investimen-
to inicial, em geral, bem mais 
baixo que de outros setores. É 
comum nesse meio o modelo de 
microfranquia, que exige apenas 
um carro utilitário para a venda 
de porta em porta. O custo é de 
R$ 65 mil.
Ainda na prestação de serviços, 
surge com força mais um mode-
lo: o de manutenção de equipa-
mentos eletroeletrônicos. 
O brasileiro, por tradição, dese-
joso do modelo ”último tipo”, já 
está repensando esse conceito. 
Vale tanto a pena investir dinhei-

ro no modelo que acabou de sair? 
Já são várias as pessoas que es-
tão mantendo seu antigo modelo 
de celular, tablet ou computador, 
e de tanto em tanto o consertam. 
Mas, para isso buscam técnicos 
especializados, não amadores, e 
essa mão de obra alta ainda é es-
cassa no País.
Engenheiros seniores que se 
aposentaram e perceberam que 
a pensão é curta demais para 
continuar vivendo, têm se lança-
do nesse mercado. Com o equi-
pamento que muitos trazem dos 
tempos de faculdade, mais algum 
investimento em aparelhos de 
precisão, colocaram mãos à obra 
e estão atendendo a um sem fim 
de pedidos.
As franquias já estabelecidas 
nesse segmento, como Conser-
taSmart, tem crescido significa-
tivamente. Atualmente, além da 
unidade própria em Campinas, 
interior de São Paulo, tem 374 lo-
jas franqueadas espalhadas pelo 
Brasil.
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Diante dos desafios e transformações que vêm ocorrendo

no setor automotivo, principalmente, em relação à tecnologia

e à necessidade de se trabalhar, mais e melhor, os relacionamentos 

humanos, o Setor da Distribuição de Veículos precisa estar preparado 

para todas essas mudanças.

É preciso ter Resiliência para se adaptar às mudanças e superar 

desafios e, acima de tudo, ter consciência de que, apesar de o mundo 

estar cada vez mais digital, o sucesso nos negócios depende dos 

relacionamentos humanos.

RESILIÊNCIA_
O MUNDO É  D IG ITAL  
      E  O  RELACIONAMENTO É  HUMANO

7-8
AGOSTO 2018
TRANSAMERICA EXPO CENTER

SÃO PAULO - SP

PARTICIPE DESTE GRANDE EVENTO!

Realização Organização e PromoçãoLocalPatrocinador OuroPatrocinador Master
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O custo das baterias, que chega a 
representar 30% do investimento 
total, e a grande autonomia do Brasil 
em etanol são dois dos obstáculos 
colocados pelos que não defendem 
a antecipação do desenvolvimento e 
adoção de veículos elétricos no País. 
Mas estes argumentos podem ter 
chegado ao fim.

A VEZ DOS 
HÍBRIDOS FLEX 

A solução pode vir com o veículo híbrido 
flex, ou seja, que utilize etanol como com-
bustível líquido para acionar um gerador 
que consequentemente alimente baterias 
para um motor elétrico.
Este foi o tema central do IV Simpósio de 
Eficiência Energética e da Mobilidade no 
Brasil, promovido pela AEA – Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva, dia 14 
de junho, em São Paulo.
“A estratégia do Brasil em termos de matriz 
energética é conseguir mais energia com 
menos poluição e para esse objetivo a com-
petição entre os biocombustíveis é salutar. 
Certamente trará o melhor para o País”, dis-
se Ricardo Gomide, do programa Renova-
Bio, coordenador-geral de Desenvolvimento 
da Produção e do Mercado de Combustíveis 
Renováveis do Ministério das Minas e Ener-
gia, para quem um veículo elétrico a etanol 
com célula combustível poderá ser, sim, a 
solução para o futuro da mobilidade brasi-
leira.

S. B.
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Segundo ele, que apresen-
tou os testes feitos com o 
motor Mercedes EEV (7,2l), 
o HVO provou emanar me-
nor poder calorífico, o que 
causa uma pequena perda 
de desempenho (5%), po-
rém imperceptível pelo mo-
torista, mas um ganho de 3% 
em economia de consumo e 
menos 15% em emissões.
 “ A cadeia do HVO não tem 
oxigênio, como no diesel 
convencional”, destacou, o 
que traz ótimos benefícios, 
inclusive o de durabilidade 
do motor.

Etanol único
Já o engenheiro Ricardo 
Abreu, vice-presidente da 
Engine Systems and Com-
ponents Product Develop-
ment, da ED, Mahle Metal 
Leve, disse que “existem 
várias formas de se chegar 
à eletrificação nos veículos, 
seja à base de hidrogênio 
ou à base de etanol, portan-
to, não se trata de um Fla x 
Flu, de um ou outro, mas de 
ora um ora o outro ou ambos 
combinados.”
Abreu elogiou a iniciativa e 
os diversos programas do 
governo e das empresas, 
afirmando que é preciso 
trabalhar junto. “Até mate-
maticamente a associação 
dos programas RenovaBio e 
Rota 2030 é válida, portanto 
não há como não trabalhar-
mos juntos”, acrescentou. 
Questionado qual será pro-
vavelmente a plataforma 
brasileira, respondeu ob-
jetivamente: “muitas coisas 
podem e devem ser feitas 

antes de se decidir o que 
será colocado ´no cofre`. 
Proponho que façamos 
tudo o que é preciso e 
deixemos por último 
essa decisão. Só assim 
vamos sair do marasmo 
em que se encontra a 
engenharia nacional. Te-
mos todas as condições 
para fazer um combus-
tível de alta octanagem, 
que é a nossa linha de 
pesquisa e desenvolvi-
mento, o que traria gran-
de benefício em redução 
de gases, quando mul-
tiplicado pela frota bra-
sileira. E temos todas as 
condições de fazermos 
o veículo elétrico sem 
grande necessidade de 
infraestrutura, porque 
ela já existe.”

Mais de uma opção
Nilton Shiraiwa, da Mer-
cedes, concorda e tam-
bém defende o seu pro-
duto. “As tecnologias 
convergem para a ele-
trificação. Nós ainda es-
tamos um pouco longe 
disso, mas nesse ínterim 
podemos introduzir o 
HVO, por exemplo”. 
Apesar de os custos de 
produção do HVO serem 
mais altos do que o die-
sel convencional, Shirai-
wa alertou que já estão 
sendo tomadas provi-
dências para baratear 
esse combustível, como 
a descentralização da 

produção em usinas me-
nores.
O mediador do debate, 
engenheiro Vicente Pi-
menta, especialista em 
agroenergia e diretor 
da AEA, destacou o alto 
nível das apresentações 
e de quanto mudaram 
desde a edição passada, 
“sinal de que a coisa está 
andando e talvez o Bra-
sil se transforme em um 
centro de inovação no se-
tor de combustíveis reno-
váveis”, comentou.
De fato, segundo Ricardo 
Gomide, do RenovaBio, 
“o governo tem se em-
penhado para acelerar o 
programa de combustí-
veis renováveis e mesmo 
do veículo elétrico, es-
tendendo sua ação inclu-
sive par a América Lati-
na. “Estamos trabalhando 
com uma proposta con-
junta, que ganhou força 
depois da constatação de 
que o aquecimento glo-
bal se acelerou.”
Já, Ricardo Abreu, da 
Mahle Metal Leve, argu-
mentou que a distância 
para a adoção de nos-
sas tecnologias ainda é 
grande, mas que com o 
novo ciclo implantado fi-
nalmente pelo Rota 2030 
serão possíveis muitos 
testes para se chegar à 
melhor solução técnica.”

Época de transição
Na outra ponta, Frederico 
Kramer, gerente da Pe-
trobrás, convidado para 
falar sobre a estratégia 
futura para o abasteci-
mento de combustíveis 
fósseis, salientou que 
vivemos uma época de 

VW
AG

HVO, o diesel de ori-
gem vegetal
Já para o engenheiro 
Nilton Shiraiwa, gerente 
de Desenvolvimento de 
Produto da Mercedes-
-Benz, o HVO, diesel de 
origem vegetal, é a me-
lhor opção. 
HVO – diesel renová-
vel ou diesel verde – 
(Hydrotreated Vegetable 
Oil ou Hydrogenated 
Vegetable Oil) é produ-
zido a partir de resíduos 
e frações de gordura re-
sidual, provenientes de 
alimentos, peixes e in-
dústrias de matadouros, 
bem como de frações de 
óleos vegetais não ali-
mentares.

Ricardo Abreu, vice-
-presidente da En-
gine Systems and 
Components Product 
Development

Frederico 
Kramer, 
gerente da 
Petrobrás
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transição em direção ao baixo carbo-
no, mas que de qualquer maneira, os 
derivados de petróleo ainda têm im-
portante papel a desempenhar no fu-
turo, desde que se considere a contri-
buição de biocombustíveis avançados 
obtidos no processamento com deri-
vados de petróleo.
“As discussões são acaloradas porque 
há muitos interesses em jogo, como 
a segurança energética, o Acordo de 
Paris, as próprias novas tecnologias 
trazidas pelas montadoras, enfim, são 
várias forças pressionando, daí não 
termos uma única solução. Acredito 
mesmo que cada região desenvolverá 
sua potencialidade”, disse, destacan-
do a pesquisa da estatal, o “H-Bio”, um 
produto que incorpora óleo vegetal ao 
óleo diesel e melhora sua qualidade, 
não dependendo da boa qualidade do 
óleo vegetal no processo. A única des-
vantagem do H-Bio é o maior consumo 
de hidrogênio.”

Se está avançando
Pelas apresentações dos convidados 
– da indústria, do governo e de enti-
dades - e pelos debates que se segui-
ram a cada painel, parece realmente 
que as partes estão empenhadas em 
definir a política da matriz energética 
brasileira e a partir de uma estratégia 
definida, estabelecer o caminho que 
todos os segmentos relacionados de-
verão trilhar.
Foi o que assegurou Amilcar Guer-
reiro, diretor de Estudos de Energia 
Elétrica da EPE- Empresa de Pesquisa 
Energética, do Ministério das Minas e 
Energia.
“Só agora a Energia fala com a Petro-
brás”, disparou.
Antes a Energia era uma coisa isolada, 

mesmo porque tínhamos muita e 
sobrando; só o Sudeste a consu-
mia.”
Hoje as áreas não só se relacio-
nam de maneira estreita como 
trocam informações nas áreas de 
pesquisa e desenvolvimento. O 
motivo, óbvio, é cuidar para que a 
matriz energética brasileira evo-
lua de acordo com as necessida-
des futuras.
Graças a seus importantes recur-
sos hídricos, o Brasil ainda ex-
trai da natureza a maior parte da 
energia que consome, cerca de 
70%, segundo dados de 2017. Os 
setores industrial e de transpor-
tes, respectivamente com 33,3% 
e 32,5%, respondem pelo maior 
consumo (juntos 75,4%) final de 
energia no País.

Emissões, ainda preocu-
pam
Já em emissões, o transporte li-
dera, sendo o responsável por 
45,8%, fortemente impactado 
pelo trânsito de caminhões. Em 
seguida vem a indústria com 
18,9%.
Mas esse não é só um problema 
do Brasil, que nem aparece tão 
mal no ranking mundial. 
“A preocupação é grande e é 
geral. Mas é preciso ter em vista 
a independência dos países na 
questão energética. Trata-se de 
uma questão de segurança na-
cional. E um exemplo disso vem 
da Alemanha, que está desins-
talando suas usinas nucleares e 
voltando para as de carvão, para 
assegurar seu consumo interna-
mente”, revelou Guerreiro.
No setor automotivo, a Europa já 
firmou acordo com as montado-
ras de que os veículos a combus-
tão pararão de ser produzidos 
em pouco tempo.

CAPA Amilcar Guerreiro, diretor de Estudos de 
Energia Elétrica da EPE- Empresa de Pesquisa 
Energética, do Ministério das Minas e Energia.

André de Oliveira, ge-
rente da Engenharia de 
Serviços da Siemens.

Georges Glyniadakis, 
líder de Engenharia de 
Veículos Comerciais- 

Anderson Suzuki, gerente de Co-
municação e Relações Públicas 
da Toyota
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“Isso comprova que a 
eletrificação é inques-
tionável. É já um fato”, 
disse Georges Glyniada-
kis, líder de Engenharia 
de Veículos Comerciais- 
AVL, mas destacou: “po-
rém, é preciso conside-
rar as particularidades 
de cada país. No nosso 
caso, temos longas dis-
tâncias a percorrer e 
cargas muito pesadas, 
em se tratando do trans-
porte. Sabemos que um 
veículo híbrido não tem 
condições de atravessar 
o Brasil, então, acredito 
que o diesel, com as no-
vidades de biocombus-
tíveis integradas a ele, 
ainda terá vida longa”. 

O que se pode fazer 
hoje
Além de discutir sobre 
que tipo de biocombustí-
vel ou em que proporção 
um combustível verde 
pode entrar para ame-
nizar a dependência do 
petróleo, diminuir a po-
luição ambiental e rea-
firmar a matriz energé-
tica nacional, o simpósio 
Eficiência Energética, 
Emissões e Combustí-
veis apresentou novida-
des em mobilidade ur-
bana, tendo em vista a 
tendência de a popula-
ção se concentrar ainda 
mais nas grandes cida-
des.
A engenheira de Desen-
volvimento de Produto 

da Bosch, Karine Bauer, 
anunciou o sistema de-
senvolvido pela multina-
cional alemã “Predictive 
Diagnostics Solutions 
Beyond Big Data”. A no-
vidade mundial, como o 
nome indica,  atua pre-
ventivamente, detectan-
do o problema que irá 
acontecer nos veículos. 
“Com isso, os usuários 
podem dirigir-se a ofi-
cinas antes que seus veí-
culos parem, evitando 
congestionamentos, po-
luição e outros transtor-
nos nas cidades”, disse a 
engenheira, explicando 
que o sistema já opera 
com as informações que 
os próprios carros for-
necem através de seus 
computadores de bordo. 
“Tudo isso é armazena-
do na nuvem (Big Data) 
e de posse desses da-
dos podemos cruzá-los, 
estudá-los e compilá-los 
de modo a devolver aos 
usuários, via SMS, liga-
ção telefônica ou rela-
tórios, as soluções devi-
das.”

Poluição
Já, do ponto de vista de 
poluição ambiental, a 
novidade veio do cien-
tista chileno, doutor pela 
USP, Sergio Ibarra com o 
Programa VEIN, um ma-
peamento de emissões 
veiculares em condições 
de tráfego urbano real, 
“ou seja, é um mode-

lo que checa se de fato 
algum veículo está po-
luindo, onde e quanto”, 
explicou.
O interessante do sis-
tema, que contabilizou 
infinitas informações, 
como todos os modelos 
de veículos, de acordo 
com os anos de fabrica-
ção, os tipos de motores 
etc, chega à precisão de 
dizer que o carro X, de 
10 anos, no centro de São 
Paulo, no horário de pico, 
polui mais o ar do que o 
furgão de 15 anos que 
está transitando na mes-
ma hora na zona sul de 
capital paulista, uma das 
mais congestionadas.
“O sistema, totalmente 
gratuito e que roda em 
todas as plataformas, re-
vela tudo sobre as emis-
sões dos veículos em cir-
culação, apresentando os 
dados como desejarmos. 
Com isso, é possível fa-
zer um plano de rodízio 
ou a proibição de circu-
lação em determinados 
locais, de acordo com o 
mapeamento. É uma ma-
neira objetiva e simples 
de controlar a poluição 
enquanto soluções como 
toda a frota eletrificada 
ou à base de biocombus-
tíveis não for uma reali-
dade”, finalizou.

Todos investindo em 
busca de soluções 
Mesmo empresas cujo 
core business não é o 
automotivo ou a pesqui-
sa em veículos elétricos, 
estão se dedicando ao 
tema, dada a demanda 
de seus clientes. É o caso 
da Siemes, que desen-
volveu um sistema para 
testar veículos e todos 

seus componentes, com 
o intuito de evitar o gasto 
com tantos protótipos e 
peças e assim diminuir o 
consumo de energia.
“Percebemos que nossos 
clientes se preocupavam 
com o consumo de com-
bustível de seus carros e 
apesar de esse não ser o 
nosso business, decidi-
mos montar um laborató-
rio onde estudamos todas 
as partes de um veículo e 
temos os resultados com 
absoluta precisão, sem 
desperdício de recursos. 
Portanto, podemos igual-
mente simular tudo o que 
impactará no modelo 
energético”, esclareceu 
André de Oliveira, geren-
te da Engenharia de Ser-
viços da Siemens.

Primeiro protótipo hí-
brido flex do mundo
Foi a apresentação de An-
derson Suzuki, gerente de 
Comunicação e Relações 
Públicas da Toyota, que 
movimentou a plateia, ba-
sicamente formada por 
engenheiros e jornalis-
tas do setor automotivo. 
Além de dados técnicos, 
ele apresentou um vídeo 
rodado com diferentes 
motoristas de Roma, cida-
de conhecida pelo caos 
no trânsito, onde todos 
estavam extremamente 
tensos com o tráfego, ora 
lento ora parado. Mas, ao 
trocarem seus carros a 
combustão por um mode-
lo elétrico híbrido, mes-
mo enfrentando a mesma 
situação, o stress de todos 
diminuiu significativa-
mente. Karine Bauer, 

engenheira de 
Desenvolvimen-
to de Produto da 
Bosch
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“O silêncio e o conforto ao diri-
gir um carro híbrido ou elétrico 
proporcionam uma sensação apa-
ziguadora nos motoristas. Quem 
está ao volante ou como passa-
geiro relaxa e sente muito menos 
angústia ou ansiedade ao enfren-
tar o trânsito denso e barulhento 
das grandes cidades. Este estudo 
foi cientificamente conduzido e 
comprovado”, destacou.
Ele demonstrou também os resul-
tados dos testes com o primeiro 
protótipo híbrido flex do mundo, 
tecnologia desenvolvida, há dois 
anos, em parceria pela engenha-
ria da Toyota no Brasil e no Japão. 
Montado sobre a plataforma do 
festejado e premiado Prius, o 
protótipo combina um propulsor 
elétrico a um motor de combus-
tão flexfuel – que 
pode ser abasteci-
do com gasolina ou 
etanol.
O protótipo foi en-
tregue à USP e à 
Universidade de 
Brasília para que 
os estudantes de 

engenharia automotiva pos-
sam evoluir sobre o tema híbri-
do flex, segundo Suzuki, a me-
lhor opção para o futuro.
“Já sabemos que os híbridos 
flex são fáceis de abastecer, 
tem baixíssimo consumo e ní-
veis de emissão, além de exce-
lente autonomia. Mais que isso: 
a tecnologia é maleável, com-
patível com etanol.
Na história dos híbridos – e 
a Toyota vem fabricando hí-
bridos há 20 anos – já foram 
vendidos mais de 11 milhões 
deles em todo o mundo, o que 
significa mais de 80 milhões de 
toneladas de CO2 a menos jo-
gadas na atmosfera e mais de 
30 bilhões de litros de gasolina 
economizados”.
O projeto Mirai foi mais um 
que chamou a atenção.
Lançado no Japão ainda em 
2014 e nos Estados Unidos e 
Europa no ano seguinte, o Mi-
rai faz da Toyota protagonista 
na corrida dos híbridos e elé-
tricos.
A propulsão do Mirai é realiza-
da através da eletricidade ge-

rada pela reação química entre 
o hidrogênio e o oxigênio. Por 
conta dessa tecnologia, o Mirai 
emite zero de CO2 na atmosfe-
ra, mantendo uma autonomia 
de 650 km e recarga de hidro-
gênio em apenas três minutos.
A mecânica se compõe de um 
motor elétrico, bateria Ni-MH, 
dois tanques de H2 de alta 
pressão, pilha de célula com-
bustível e um conversor de 
voltagem.
Não parece haver dúvidas com 
relação ao futuro do setor au-
tomotivo, mas especialistas 
continuam preocupados com a 
lentidão com que projetos nes-
sa linha tecnológica caminham 
no Brasil, o país do etanol. 
Ricardo Takahira, engenheiro 
da Comissão de Veículos Elé-
tricos e Híbridos da SAE, tem 
dito, inclusive em palestra aos 
concessionários Volkswagen 
este ano, que sem a adoção 
de políticas que incentivem a 
pesquisa e o desenvolvimento 
nessa área, os projetos perma-
necerão apenas nas cabeças 
dos engenheiros vocaciona-
dos. 
“Não temos uma política sé-
ria de elétricos e híbridos. Se 
nada for feito rumo à eletrifi-
cação, nossa indústria, nosso 
mercado, especialmente o de 
autopeças, vão sucumbir. O 
mundo todo dá sinais que esse 
setor está mudando. Precisa-
mos nos apressar.” 

CAPA
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NOTÍCIAS DO
GRUPO DISAL

De sua participação no 
Digital Dealer Conference, 
maior evento dos Estados 
Unidos focado em 
concessionários de veículos, 
que reuniu 98 das 100 
mais importantes redes 
locais, a Disal Tecnologia 
destaca a importância de 
mudanças e de ajustes para 
garantir, ao distribuidor, 
competitividade no atual 
mercado em transformação, 
principalmente no que se 
refere ao conteúdo dos sites.

preço e os atributos do produto, 
segundo informações obtidas no 
evento. 
“É preciso que o concessioná-
rio reveja sua estratégia digital 
e busque ampliar sua competi-
tividade, adotando ferramentas 
como as que desenvolvemos e 
já estão à disposição: Agenda-
mento On-line e o novo Catálogo 
de Vendas, presentes em nossa 
Plataforma de Marketing Digital, 
pois o que o consumidor deseja 
como experiência é poder con-
figurar o veículo, simular um fi-
nanciamento e checar opções de 
seguros; tudo pelo site e só ir à 
concessionária para fechar o ne-
gócio.”
Outros dados levantados durante 
o evento confirmam essa neces-
sidade: 83% dos consumidores 
preferem iniciar o processo de 
compra on-line, 71% dos clientes 
gostariam de obter informações 
como preço, garantia e outros 
pela internet, 51% gostariam de 
estruturar a compra conectados, 
43% querem ter noção de valo-
res de seguro e financiamento 
pela plataforma, 47% dos clien-
tes entre 18 e 44 anos preferem 
agendar serviços on-line e 76% 
destes usarão este mesmo meio 
da próxima vez, enquanto 89% 
desejam ir ao concessionário 
apenas para finalizar a compra.
Outro ponto importante a ser 
melhorado é a necessidade de o 
concessionário brasileiro inves-
tir mais em conteúdos dirigidos 
à prestação de serviços, pois nos 
Estados Unidos, 57% do lucro 
das concessionárias vêm de ser-
viços, mas apenas 3% dos temas 
abordados nos sites são sobre 
esse assunto. Essa realidade não 
difere muito da brasileira. 

Mais do que leads, 
o que importa é fazer 
“deals” Segundo o diretor operacional 

da Disal Tecnologia, Roberto 
Prado, a empresa está desenvol-
vendo ferramentas que oferece-
rão ao concessionário respostas 
mais qualitativas nas buscas on-
-line, pois como vimos no evento, 
apenas 6% das buscas feitas no 
Google resultam em cliques em 
links de anúncios. 
“O projeto tem como objetivo 
ampliar o desempenho dos web-
sites, para que sejam melhor 
ranqueados nos dispositivos de 
busca, como Google, Bing etc., 
e melhor avaliados por esses 
mecanismos, conseguindo uma 
colocação orgânica superior na 
pesquisa e, por consequência, 
maior visibilidade do público-
-alvo, o que representa mais ne-
gócios para o concessionário.”
Na opinião de Prado, todas es-
sas ações proporcionam uma 
experiencia de navegação mais 
positiva, que é um fator conside-
rado como diferencial competi-
tivo para 89% das empresas, e a 
expectativa é que, em 2020, isso 
seja mais importante do que o 
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A informação vem do estudo lançado pelo 
Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc) , que estima que, entre 2013 e 2017, 
os subsídios aos combustíveis fósseis no 
Brasil, na forma de renúncias fiscais e gastos 
diretos, alcançaram R$ 342,36 bilhões. 

A média anual de subsí-
dios foi da ordem de R$ 
68,6 bilhões, ou seja, 1% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País ou o equi-
valente a quase dois pro-
gramas Bolsa-Família.
O documento intitulado 
“Subsídios aos combus-
tíveis fósseis no Brasil: 
conhecer, avaliar e re-
formar” partiu da adap-
tação da base de dados 
elaborada pela Overse-
as Development Institute 
(ODI), em parceria com 
a Oil Change Internatio-
nal (OCI) e International 
Institute for Sustainab-
le Development (IISD) 
e foi considerado como 
subsídio a combustíveis 
fósseis, tudo o que o go-
verno gasta ou deixa de 
arrecadar para benefi-
ciar diretamente o pro-
dutor de petróleo, gás 
natural e carvão mineral 
ou o consumidor de ga-

solina, óleo diesel e gás 
de cozinha.
Entre as renúncias fiscais 
identificadas, as de maior 
montante são aquelas 
relativas à redução da 
cobrança do PIS/Cofins 
sobre combustíveis e da 
Cide-Combustíveis, as 
quais resultaram em per-
das de arrecadação esti-
madas em R$ 178 bilhões 
e R$ 46 bilhões, respec-
tivamente, no período 
analisado. Nos dois ca-
sos, a renúncia configura 
subsídios ao consumo 
de combustíveis fósseis 
para o setor de transpor-
te.
Com a publicação do 
estudo, o Inesc pretende 
contribuir para as dis-
cussões sobre subsídios 
em meio à crise do die-
sel - desencadeada pela 
greve dos caminhoneiros 
em maio de 2018, e cuja 
solução encontrada pelo 
governo federal foi au-
mentar os subsídios ao 
consumo, na forma de 

uma fatura que será paga 
pela população.
O setor de Óleo&Gás 
(O&G), por exemplo, é 
beneficiário de vários 
regimes especiais de 
tributação, sendo o mais 
importante, em termos 
de valores, o Repetro - 
Regime Aduaneiro Espe-
cial de Exportação e de 
Importação de Bens des-
tinados às Atividades de 
Pesquisa e de Lavra das 
Jazidas de Petróleo e de 
Gás Natural. No ano pas-
sado, o governo brasilei-
ro, em intenso diálogo 
com grupos de interesse 
ligados ao setor de pe-
tróleo, renovou este Re-
gime, que venceria em 
2020, por mais 20 anos.

Subsídios necessá-
rios
O estudo também reve-
la que nem sempre os 
subsídios são maléficos. 
Em alguns casos, podem 
ser necessários ou soli-
dários para garantir, por 
exemplo, acesso à ener-
gia elétrica em condi-
ções igualitárias a todos 
os moradores do país. É 
o caso da região Norte 
do Brasil, onde o custo da 
geração é mais alto pela 
fonte principal ser o óleo 
diesel.
De acordo com o do-
cumento do Inesc, nos 
últimos cinco anos, os 
subsídios à geração ter-
melétrica baseada no 
óleo diesel na região 
norte foi da ordem de 
R$ 27 bilhões, em sua 
maior parte, paga pelos 
consumidores, por meio 
de taxação na conta de 
energia elétrica. Mas 

Brasil gasta cerca de 
R$68 bi por ano 
com subsídios a 
combustíveis fósseis 

existem alternativas a este 
subsídio, que estão cada 
dia mais próximas, como 
a geração descentralizada 
à base de energia solar ou 
biomassa. O estudo traz o 
exemplo dos grupos in-
dígenas da Raposa Serra 
do Sol, em Rondônia, e do 
Xingu, no Pará, que já es-
tão testando experiências 
de geração de energia so-
lar. 

Agenda propositiva
O estudo chama atenção 
para os impactos climáti-
cos, sociais e ambientais 
dos subsídios aos combus-
tíveis fósseis e defende 
que o desafio de mensurá-
-los e reformá-los precisa 
ser assumido pelos gover-
nos em um esforço global.
O estudo é assinado por: 
Alessandra Cardoso, as-
sessora política do Inesc, 
doutoranda em Economia 
aplicada pela Unicamp; e 
Nathalie Beghin, coorde-
nadora da Assessoria Po-
lítica do Inesc, economista 
formada pela Université 
Libre de Bruxelles (ULB), 
com mestrado e douto-
rado em Políticas Sociais 
pela Universidade de Bra-
sília (UnB).
O Instituto de Estudos So-
cioeconômicos (Inesc) é 
uma organização não go-
vernamental, com sede 
em Brasília, que atua na 
promoção dos direitos hu-
manos e da democracia e 
tem como principal instru-
mental de trabalho o or-
çamento público. O Inesc 
integra a Associação Brasi-
leira de Organizações Não 
Governamentais (Abong).

Fonte: Empório das Ideias
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NOVO CATÁLOGO
DE MODELOS 0KM

O novo catálogo de modelos dos sites da Disal 
Tecnologia são automaticamente atualizados com 

imagens, vídeos e versões.  Permite criar ofertas 
e víncula-las facilmente ao novo catálogo.

CONVERTA SEUS LEADS 
EM NEGÓCIOS

INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP
FORMULÁRIOS RÁPIDOS
CONTEÚDO 100% ATUALIZADO
OFERTAS COM DESTAQUE

Dividido por interesse, segue a lógica 
por assunto mais procurado como 
tecnologia, potência, segurança, 
conforto, design e interior.

CONTEÚDO

Cliques de interesse, o cliente não 
precisa sair do catálogo para contatar 
o vendedor, solicitar uma proposta 
ou até mesmo um test drive.

DINÂMICA

Todas as informações dos veículos e 
seus modelos estão organizados de 
maneira a levar o cliente �nal a  
contatar a concessionária.

INOVADOR

Conheça o
Site Modelo

(11) 3478-3804 negociosdigitais@grupodisal.com.brhttp://disalmotors.carclick.com.br/vw/
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Showroom Não foi bem assim. As lojas virtuais vieram 
para somar, mas não para substituir de golpe 
e definitivamente as vitrines tradicionais ou 
os show rooms de automóveis. Especialmente 
certos produtos, e os automóveis são um deles, 
pedem um contato muito próximo antes de se-
duzirem o consumidor completamente.
Passadas quase duas décadas, quase 90% das 
vendas no mundo todo ainda acontecem em lo-
jas físicas. A informação é da Global Powers of 
Retiling 2018, a cargo da consultoria Deloitte.
O que de fato mudou foi a incorporação da 
tecnologia ao ato da compra. Hoje as pessoas 
consultam em seus celulares não apenas o pro-
duto que querem comprar, mas a infinidade 
de concorrentes, todos dispostos e ordenados 
na rede mundial, para depois irem à loja mais 
conveniente, mais próxima ou mais simpática 

para adquiri-lo. Embora al-
guns artículos, como livros, 
roupas e itens de cuidados 
pessoais tenham aumenta-
do suas vendas pela inter-
net, a maioria dos produtos 
continua sendo vendida no 
tradicional ponto de venda 
de rua ou em shoppings.

Integrar ambiente físi-
co e virtual
“As pessoas querem provar 
as coisas que vão comprar. 
Muitas vezes, o produto vis-
to pela tela do computador 

Na virada do século só se falava 
em e-commerce. Não havia um só 
comerciante que não tivesse o assunto na 
ponta da língua e o receio da novidade 
escondido. A nova onda chegava com 
força e dava sinais de que quem não 
estivesse preparado – ou melhor, com sua 
loja na internet já pronta para operar – 
não sobreviveria. 

virtual

FRANCESCA TORTORIELLO
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ou do smartphone não 
condiz com a realidade. 
Já cheguei a comprar 
um anel pela internet 
que depois não coube 
no meu dedo, mesmo 
seguindo toda a orien-
tação do site para esco-
lher o tamanho certo”, 
conta Ana Laís Marmid, 
cliente habitual de semi-
joias pela internet.  
Para os especialistas, 
o varejo caminha para 
melhorar e intensificar 
essa simbiose de ven-
da – a loja física ampa-
rada pela loja virtual e 
vice-versa. O ponto de 
venda tradicional pode 
seguir como show room, 
oferecendo a experiên-
cia de compra, mas os 
clientes podem e pode-
rão cada vez mais pagar 
por meio de um aplicati-
vo no celular, a exemplo 
do que faz a Amazon em 
sua loja Amazon Go em 
Seatle, nos Estados Uni-
dos.
Mais do que a tecnolo-
gia associada – o que 
realmente dá um char-
me a mais – e a dispo-
nibilidade de ofertas, 
continua valendo o bom 

atendimento para ter su-
cesso ou insucesso.

Nem só tecnologia
“Nem sempre a tecnolo-
gia ou a inovação ditam o 
sucesso. Há alguns anos 
fui convidada por um 
empresário para mon-
tar a loja virtual para os 
seus produtos. Tratava-
-se de um tradicional 
e sofisticado comércio 
de chás de todo o mun-
do. As lojas físicas eram 
belíssimas, em estilo 
inglês, localizadas nos 
melhores shoppings e o 
negócio estava nas mãos 
de sua família há déca-
das. Mesmo replicando 
as características das lo-
jas no site e facilitando 
de modo interativo todo 
o processo de pesquisa 
e compra, a finalização 
da venda ocorria nos 
pontos de vendas. Todo 
mundo queria sentir o 
aroma dos chás. Só se 
vendia por meio do site 
os produtos que clientes 
antigos já conheciam e 
estavam acostumados a 
comprar”, relata a publi-
citária Stella Rossine, de 
São Paulo.

sentem acolhidas, imagi-
ne com um algo a mais. E 
fazer com que o cliente se 
sinta especial não é exclu-
sividade do segmento de 
luxo. Muitas lojas popula-
res têm aderido à oferta 
de mimos ou de outros 
serviços para manter a 
clientela. Já são vários os 
comerciantes que orien-
tam a como usar ou tirar 
melhor proveito do pro-
duto que vendem, de ma-
neira a agregar valor para 
os fregueses. “Aqui pas-
samos receitas, se perce-
bemos que o cliente tem 
dúvida de como preparar 
o alimento”, afirma Ger-
trudes Barbosa Morteiro, 
que junto com o marido 
e a filha administram uma 
banca de frutas e verduras 
– algumas pouco comuns 
ao público que atendem, 
como avocado e alcacho-
fra - em Sumaré, São Paulo.

Como se mostrar gen-
til virtualmente
O que ainda se torna difí-
cil, é transferir essa gen-
tileza para o meio virtual. 
Como oferecer algo a 
mais através de uma tela 
de computador ou de um 
smartphone?
Os descontos, cupons e 
selos para colecionar e 
obter um prêmio ao final 
de um período estão entre 

Com a revelação, os pro-
prietários decidiram in-
corporar às lojas físicas 
momentos de degusta-
ção de chás, devidamen-
te anunciados no site. 
As vendas aumentaram 
25% num primeiro mês e 
quase dobraram no giro 
de um ano.

Vivências
A chamada “experiência 
de compra” é bastante 
pessoal, mas o bom aten-
dimento é consenso. 
“Nem sempre o que é va-
lor para mim é para o ou-
tro, mas um atendimento 
esmerado sempre é per-
cebido”, destaca Maria 
Luiza Cardes, secretária, 
enquanto aguarda pelo 
carro em uma conces-
sionária de Campinas, 
interior de São Paulo. “Se 
enquanto espero a revi-
são – que leva uma hora 
e meia – pudesse fazer 
as unhas ou uma massa-
gem seria ótimo. E nem 
precisaria ser de graça, 
bastaria um preço mais 
em conta do que no mer-
cado. Isso seria enten-
dido pelo público femi-
nino como uma grande 
deferência”, diz.
Se apenas colocando 
água e café de coador 
(foi-se o tempo do es-
presso!) as pessoas já se 
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os principais incentivos para 
reter o internauta. Jogos e 
informações instigantes ou 
mesmo fóruns de discussão 
técnica tem sido adotados 
pelos sites ao longo dos anos 
como chamariz da clientela, 
mas ainda não existe uma 
fórmula 100% vencedora. 
“Ainda vamos na tentativa e 
erro”, diz Mauro Fernandes, 
dono de uma pequena loja 
virtual de roupas infantis. 
“Tenho investido na propa-
ganda boa a boca e em selos 
que acumulados dão direito 
a uma roupa gratuita na pró-
xima compra”.
O boca a boca também pas-
sou para o ambiente virtual. 
Agora, elogios ou comentá-
rios negativos circulam nas 
redes sociais. Daí o cuidado 
em manter uma boa condu-
ta e os meios virtuais bem 
atendidos por profissionais 
de comunicação que não 
deixem um cliente sequer 
sem resposta.

Inteligência artificial a ser-
viço da cortesia 
No mundo mais sofisticado, lojas 
de importados e de produtos ino-
vadores ousam voos mais altos. É 
o caso da Omnistory, loja do Gru-
po Gouvêa de Souza, tradicional 
consultoria especializada em va-
rejo.
Desde o ano passado, a loja, lo-
calizada no Shopping Vila Lo-
bos, vem inovando não só nas 
prateleiras, mas na maneira de 
atender. Quando foi inaugurada, 
colocou um robô de meio metro 
de altura à sua porta, saudando as 
pessoas e interagindo com elas 
de modo a demonstrar os produ-
tos. A comunicação se dava por 
uma câmera que já identificava 
o perfil do consumidor; se era 
homem ou mulher, jovem ou de 
meia idade e pelas primeiras im-
pressões, inclusive faciais, o robô 
conseguia oferecer produtos da 
loja adequados àquele determi-
nado cliente.
O sucesso foi imediato. Agora, em 
novo ciclo, a loja pretende colocar 

outro robô, ainda mais sofisticado 
e inteligente, que agirá como um 
verdadeiro anfitrião ou relações 
públicas, permitindo desde a visi-
bilidade total da loja física, como 
fazer compras e até estabelecer 
uma conversa com o fabricante 
de um dos produtos da loja, para 
maiores detalhes sobre o que está 
comprando ou interessado.
A conexão com o robô se dará in-
clusive a distância. O cliente po-
derá estar em casa, conectar-se ao 
robô e realizar suas compras, com 
a diferença de ter a experiência 
do ponto de vendas físico e não 
da rigidez do site. Olhando a loja 
em 360 graus e em tempo real, o 
cliente poderá apreciar o ambien-
te naquele exato momento, ver 
quantas pessoas estão na loja, fa-
lar com os vendedores “olho no 
olho”, estabelecer diálogos com 
outras pessoas sobre os produtos 
ou a experiência que estão tendo, 
e muito mais. A inteligência artifi-
cial abre inúmeras possibilidades 
de informação e de liberdade de 
escolha, naturalmente.
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Mais do que consórcios, a 

Disal oferece conquistas. O 

consorciado procura muito 

mais do que um carro: procura 

liberdade, procura mais espaço, 

procura mais viagens. E quem 

faz um Consórcio com a Disal, 

conquista tudo isso com as 

melhores condições, qualidade, 

confiança e seriedade. É isto 

que esse conceito transmite: a 

facilidade de fazer um Consórcio 

com a Disal, adquirir um carro e 

concretizar conquistas.

2.3 O CONCEITO

QUEM FAZ,
CONQUISTA.
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CINGAPURA
UM DESTINO PARA SURPREENDER

Localizada no extremo sul da península malaia, a ilha, de 
710,2 km², é a menor nação do Sudeste Asiático. Faz parte 
do seletíssimo clube de cidades-estado soberanas, ao 
lado do Vaticano e Mônaco.
Seus cinco milhões de habitantes formam um caldeirão 
étnico, religioso e cultural, que torna a visita uma 
experiência única. Tudo parece muito vivo em Cingapura. 
Os jardins bem cuidados contrastam com os prédios 
modernos e fachadas exuberantes. O mix de línguas e 
sons faz tudo parecer um grande festival. E os sabores… 
para quem gosta de coisas picantes é um delírio.

POR CAROLINA GONÇALVES

É um paraíso das 
compras, mas não 
viaje a Cingapura 
apenas com este 
propósito, porque este 
pequeno país tem 
muito mais a oferecer.
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CINGAPURA
UM DESTINO PARA SURPREENDER

A cozinha tem influências do chinês, in-
diano, malaio e tâmil. Mas é muito mais 
que uma mistura de Oriente e Ocidente. 
Evoluiu ao longo dos anos para uma per-
sonalidade própria, que sempre pode 
abrir espaço para novas misturas. Uma 
grande variedade de frutos do mar, in-
cluindo caranguejos, mariscos, lulas e 
ostras, destaca-se em cardápios que abri-
gam até arraias grelhadas.
Comer é o passatempo nacional em Cin-
gapura. Tanto as barracas de ambulantes 
do centro quanto os cafés e restaurantes 
chiques estão sempre cheios. Depois de 
um longo dia de trabalho, ou durante 

o fim de semana, o Cingapurense quer 
saborear seus pratos favoritos. Se você 
compartilha esta paixão por comer, Cin-
gapura é definitivamente o paraíso.
Você encontra desde os prestigiados lo-
cais como Char Teow Kway, Roti Prata e 
Satay, até uma boa seleção do Mediterrâ-
neo, Sudeste Asiático, América, Europa e 
cozinha do Oriente Médio. Comida para 
todos os gostos e a qualquer hora. São 
muitos os restaurantes 24 horas.
 
Com direito a vista 
Se você está em busca de estilo e vinho, 
vá jantar ao ar livre em Marina Bay e One 
Fullerton. Ou ainda no 72º andar do Swis-

sôtel The Stamford, per-
dendo o fôlego pela vis-
ta maravilhosa.
Cercado por água, Cin-
gapura tem provavel-
mente as melhores op-
ções de jantar na orla em 
toda a Ásia. Restaurantes 
ao ar livre no Boat Quay, 
Clarke Quay e Esplana-
de - Theatres on the Bay 
são experiências imper-
díveis. Boat Quay é um 
dos melhores lugares 
para comer ao ar livre. 
Já foi o porto mais movi-
mentado de Cingapura. 
Hoje, transformado em 
um ponto de encontro 
popular para os locais, 
expatriados e turistas, 
está sempre cheio de 
gente que lota cafés 
chiques, restaurantes 
modernos, bares e gale-
rias. Dali, você tem vista 
para o Rio de Cingapura 
e parte do distrito colo-
nial.
Clarke Quay, à beira do 
rio, combina restauran-
tes, lojas e entreteni-
mento. Numa área de 23 
mil m² estão cinco blo-
cos de construção com 
lojas e moradias, restau-
rados no estilo original 
do século 19. Ali con-
centram-se restaurantes, 
bares temáticos e bares 
de vinho. Do outro lado 
do rio, o Riverside Point 
oferece um tour gastro-
nômico de respeito, com 
diversos restaurantes e 
lojas. 

Esplanade – Thea-
tres on the Bay
Localizado na orla de 
Marina Bay, atrai turis-
tas e locais para a ex-
periência de um jantar 
ao ar livre, desfrutando 
da brisa do mar, do som 

show378.indd   27 7/6/18   2:33 PM



 
A PASSEIO

32S H O W R O O M

 
A PASSEIO

S H O W R O O M32S H O W R O O M28S H O W R O O M

do bater das ondas e o 
cenário deslumbrante 
do horizonte em Raffles 
Place.
Você também pode jan-
tar em barcos com teto 
de vidro muito românti-
cos e concorridos. Tem 
que fazer reserva, mas 
vale a pena. São cruzei-
ros em torno das ilhas 
do sul de Kusu, St. John’s, 
Sisters e Lazarus, ofe-
recidos por vários ope-
radores turísticos, que 
incluem refeições como 
almoço e chá da tarde, 
além dos jantares.
Querendo fazer uma bo-
quinha entre os passeios 
e compras? São muitos 
os centros comerciais e 
cadeias de fast food. E 
você também encontra 
comida Halal e vegeta-
riana, para quem tem 
restrições alimentares.
À noite, você tem a me-
lhor programação de 
toda a Ásia. Pegue um 
táxi e vá de uma casa 
noturna a outra porque é 
tudo perto. Perfeito para 
pular de bar em bar, fa-
zer compras e ter uma 
noite sem fim de festa e 

diversão. Para um brasi-
leiro que vive em cidade 
grande, essa mobilidade 
com segurança é por si 
só um bônus. Poder an-
dar à noite pela cidade 
não tem preço.

Clubbing
As baladas estão sempre 
lotadas. Locais e turis-
tas divertem-se todos os 
dias, mas como em qual-
quer lugar, no fim de se-
mana ferve. Se você jan-
tou em Clarke Quay ou 
Boat Quay, é só esticar. 
As velhas ruas alinhadas 
com os antigos armazéns 
chineses ganharam nova 
vida. Hoje são parte vital 
da vibrante vida noturna 
de Cingapura. A procura 
de novas tendências le-
vou a uma explosão de 
novos points, oferecendo 
entretenimento ao vivo e 
interessante. Zirca, The 
Arena e The Bellini Gran-
de, tudo em Clarke Quay, 
oferecem dança, magia 
e performances de big-
-bands.
Ocupando 70 mil m² à 
beira-mar, na antiga ins-
talação da primeira cen-

tral elétrica construída 
em 1927, St James Power 
Station é um tudo-em-
-um para baladeiros, 
oferecendo nove tipos 
de clubes com dife-
rentes estilos musicais. 
Tudo sob o mesmo teto, 
enquanto noites temá-
ticas em clubes como 
o Zouk, o Café del Mar 
e Helipad são perfeitos 
para quem procura esti-
los diferentes.
Compras à noite
A segurança das ruas de 
Cingapura acrescenta 
um prazer a mais às com-
pras, mesmo durante a 
noite. Não é à toa que é 
chamado de paraíso das 
compras. Vá aos bairros 
étnicos como Chinatown 
e Little India, em busca 
de grandes pechinhas. 
Estes bairros ganham 
vida à noite.
As lojas e shoppings ao 
longo Orchard Road es-
tão abertas até às 21h30 
na maioria das noites, e 
até às 11h, aos sábados. 
Você sempre pode ca-
minhar na temperatura 
amena, tomar um sorve-
te, um café, ou uma taça 

de vinho nos bares de 
calçada.
O maior shopping de Sin-
gapura, Vivo City, situado 
em uma travessa da St 
James Power Station, tem 
mais de 300 lojas, restau-
rantes e cinemas, tornan-
do-o perfeito para uma 
saída à noite para jantar, 
fazer compras e ver um 
filme. E aproveitar para 
apreciar a maravilhosa 
vista da ilha de Sentosa à 
luz da lua.

Passeios no Rio
O horizonte, visto de um 
barco à noite, descendo o 
Rio Cingapura, pode ser 
uma experiência e tan-
to. Você pode até viajar 
no tempo e passear num 
tradicional “bumboat” – 
pequeno barco que era 
usado para ir até os na-
vios ancorados – vendo 
os “godowns” - armazéns 
do cais. Você vai fazer 
fotos lindas de edifícios 
ícones ao fundo, como o 
Asian Civilisations Mu-
seum e as altas torres dos 
bancos, indo de um cais 
ao outro. Mas se você está 
mais para excêntrico, 
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Cingapura é um desses 
lugares onde você pode 
fazer coisas diferentes 
como um safari sob a luz 
do luar. O zoológico abri-
ga mais de 900 animais 
de 135 espécies inco-
muns e simula paisagens 
tropicais, como a savana 
africana, o vale do rio do 
Nepal, a floresta tropical 
do sudeste asiático, os 
pampas sul-americanos 
e a selva birmanesa.

A geografia
Mas, antes de continuar 
se atirando nas atrações 
contemporâneas, tão ali-
nhadas com o século 21, 
entenda um pouco onde 
você está. Cingapura é 
constituído por 63 ilhas, 
incluindo Cingapura 
continente. Há duas co-
nexões para Johor, Ma-
lásia - Johor-Singapore 
Causeway, no norte, e 
Malaysia - Singapore Se-
cond Link, no oeste. As 
ilhas de Jurong, Pulau Te-
kong, Pulau Ubin e Sen-
tosa são as maiores. 

Cingapura tem clima de 
floresta tropical, próxi-
mo do Equador, sem es-
tações distintas, caracte-
rizado por temperatura 
uniforme, alta umidade 
e chuvas abundantes. As 
temperaturas variam en-
tre 22° C a 34° C. Em mé-
dia, a umidade relativa é 
de cerca de 90% na par-
te da manhã e 60% à tar-
de. Portanto, você pode 
programar sua viagem a 
qualquer hora. 
O país passa por cres-
cente processo de ur-
banização, mas ainda 
mantém em torno de 
23% de terras de flores-
ta e reservas naturais, na 
Reserva Natural de Bukit 
Timah. Em compensa-
ção, são mantidos muitos 
parques como o Jardim 
Botânico de Cingapura. 

Destino turístico
Com muito investimento 
em turismo, Cingapura 
recebe mais de 10 mi-
lhões de visitantes todo 
ano, que se encantam 

com a cidade iluminada 
e com acesso wireless 
à internet em toda par-
te. Gente de todo tipo, 
usando trajes de culturas 
diferentes, faz de Cin-
gapura um lugar único, 
ideal para o exercício da 
convivência harmoniosa 
com o diferente. Não é à 
toa que a ocupação mé-
dia dos mais de 30 mil 
quartos de hotel seja de 
85%. Todo mundo quer ir 
para lá. 
Se você vai mais fundo, 
a diversidade só aumen-
ta.  Cingapura é um país 
multirreligioso. O budis-
mo e o taoísmo predo-
minam, mas tem 15% de 
muçulmanos malaios, in-
dianos e chineses. O cris-
tianismo se apresenta 
com diversas faces - ca-
tolicismo, protestantismo 
e outras denominações. 
E ainda tem espaço para 
minorias que praticam 
sikhismo, hinduísmo e 
outras. Sem falar nos que 
se declaram sem filiação 
religiosa.

Andar por Cingapura 
pode ser uma expe-
riência de minibabel. 
As línguas oficiais são 
o inglês, malaio, chinês 
(mandarim) e tâmil. A 
língua nacional de Cin-
gapura é o malaio, por 
razões históricas, e é uti-
lizado no hino nacional. 
Há um grande movimen-
to em torno de fazer do 
inglês a língua principal, 
e na escola, as crianças 
aprendem também uma 
das outras línguas ofi-
ciais. 
Por lei, todos os sinais 
são em inglês, o que fa-
cilita a vida do visitante. 
No entanto, o cingapu-
rense fala mesmo é o 
“singlish”, que tem ca-
racterísticas parecidas 
com o creole, integrando 
vocabulário e gramática 
inglesa, vários dialetos 
do chinês, malaio e as 
línguas indígenas. A lín-
gua franca não-oficial do 
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Os esportes também 
fervem. Os favoritos in-
cluem futebol, rugby, 
cricket, natação, bad-
minton, basquete, tênis, 
vôlei e tênis de mesa. 
Sem falar nos esportes 
aquáticos, como wind-
surf, vela, canoagem, es-
qui aquático e mergulho, 
praticado em torno da 
ilha de Pulau Hantu, que 
é conhecida por seus ri-
cos recifes de coral. 
2008 incluiu Cingapura 
no circo da Formula 1, 
como o primeiro circuito 
de rua na Ásia. Além dis-
so, vai sediar a primeira 
edição dos Jogos Olím-
picos da Juventude, em 
agosto deste ano. 
Quem gosta de esportes 
radicais, tem que visitar 
o MegaZip Adventure 
Park na Ilha Sentosa e o 
Xtreme Skate Park. Ma 
se preferir coisas mais 
amenas, visite os par-
ques aquáticos temáti-
cos com emocionantes 
passeios de água para 
todas as idades. 

Arranhando o céu
Os bairros étnicos como 
Chinatown e Little India 
remontam do Plano Raf-
fels de segregação de 
imigrantes. Da época da 
colonização ainda temos 
espaços dedicados a di-
ferentes cultos como o 
Templo Sri Mariamman, 
a mesquita Masjid Jamae 
e a Igreja de São Gre-
gório o Iluminador. Mas 
Cingapura tornou-se re-
ferência para a arquite-
tura pós-moderna. Edi-
fícios altos e de última 
geração compõem o ho-
rizonte ao longo da costa 
da Baía Marina e Raffles 
Place. Os três maiores 
arranha-céus -  Republic 

mercado agora é o man-
darim (chinês), falado 
como uma linguagem 
comum entre a comu-
nidade chinesa de Cin-
gapura. Você ainda vai 
ouvir hindi e malayalam. 
E a verdade é que to-
dos convivem bem, ce-
lebrando suas próprias 
culturas lado a lado. Esta 
talvez seja a verdadeira 
cultura de Cingapura: 
viva e deixe viver.

A história
Cingapura abrigou di-
versas tribos indígenas 
até ter início a coloni-
zação inglesa, em 1819. 
A Companhia Britânica 
das Indias Orientais, li-
derada por Sir Stamford 
Raffles, instalou uma fei-
toria na ilha, que levou 
Cingapura à posição de 
mais importante centro 
comercial e militar bri-
tânico no sudoeste da 
Ásia.
A opulência do período 
colonial está presente 
em todo o centro históri-
co e o nome Raffles está 
associado a diversas 
coisas, como o famoso 
hotel. Mas Sir Stamford 
reina soberano sobre 
um pedestal. A estátua, 
muito elegante, só perde 
para o Merlion, mistura 
de peixe e leão, símbolo 
da cidade.
Durante a Segunda 
Guerra, Cingapura foi 
ocupada pelos japone-
ses, que venceram a Ba-
talha de Cingapura, con-
siderada uma das piores 
derrotas dos ingleses. 
Em 1945, os ingleses re-
tomaram o controle da 
ilha e em 1963, Cinga-
pura tornou-se indepen-
dente. O padrão de vida 

só fez melhorar de lá 
para cá. Uma Cingapu-
ra focada em indústria, 
educação e planeja-
mento urbano emergiu 
como o quinto país mais 
rico do mundo. E tam-
bém um dos mais caros. 
Prepare o seu bolso.

Artes e esportes
O governo investe para 
transformar a ilha em 
ponte cosmopolita en-
tre Oriente e Ocidente. 
Em 2002, foi inaugurada 
a Esplanade, um centro 
de artes do espetáculo; 
e desde 2006 acontece 
a Bienal de Cingapura. 
Festivais de arte e um 
crescente número de 
artistas dedicados ao 
stand-up comedy, ao 
lado da dança, fazem 
uma cena artística in-
tensa e interessante. 
Não se pode voltar sem 
visitar o National Mu-
seum of Singapore e o 
Asian Civilisations Mu-
seum.

Faça seus olhos bri-
lharem numa visita 
ao MINT 
Moment of Imagination 
and Nostalgia with Toys, 
o Museu de Brinquedos, 
é o primeiro do mundo. 
Inaugurado em maio 
de 2006, ele exibe uma 
grande variedade de 
brinquedos vintage, 
de meados do século 
19 a meados do século 
20. Estes incluem itens 
raros de colecionador, 
como coisas do Tintim, 
coleções exclusivas 
de ursos de pelúcia e 
estatuetas Astroboy. Já 
o Museu Peranakan é 
uma experiência mul-
tissensorial de alta tec-
nologia.

Plaza, UOB Plaza e OUB 
Centre têm 280 metros de 
altura, limite permitido 
por lei. Também figuram 
na lista dos contemporâ-
neos imperdíveis: Marina 
Bay Financial Centre, Ma-
rina Bay Sands Integrated 
Resort, One Raffles Quay, 
Reflections em Keppel Bay, 
The Sail em Marina Bay, 
One Marina Boulevard e 
Esplanade – Theatres on 
the Bay. Dentro desta lista, 
vale destacar Singapore 
Flyer. 30 metros mais alta 
que a London Eye, fica a 
165m e tem cabines do ta-
manho de um ônibus, sem 
vibração, por onde os pas-
sageiros podem caminhar 
durante a rotação, tendo 
vistas de diferentes ângu-
los. Dá pra avistar até os 
vizinhos mais próximos, 
Malásia e Indonésia.

Onde a cultura encon-
tra o chic
De Armani a Zara, cabem 
muitas grifes no universo 
de compras de Cingapura. 
Os shoppings da Orchard 
Road têm tudo o que você 
procura. Os bairros étni-
cos como Holland Villa-
ge, Chinatown, Little India 
oferecem antiguidades, 
quadros, lembranças e 
curiosidades. Vivo City é o 
maior shopping de todos, 
de frente para o porto.
Se está à procura de pro-
dutos de informática, vá 
percorrer os corredores 
do Funan DigitaLife Mall e 
o Sim Lim Square. “Gadget 
geeks” têm muito o que 
explorar na área em torno 
do Funan. Do outro lado da 
rua, no The Adelphi, todas 
as marcas maravilhosas de 
som, enquanto que o Pe-
ninsula Plaza tem a Cathay 
Photo Store, uma das mui-
tas lojas de câmeras.
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Para uma experiência 
de compra mais casual, 
vá ao Parco Bugis Junc-
tion, um complexo de 
compras coberto de vi-
dro, climatizado, situado 
numa região de nostálgi-
ca arquitetura. Além de 
cinema, tem várias lojas 
de moda a preços aces-
síveis, jóias e até eletro-
domésticos. Reserve seu 
lado mais viciado em 
compras para Orchard 
Road. São mais de 30 
centros de compra. Você 
vai se perder neste cor-
redor de lojas, ao ar li-
vre e no subsolo. Tem de 
tudo: lojas de designers, 
boutiques de alto luxo, 
lojas de departamen-
to, cafés, restaurantes 
e salas de cinema. Não 
vá embora sem visitar o 
Ngee Ann e o ION.
Aberto 24 horas, na Syed 
Alwi em Little Índia, tem 
o Mustafa Center. São 
mais de 75.000 itens 

exibidos numa área de 
70.000 metros² dentro de 
um edifício de seis anda-
res.
Se você puder escolher, 
aproveite o Great Singa-
pore Sale, evento anual 
de sonho pra quem ama 
fazer compras. Imagi-
ne um mês inteiro de 
pechinchas, com todas 
as lojas abertas até às 
23h00… 

Não deixe de ir
Sentosa é um paraíso 
tropical que combina 
patrimônio histórico, ve-
getação exuberante no 
parque natural e atra-
ções temáticas. O jardim 
zoológico de Cingapura 
dá a oportunidade de 
tomar o café da manhã 
com um orangotango, 
entre outras coisas. São 
28 hectares “abertos” 
que abrigam mais de 
3.200 mamíferos, aves, 
répteis e peixes.

Vá de bumboat a Pulau 
Ubin. Lá, ande de moto, 
conhecendo os vilare-
jos rústicos, coqueirais, 
manguezais, praias iso-
ladas e o cabo de Chek 
Jawa, na ponta leste.
Você pode acampar na 
Ilha de St. John’s, ou só 
passear pra ver os reci-
fes e corais, fazer trek-
king, nadar e fazer um 
piquenique.
Os lindos jardins de East 
Coast Park são perfeitos 
para alugar uma bicicle-
ta ou um par de patins e 
passar uma tarde se di-
vertindo.

Como ir e onde ficar
A hospitalidade na Ásia 
tem um outro significado, 
muito mais intenso do 
que em outras partes do 
mundo. Desde a compa-
nhia aérea até os hotéis, 
você se sente realmente 
importante e destacado. 
Em Cingapura não é di-

ferente. O conforto e o 
luxo se encontram sem 
oprimir. Ainda que a es-
tética asiática seja um 
pouco diferente daquela 
a que estamos acostuma-
dos, a elegância é indis-
cutível. 
São muitos os bons ho-
téis. Todas as grandes 
cadeias estão lá e as op-
ções têm diferentes fai-
xas de preço. Dentre os 5 
estrelas, o mais famoso é 
o The Raffles, aberto em 
1887 e totalmente res-
taurado em 1991, depois 
de ser declarado Monu-
mento Nacional. 
O Swissôtel The Sta-
mford também merece 
uma nota. Na categoria 
interessante, tem o 1929. 
Em qualquer um deles, 
o café da manhã é um 
show à parte.
Cingapura vale cada 
hora dentro do avião e a 
melhor rota é pela África 
do Sul.
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Muitos gestores de marketing e empresários em geral tendem 
a repetir velhas fórmulas de trabalho, como se fossem parte de 
um livro de receitas. A tendência é acreditar que o sucesso do 
passado pode repetir-se inúmeras vezes em projetos atuais e no 
futuro. Esse comportamento não necessariamente é incentivado 
na formação universitária desses profissionais, mas curiosamente 
velhos, surrados e informais cookbooks (guias de atividades) ro-
dam pelos departamentos de marketing nas mãos de estagiários 
e recém-contratados.

A ordem “faça assim, pois 
assim sempre funcionou” re-
petida por muitos gerentes, 
coordenadores e superviso-
res ecoa como dogma em 
reuniões executivas e nas 
mais triviais atualizações se-
manais. O resultado dessa 
preguiça mental pode ser 
vista nas estratégias de lan-
çamento de novos produtos, 
propagandas, campanhas 

1990. Os Millennials, como são 
chamados, costumam ser inte-
lectualmente independentes e 
altamente questionadores. Por 
isso, velhas regras não costu-
mam ser aceitas pela maioria, 
gerando mal-estar entre co-
mandantes e comandados.
Se os Millennials ainda não al-
cançaram a plena chefia nos 
departamentos, embora pes-
quisas apontem essa geração 
como a mais expressiva no 
mercado de trabalho. Eles já 
dominam a população econo-
micamente ativa dos principais 
mercados. Ou seja, se ainda 
não mandam nas empresas, já 
determinam o presente e o fu-
turo de muitas marcas e produ-
tos. Portanto, cuidado. Velhos 
mandamentos de marketing 
provavelmente estão ultrapas-
sados. E seu investimento em 
comunicação pode estar indo 
para o lixo. 

O encontro de Dinossauros 
e Millennials

de vendas, promoções e 
eventos. 
Tal comportamento é uma 
característica bastante hu-
mana. Apegamo-nos a uma 
rotina, a uma pessoa, a um 
caminho, a um processo, a 
um lugar na mesa. No am-
biente profissional, no en-
tanto, essas atitudes vêm 
encontrando resistência e 
causando conflitos com a 
geração nascida principal-
mente a partir da década de 

MARCELO ALLENDES

Marcelo Allendes é consultor, palestrante e professor de marketing, consumo e 
comunicação mercadológica. E-mail: allendes@yahoo.com    
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O encontro de Dinossauros 
e Millennials

 
SUCESSÃO

Muito se fala da quarta revolução 
industrial e a extinção de funções 
para os seres humanos. No futuro, 
qualquer trabalho que seja feito por 
receita poderá ser feito por uma IA. 

Isto tem seu lado encanta-
dor, na medida em que ha-
verá mais propósito naqui-
lo que for realizado pelas 
pessoas. Haverá também 
um lado apavorante, o do 
descarte de milhões de 
trabalhadores que serão 
substituídos gradativa-
mente por máquinas. 
Mas por que falar sobre 
isto enquanto me propo-
nho a dirigir minhas re-
flexões aos fundadores? 
Porque, por analogia, po-
demos identificar os dile-
mas do fundador no mo-
mento de seu afastamento 
da gestão. 
Este herói trabalhou inces-
santemente durante algu-
mas décadas para deixar 
seu sonho em pé. E sabe 
que este negócio necessita 
de energia. O comandante 
precisará ser trocado para 
revitalizá-lo. Ele sabe que 
seu tempo naquela função 
está terminando. Difícil é 
escolher uma outra estrada. 
Antes, era comum enve-
lhecer, adoecer e morrer 
no trabalho. As empresas 
que passaram por isto tive-
ram grandes desafios para 
sobreviver. Agora, sabe-se 
que a sucessão deve acon-
tecer num período de dez 
anos, muito tempo antes 
do que o fundador gosta-
ria, por respeito ao legado. 
Mas quais os caminhos que 
podem ser desenvolvidos? 
Voltando os olhos para a 
robotização mundial, me 
inspiro. Se não irei mais 

Podemos nos dedicar a 
melhorar nosso corpo e 
nossa saúde. Buscar desa-
fios que antes não tínha-
mos tempo para superar. 
Buscar novas marcas, até 
competir se este sempre 
foi nosso vício de vida. 
Podemos nos tornar es-
portistas, garantindo um 
tempo maior de convívio 
e exemplo aos nossos en-
tes queridos. 
Nossa quarta via é a ex-
ploração da arte. Um dos 
principais pontos que 
nos diferencia de outros 
animais. Seja a pintura, 
escultura, o teatro, poe-
sia, ou o romance policial. 
Quando nos expressamos 
artisticamente, abrimos 
uma porta para a alma e 
a deixamos tomar ar. A 
gente não cria mofo, um 
meio para resolver nos-
sas questões. 
Todos estes outros cami-
nhos são tão ricos como 
a fina arte de empreen-
der. Sendo este também 
um outro caminho váli-
do. Mas requerem uma 
preparação longa. Muita 
dedicação também. Em-
preender já está no san-
gue do fundador... Mas os 
outros quatro caminhos 
enriqueceriam aquele 
ser com moedas inusita-
das, surpreendentes. 
A chave que abrirá estas 
portas é a curiosidade, o 
espírito jovem, a vontade 
de se reinventar. Muito 
antes do afastamento da 

não robóticos

executar aquelas tarefas, 
o que posso fazer para 
permanecer, deixando 
minha marca em solo fér-
til? O que me fará levan-
tar da cama pelos próxi-
mos, talvez, 15 anos?
Quando passar o desafio 
de gerar sustento finan-
ceiro para a família, es-
tará na hora de explorar 
outras facetas do que é 
ser humano. Não somos 
apenas predadores a so-
breviver neste planeta, 
sempre em busca da caça 
para o alimento do dia. 
Podemos explorar, pes-
quisar, aprofundar nosso 
conhecimento sobre as 
coisas buscando a reso-
lução de problemas que 
sempre surgirão. 

O pós-empreender
Podemos ser cientistas 
de nossas necessidades. 
O mundo precisa, nossa 
família precisa, nossos 
negócios precisam e nos-
sa aguçada natureza tam-
bém. 
Podemos explorar as di-
mensões humanas. Enten-
der melhor porque faze-
mos o que fazemos, o que 
aspiramos como comuni-
dade, como sociedade e 
como civilização. Pode-
mos nos tornar filósofos 
e subirmos um degrau 
na compreensão huma-
na, até para melhorarmos 
nosso aconselhamento 
aos mais jovens que estão 
vindo. 
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gestão, os primeiros pas-
sos precisam ser dados 
nesta nova estrada. Qual 
será minha contribui-
ção quando migrar para 
a etapa sábia da minha 
vida? 
Todo início de uma nova 
jornada cria um esta-
do de ansiedade. Traz 
desconforto. Não se tem 
certeza clara do cami-
nho a seguir. Uma única 
certeza é que não po-
demos permanecer no 
posto que ocupávamos 
(pelo bem da empresa, 
dos envolvidos e por nós 
mesmos) e precisamos 
evoluir. 
Uma boa dica é aprender 
sobre aqueles que foram 
bem-sucedidos nestes 
novos papéis e como 
conseguiram se rein-
ventar. Outra, é nos reu-
nirmos mais com nossos 
iguais para discutirmos 
estes desafios. Os clu-
bes de ex-presidentes 
que surgem por aí... Nos 
aproximar de centros 
de estudos, clubes es-
portivos, frequentarmos 
teatro, apresentações 
musicais, vão aquecendo 
nossa vontade. 
Mesmo que seja um pou-
co assustador fazer isto 
neste momento da vida, 
pode ser que nos traga 
uma nova aventura, e nos 
faça sentir, de novo, he-
róis em nossa jornada. 
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O fundador 
e os caminhos
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SE NÃO ME 
FALHA A 
MEMÓRIA

34S H O W R O O M Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@uol.com.br

Fazendo fisioterapia 
e a TV ligada, meio 
esquecida depois do 
jogo do Brasil com o 
México na Copa... 
Começo a prestar 
atenção na reprise da 
novela que enche as 
tardes preguiçosas 
de quem tem tempo. 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA
Quem tem agenda hoje em dia? E 
telefone fixo em casa? 
As coisas estão mudando tão ra-
pidamente, que a gente nem se 
dá conta. Hábitos tão corriqueiros 
simplesmente desapareceram. 
Até as gírias têm que ser atuali-
zadas. Por exemplo: quem hoje 
sabe a origem de “caiu a ficha”? 
Só quem for do tempo do orelhão! 
Aliás, quem sabe o que é um ore-
lhão? 
Vejo os comerciais da Copa. Será 
que a Coca Cola ainda vai patro-
cinar a próxima? Talvez os sucos 
e águas minerais da empresa pa-
trocinem, mas os refrigerantes, 
eu duvido. As crianças que estão 
crescendo agora não tomam re-
frigerante. Penso na infância de 
outro dia, em que o refrigerante 
era prêmio! Agora, as crianças já 
nascem de mães saudáveis, que 
evitam glúten e lactose, têm horror 
a conservantes e alimentos indus-
trializados. 

O mais interessante é ver a volta 
de coisas que eram completamen-
te ultrapassadas, como vasilhame 
retornável. Ou coisas inocentes 
que viraram o vilão da vez, como 
os canudinhos plásticos! 
Hoje, eu nem tenho mais carta de 
motorista. Venceu e eu desenca-
nei de renovar. Não tenho carro. 
Sou a rainha do aplicativo. Aliás, 
com o avanço da tecnologia para 
veículos autônomos, talvez a últi-
ma pessoa a passar por uma au-
toescola já esteja por aí, passean-
do de fraldas... 
A lista de coisas ultrapassadas é 
imensa, como o fax, a fita casse-
te... outras, recentíssimas, como o 
e-mail, que fora do ambiente cor-
porativo, está em completo desu-
so. 
Muitas coisas estão por vir. Muitas 
novidades vão morrer na praia. 
Como eu sempre tenho saudades 
do futuro, quase não controlo mi-
nha curiosidade.

Quem ainda 
manda 
e-mail 
fora da 
empresa? 

Noto que a persona-
gem milionária fala a 
um telefone sem fio, 
depois de consultar 
uma agenda de papel. 
Sacou? Idade da pedra! 
Só que não. 
A novela foi exibida 
entre novembro de 
2005 e julho de 2006. 
12 anos atrás. 
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ARMANDO CORREA DE SIQUEIRA NETO

 ENSAIO
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Tememos atrair o azar 
caso consideremos a 
possibilidade do fracasso? 
A força do pensamento 
positivo é realmente tão 
poderosa, que sem ela tudo 
seria um enorme fiasco? 
O que dizer das palavras 
do sábio filósofo grego 
Sócrates (470-399 a.C.)? 
“Sabes que sem a esperança 
do sucesso nenhum prazer 
experimentamos, de modo 
que, se se pensa obter bom 
êxito, seja na agricultura, 
seja na navegação, seja em 
outra profissão qualquer, 
a ela nos dedicamos com 
tanta alegria como se já 
tivéssemos triunfado.”
E quanto aos nossos 
pensamentos secretos 
mais sombrios a respeito 

Vai dar tudo certo?

Muitas vezes afirmamos ‘vai dar tudo certo’ 
com a empenhada eloquência de quem sente 
a certeza acenar favoravelmente para tantas 
coisas que desejamos empreender na vida 
pessoal e profissional, e raramente colocamos 
um ponto de interrogação que nos faça duvidar 
dos projetos em mira, ou seja, negamos às 
chances mentais de antecipar as eventuais 
derrotas -- e elas existem como testemunhas 
das nossas repetidas experiências. Por que 
agimos assim, com parcialidade fantasiosa, se os 
dois cavalos da sorte correm emparelhados na 
mesma pista dos acontecimentos?

de outras partidas. Ora 
dá certo, ora... 
“Somos arrastados 
pelas circunstâncias 
e entregamo-nos 
às esperanças, que 
nos proporcionam 
apenas metade do 
que esperamos”, diz a 
contundente descrição 
da matemática e 
filósofa francesa, Émilie 
du Châtelet (1706-
1749), levando-nos ao 
desconforto típico do 
risco...
O que não vemos? O que 
falta, talvez, para que a 
roleta dos fatos aumente 
as chances diante das 
apostas que fazemos? 
Uma coisa é inegável, 
não podemos ficar sem 
as ideias, o planejamento 
e a intensidade 
que nos regulam 
emocionalmente; os 
pensamentos ajudam 
a plantar e a cultivar 
a fina flor do sucesso 
nas realizações. 
Mas vale cercar-se 
de duas escoltas: o 
autoconhecimento, 
que tanto nos dá o 
mapa sobre o que já 
podemos e o que ainda 
precisamos desenvolver  
- qual a máxima do 

filósofo inglês John Locke 
(1632-1704): “Quando 
conhecermos nossa 
própria força, saberemos 
melhor o que intentar 
com esperanças de 
êxito...” -, quanto dirigir 
melhor os sonhos por 
caminhos mais ajustados 
ao que queremos de 
verdade. 
Por fim, é moderado 
manter em mente a 
inevitável presença 
da aleatoriedade, 
pois diversos fatores 
entram em constantes 
e bombásticas 
combinações 
e desajustam 
frustrantemente 
as construções em 
andamento. 
É claro que a tenacidade 
e a resistência são 
capazes de se imporem 
ao prejuízo das 
demolições, e mesmo sob 
a forte e natural chuva 
da tristeza e desânimo 
eventuais, o sol da 
esperança, do recomeço 
e das realizações 
demonstra aparecer 
gloriosamente no céu das 
possibilidades.
Vai dar tudo certo? 
Talvez, se em torno da 
aconchegante fogueira 
das intenções se reúnam 
a reflexão, a esperança, 
o autoconhecimento, 
uma pitada de sorte, a 
persistência, e, é claro, a 
capacidade de aprender 
a lidar com a frustração, 
porquanto não há 
escuridão noturna que 
não seja sucedida pelo 
luminoso raiar do dia.

Armando Correa de Siqueira Neto é psicólogo e mestre em liderança.

dos tombos e temores 
que se colocam 
ansiosamente adiante 
dos trilhos, mesmo que 
por vezes nos chegue 
o bem-aventurado 
êxito, causando, 
inclusive, a sensação 
de tempo perdido 
por desnecessárias 
antecipações e mal-estar 
decorrente?
Mas a teimosa luz 
vermelha da experiência 
acaso não se acende 
quando criamos 
expectativas acerca do 
que desejamos? É uma 
espécie de jogo que nos 
faz querer levantar da 
mesa e ir embora quando 
nos lembramos dos 
desagradáveis resultados 
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Já sabemos que a cerveja tem suas 
origens na Mesopotâmia, porém 
a bebida ganhou notoriedade no 
norte europeu, na região onde 
hoje está localizada a Alemanha. 

A produção da cerveja era tarefa 
doméstica, realizada na maioria das 
vezes pelas mulheres das tribos 
germânicas. Posteriormente, no sé-
culo XI, tornaram-se muito popula-
res nos mosteiros. 
O tempero da cerveja não era ex-
clusivamente o lúpulo e sim uma 
mistura de ervas e especiarias, se-
gredo dos monges, denominada 
“gruit”. Também naquela época as 
instituições religiosas não pagavam 
impostos e os governantes nada ar-
recadavam com a comercialização 
de cerveja dos monges. 
A lei da pureza teve papel determi-
nante em criar um padrão superior 
às cervejas e logo foi adotada em 
diversas regiões, mas foi prepon-
derante também na economia, pois 
oficializando o lúpulo com tempe-
ro exclusivo da cerveja, acabaram 
com o ingrediente secreto dos mo-
nastérios e a comercialização de 

ou epidemias. Em 2017, apro-
ximadamente 6 milhões de 
pessoas visitaram o evento e 
consumiram nada menos que 
7,5 milhões de litros de cer-
veja.
Como já sugerido pelo con-
sumo na Oktoberfest, as cer-
vejas da escola alemã, em sua 
maioria, têm alta “drinkabi-
lity” (facilidade de beber) e 
têm como principal caracte-
rística o sabor do malte, que 
pode ser percebido na cer-
veja por aromas e sabores 
de pão, biscoito, cereais ou 
caramelo. O sabor do malte é 
bem equilibrado com as ca-
racterísticas herbais e florais, 
típicas dos lúpulos alemães. 
Dentre os estilos alemães 
mais conhecidos estão as 
Pilsner, Hellers, Kölsch, Ok-
toberfest, Bock, Hefeweizen, 
Dunkel, Schwarzbier. 
Sugestão de degustação: Pils-
ner Urquel, Schneider Weis-
se Tap 7 (Hefeweizen), Bam-
berg Maibaum (Helles Bock), 
Ayinger Celebrator (Dop-
pelbock), Therezópolis Bock, 
Brewpoint Dunkel, Aecht Sch-
lenkerla Rauchbier Märzen.

Escolas Cervejeiras
cerveja tornou-se mais po-
pular e grande geradora de 
impostos.
Mesmo com todo ganho de 
qualidade, as cervejas tinham 
pouco tempo de validade, 
especialmente nos períodos 
mais quentes do ano. O povo 
bávaro passou então a fer-
mentar e armazenar as cer-
vejas nas cavernas frias dos 
Alpes. E além de maior tempo 
de validade, perceberam que 
o resultado foi uma cerveja 
mais estável e limpa ao pala-
dar. Surgia, então, a família de 
cervejas Lager, ou cervejas 
de baixa fermentação. Hoje, 
as Lagers são as cervejas com 
maior volume em todo o mun-
do.
Em 1810, para celebrar o ca-
samento real entre o príncipe 
Ludwig e a princesa Therese, 
os cidadãos foram convida-
dos para uma festa, que no 
ano seguinte se repetiu e deu 
origem à Oktoberfest. Desde 
então, o festival só não foi rea-
lizado por motivos de guerra 

LEANDRO NOEL

Leandro Noel é engenheiro, sucessor da VW Rodac 
de Volta Redonda e cervejeiro por paixão.

MESTRE 
CERVEJEIRO
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Ainda em clima de Copa do Mundo, nada melhor do que resgatar 
uma receita russa para comemorar este grande evento.
A Rússia é um país de cultura milenar. Sua construção histórica foi 
desenvolvida em cima de muitas guerras, séculos atrás, lideradas 
por grandes comandantes. Seu povo é bravo e cultivador de 
suas tradições, sua gastronomia é farta e composta por centenas 
de pratos saborosos. Um deles é o Frango a Kiev, prato popular 
preparado com peito de frango. Dizem que a origem da receita 
é ucraniana, cuja capital é Kiev - por isso o nome, que remete à 
Rússia Czarista –, mas outra vertente alega que o prato foi criado 
em um clube nos arredores de Moscou. 
O prato utiliza peito de frango desossado e recheado com 
manteiga, queijo, cogumelos, salmão ou algum outro ingrediente. 
Pode ser frito ou assado. Confira!

31S H O W R O O MS H O W R O O MS H O W R O O M3137S H O W R O O MEmerson Haas é colunista de enogastronomia de jornais, 
revistas e blogs. emersonhaas@viavale.com.br 
www.eu-gourmet.com
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S A B O R 
PARTICULAR

“SEMELHANTE 
À COMIDA É A 
VIDA: NUNCA 
SABEREMOS 
SE É BOA OU 
MÁ SEM ANTES 
EXPERIMENTAR”
CLAUDIO MICAS

Manteiga 
De origem animal, a manteiga é um produto 
completamente natural e feito a partir de leite 
de vaca. É composto de gordura do leite, que 
foi separado de outros de seus componentes. 
Tem um sabor rico e é amplamente 
utilizado para cozinhar, assar ou passar no 
pão. Nas últimas décadas, a manteiga tem 
sido injustamente responsabilizada por 
doenças cardiovasculares, devido ao seu 
teor de gordura saturada alta. No entanto, a 
opinião científica mudou esse preceito, pois 
descobriu-se que gordura saturada não é 
maléfica para saúde. A manteiga contém 
uma variedade imensa de micronutrientes, 
como as vitaminas A, E, B12 e K2. A manteiga 
previne infecções fúngicas, é boa para a pele 
e rica em antioxidantes, prevenindo coágulos 
e tumores e o ácido butírico da manteiga é 
bom para o intestino.  

Ingredientes:  (para 4 pessoas)
2 peitos de frango desossados e sem pele
100g de manteiga • 1 colher de sopa de cebolinha picada
1 colher de sopa de salsinha picada • 1 dente de alho picadinho
2 ovos batidos • 100g de farinha de trigo
100g de farinha de rosca  • 50g de queijo parmesão
Sal e pimenta-do-reino a gosto • Óleo para fritar

Preparo:
Misture a manteiga com a cebolinha, a salsinha e o alho. Tempere 
com sal. Disponha a manteiga temperada em um pedaço de 
plástico filme e enrole em formato de salame. Leve ao congelador 
para endurecer. Abra o peito de frango em forma de borboleta e 
bata com um martelo de carne até ficar bem fino. Tempere com 
sal e pimenta do reino. Retire a manteiga do freezer e corte em 
rodelas. Recheie cada peito de frango com duas a três rodelas de 
manteiga. Feche com palitos. Depois de recheados e fechados, 
passe os peitos de frango na farinha, depois nos ovos batidos e 
finalize na mistura de farinha de rosca com parmesão. Frite em óleo 
quente. Escorra em papel toalha e sirva! 

Frango a Kiev
 

TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS
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Arthur Piccolomini de Azevedo é Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, editor do website Artwine 
(www.artwine.com.br), jornalista, palestrante e consultor.
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Mas nem só de Tannat vive o Uruguay, 
uma vez que outras uvas como Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc, 
entre outras, têm sido plantadas no 
país com grande sucesso, bem traba-
lhadas por cuidadosos e criativos pro-
dutores, dos quais falaremos oportu-
namente.

O Uruguay é conhecido no 
mundo do vinho como o país da 
Tannat, uma uva que foi trazida 
do sudoeste da França por volta 
de 1870, por Pascal Harriague.
A Tannat é uma uva que bem 
vinificada pode dar origem 
a vinhos de alta qualidade 
e muito interessantes, 
intensamente coloridos, com 
elevada acidez e generosa 
quantidade de taninos, que 
representam hoje cerca de 
27% dos vinhos produzidos no 
Uruguay.

ARTHUR AZEVEDO

Com uma população de 
aproximadamente 3,45 mi-
lhões de habitantes e super-
fície de 176.000 quilômetros 
quadrados, o país tem ape-
nas 6.802 hectares de vinhe-
dos, distribuídos em 15 de 
suas 19 regiões. 
As principais áreas de plan-
tio estão situadas no sul do 
país, sendo Canelones a 
principal, com 62,9% dos vi-
nhedos, seguida por Monte-
video com 12%, Colonia com 
7,7%, San Jose com 5,8% e 
Maldonado com 4,9%.
O consumo de vinhos no 
Uruguay é bastante expres-
sivo, cerca de 30 litros per 
capita por ano, com a res-
salva de que o maior con-
sumo é de vinhos rosados, 
baseados na uva Moscatel 
de Hamburgo, a segunda va-
rietal mais plantada no país, 
atrás apenas da Tannat.
A topografia do país é emi-
nentemente plana, com 
solo de argila e calcário e o 
clima é bastante favorável 
para o plantio de uvas, com 
influência do Oceano Atlân-
tico e chuva concentrada no 
inverno, fato que faz com 
que a colheita seja feita com 
tempo seco, o que é um fator 

URUGUAY, 
um novo destino 
enoturístico do Cone Sul

importante para a qualida-
de final das uvas, e por con-
sequência, dos vinhos.
Um fato que chama a aten-
ção hoje é que o Uruguay 
conta com várias vinícolas 
muito modernas e de arqui-
tetura de ponta, tais como 
a espetacular Bodega Gar-
zón em Maldonado, Bodega 
Bouza em Montevideo, Bo-
dega Narbona em Colonia, 
Juanicó, Montes Toscanini e 
Carrau em Canelones e Pi-
sano em Progreso.
O novo Uruguay encontra na 
Bodega Garzón a sua mais 
marcante expressão. Cons-
truída na cidade de mes-
mo nome, próxima à Punta 
del Este, o destino turístico 
mais conhecido do país, a 
Garzón produz vinhos mo-
dernos e elegantes, de alta 
classe, sob a batuta de Al-
berto Antonini, renomado 
enólogo italiano.
Para corroborar o que es-
tamos dizendo, a Garzón 
acaba de lançar dois novos 
vinhos no mercado, que 
ilustram muito bem a atual 
fase da vitivinicultura do 
Uruguay: o Garzón Merlot 
Single Vineyard 2016 – fru-
tas escuras, macio, longo 
e agradável; e a grande 
novidade, o Garzón Petit 
Clos Cabernet Franc Block 
#127 2016– intenso, fres-
co, de grande tipicidade, 
frutas escuras, saboroso 
e muito longo. Também foi 
lançada recentemente a 
nova safra, a 2016, do íco-
ne Balasto, um blend de 
diferentes uvas, um vinho 
de alta gama, equilibrado, 
macio, encorpado e muito 
longo, com ótimo potencial 
de guarda.
Os vinhos Garzón são im-
portados para o Brasil pela 
World Wine
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