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 RECADO

3S H O W R O O M

O hoje e o amanhã

Dado Guião
Presidente AssobrAv/GruPo disAl

Assim como a Volkswagen, que anunciou significativos investimentos no Brasil - o que 

muito nos anima -  também acreditamos em nosso País. Agravado pela recente greve 

dos caminhoneiros, deveremos ter um crescimento em torno de 1.8% até o final deste 

ano. Em 2019, no entanto, estudos indicam um crescimento de quase 3% no PIB.  Estamos 

confiantes, temos esperança de que o resultado das próximas eleições, independente de 

quem for o novo presidente da República, se traduzirá em reformas estruturais.  

Há poucos dias, em Mesa Redonda da qual 
participei sobre o futuro de nossa atividade, 
durante o 28º Congresso Fenabrave, alguns pontos-
chave foram elencados pelos participantes, como: 
showrooms menores, com poucos modelos expostos 
e a utilização da realidade virtual e aumentada, 
para que nossos clientes tenham uma noção exata 
dos nossos carros e uma “experiência” técnica e 
lúdica interessante - aliás, projeto inédito divulgado 
pelo presidente Pablo Di Si em nossa Reunião de Marca, 
que antecedeu a Abertura do Congresso; um pós-
vendas também menor, com técnicos altamente 
capacitados, que poderão inclusive reparar os 
automóveis online; um CRM perfeitamente lincado 
à internet das coisas, preciso e direcionado aos 
clientes que pretenderemos atingir, configurando-
se no nosso melhor ativo; um departamento de 
acessórios sofisticado, oferecendo produtos 
para a conectividade, bem como devices que 
garantam a segurança da condução do automóvel, 
tanto para o motorista como para os pedestres, 
ciclistas e motociclistas, aproximando-nos cada 
vez mais da tecnologia autônoma em seus níveis 
3 e 4; vendedores que serão experts em tratar 
com pessoas, com conhecimentos baseados na 
neurociência, além da possibilidade de passarmos 
a oferecer o compartilhamento e o aluguel de 
carros, estabelecendo pontes entre nossos clientes 
e até a comercializar energia elétrica para os 
híbridos e elétricos.
Como se vê, em uma rápida reflexão, uma lista de 
possiblidades se apresentou para o futuro de nossas 
empresas. Com o amadurecimento do mercado, que 
hoje é cada vez mais rápido, e de nossas próprias 
ideias, tenho a certeza de que a concessionária do 
futuro não só existirá como será um ótimo negócio.

Boas vendas e até breve!
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Os números positivos - diante do atual cenário - do 
setor automotivo brasileiro, que puxou a economia 
nos dois últimos meses, deixam claro este 
otimismo. E a indicação é de que com a inflação 
indo para a meta, o crédito será beneficiado.
Especificamente sobre a nossa marca, que até 
agora já cresceu o dobro da média do mercado 
comparada ao mesmo período do ano passado, 
temos boas novas: a racionalização da gama de 

         produtos continua e apesar de ainda termos muito  
o que conquistar, já não estamos carentes de 
produtos. Os lançamentos ocorridos e os que virão 
nos deixam aptos a competir no mercado.
Além disso, em recente encontro com o Board da 
Volkswagen Mundial pudemos notar o empenho 
dos executivos em dialogar e em formular 
estratégias conjuntas, unindo nossas capacidades 
em “um único time”, como costuma dizer o 
presidente da VWB, Pablo Di Si. 
O presidente mundial da Companhia, Herbert 
Diess, se reuniu conosco e com representantes de 
trabalhadores das três fábricas da marca  no Brasil, 
dia 14 de agosto, na Unidade Anchieta, e anunciou 
o desenvolvimento de um novo carro compacto 
pela Volkswagen do Brasil, desde que a planta 
escolhida para isso reúna a eficiência necessária. 
Este novo projeto será um plano adicional ao 
programa de investimento de sete bilhões de reais 
já anunciados pela Montadora até 2020. Assim, 
estamos confiantes em nosso futuro imediato.
O que nos deixa mais ansiosos, na verdade, é o 
futuro a médio e longo prazo. Como tenho dito e 
repetido, sabemos que o produto automóvel e o 
modelo de negócio “concessionária de veículos” 
vão mudar. Não temos claro o que encontraremos 
pela frente e o que será preciso construir, mas 
uma coisa é certa: os riscos serão equiparados às 
oportunidades. O único que não podemos fazer 
é ficar estagnados em nossa zona de conforto, 

   achando que esse futuro vai demorar.
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A partir de 1º de agosto de 2018, 
a jornalista Priscilla Cortezze 
assumiu a posição de diretora de 
Assuntos Corporativos e Relações 
com a Imprensa da Volkswagen 
Região América do Sul (SAM) e 
Brasil, reportando-se diretamente 
ao Presidente e CEO da Volkswagen 
Região América do Sul (SAM) e Brasil, 
Pablo Di Si.
Priscilla acumula larga experiência 
em Jornalismo e Comunicação, tendo 
sido diretora de redação da  Revista 
Carro, diretora de atendimento na 
FSB Comunicações, chefe da área de 
Relações Públicas da Microsoft e, mais 
recentemente, diretora de Assuntos 
Corporativos do Citi. A executiva é 
formada em Jornalismo pela Faculdade 
Cásper Líbero, pós-graduada em 
Comunicação pela ESPM e especialista 
em Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas.
Priscilla Cortezze substitui André 
Senador, que ocupou a posição desde 
2008.

Também a partir de 1º de agosto de 
2018, Thomas Owsianski, primeiro vice-
presidente executivo e vice-presidente 
de Vendas & Marketing, Estratégia e 
Planejamento de Produto para a Região 
SAM, será transferido para a Audi e 
assumirá, após o período de transição, 
a presidência da Audi China, em 
Pequim.
Owsianski atuou diretamente na 
consolidação da estrutura regional 
da América do Sul, conquistando 
uma maior autonomia nas ações e 
estratégias da região, alavancando 5S H O W R O O M

fortemente o aumento das vendas 
locais e também das exportações. 
Entre todas as estruturas regionais 
da Volkswagen no mundo, a Região 
SAM, que engloba a América do 
Sul, Central e o Caribe, foi a que 
registrou o maior crescimento em 
2017. Foram 420 mil veículos da 
marca na região, crescimento de 
25% em relação ao mesmo período 
de 2016 (335.400). Em 2018, a 
região também se consolida como 
uma das estruturas com maior 
percentual de crescimento, com 
224.000 veículos entregues no 
primeiro semestre, alta de 11,3% 
na comparação com 2017 (201.300).
Sua extensa experiência 
internacional também foi 
fundamental para que a 
Volkswagen mantivesse o sucesso 
histórico nas exportações. A 
Volkswagen do Brasil exporta 
atualmente para 15 mercados, 
sendo a maior exportadora do 
setor automotivo do País. Sua 
atuação também permitiu maior 
proximidade com a rede de 
concessionários e importadores, 
preparando-os para os 
lançamentos e reposicionamento 
da marca.
Seu sucessor será informado 
oportunamente. Interinamente, 
Gustavo Schmidt, vice-presidente 
de Vendas e Marketing da 
Volkswagen do Brasil, assumirá 
a responsabilidade por Vendas 
e Marketing SAM. Já as áreas 
de Estratégia e Planejamento 
de Produto para a Região SAM, 
interinamente, ficarão sob 
responsabilidade de Markus 
Kleimann, vice-presidente do 
Desenvolvimento do Produto.
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Entre os sucessores, que visitaram uma série 
de empresas e startups, além do Centro de 
Inovação ACATE, Francianny Menezes 
Cruz, do Grupo Cometa, de Cáceres, Mato 
Grosso

e Ricardo Munhoz de Magalhães 
Noronha, do Grupo Econorte, da Baixada 
Santista (SP).

A empresária Fernanda Bornhausen 
Sá, psicóloga com especializações em 
administração e orientação profissional, 
presidente voluntária do IVA, Fellow do 
Synergos Institute e sócia-diretora da Clear 
Educação e Inovação, de Santa Catarina. 

Com ela, um grupo de 30 sucessores da Assobrav 
(veja nesta edição a matéria Inovação) visitou a 
Neoway, maior empresa de Big Data e Analytics 
do Brasil, nascida em Florianópolis. Quem lá nos 
recebeu, entre outros executivos, foi o sucessor e 
atual Sales Manager, Pedro de Paula, um dos 
grandes talentos jovens da atualidade.

6 S H O W R O O M

COM QUEM 
ESTIVEMOS
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O advogado e escritor, Arlei Dias, que lançou 
durante o 28º Congresso e Expo Fenabrave (veja 
a matéria Congresso), o livro “O Direito dos 
Concessionários”.

O consultor do setor automotivo Raphael 
Galante...

e Renato Oliveira, diretor Executivo da 
Versaty Positivações.

Os executivos José Roberto Comite, 
diretor de Novos Negócios... 
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GENTE
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Eduardo Terra
“O único caminho para o 
empresário hoje é se 
reinventar, se reconstruir”

Para ele, o movimento de reinvenção da economia que 
está em curso exige, fundamentalmente, empresas digi-
tais, sejam físicas ou não.
”Hoje, as estratégias de marketing, de propaganda, não 
podem ser feitas de outra maneira que não pela inter-
net. A maior empresa de comunicação da atualidade é o 
Google. O empresário que pensa em começar a entrar 
nisso agora já está muito atrasado. Se o consumidor já se 
digitalizou, as empresas que ainda não o fizeram não po-
dem perder mais tempo”, disse, aos mais de100 conces-
sionários presentes, dia 6 de agosto, no Hotel Estanplaza 
Internacional.
A preocupação de Terra com o conservadorismo do va-
rejo brasileiro extrapola o aspecto cultural, que “é sig-
nificativo, mas pode ser superado. Mesmo porque não 
haverá alternativa. O empresário que não se reinventar 
não vai sobreviver”, garantiu.
Por “aspectos culturais”, Eduardo Terra definiu, entre ou-
tros fatores, a resistência desses empresários à adoção 
de processos, que limitam, em última análise, a produti-
vidade, principal barreira brasileira para o crescimento. 
Veja, a seguir, os principais pontos de sua palestra:

Sócio-Diretor da BTR Educação 
e Consultoria, membro do 
Conselho de Administração de 
várias empresas, professor em 
cursos de pós-graduação e MBA, 
Eduardo Terra, presidente da 
SBVC (Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo) falou aos 
concessionários Volkswagen em 
uma das reuniões específicas 
para a Rede que antecederam o 
Congresso Fenabrave, de 7 a 9 
de agosto, em São Paulo.  

SILVIA BELLA
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Produtividade
“Entenda-se  produtividade  co-  
mo a relação de recursos e valor. 
O  empresário  precisa  ser  apai-
xonado  por  esse  tema  porque 
é  assim  que  se  ganha  dinheiro. 
Quantos clientes atendo por fun-
cionário? Quantos carros vendo 
por  metro  quadrado?  Questões 
desse tipo e suas respostas defi-
nem o quanto produtivos somos.
Infelizmente,  tirando  as  ques-
tões de incompetência e de cor-
rupção  sabidas,  nós,  no  Brasil, 
andamos  para  trás.  Por  exem-
plo,  já  tentaram  explicar  para 
um estrangeiro que no Brasil um 
empresário  precisa  contratar 
um escritório de contabilidade? 
Não é a lógica do mundo. Conta-
bilidade  deveria  ser  uma  tarefa 
pertinente à própria gestão, mas 
nossa  burocracia,  nossas  leis,  e 
a  mudança  delas  do  dia  para  a 
noite são tantas e tão complexas 
que  precisamos  de  especialis-
tas.  Isto  não  nos  coloca  em  me-
lhor posição no ranking mundial 
de  produtividade.  Ficamos  no 
78º  lugar,  perdendo  para  a  Co-
lômbia e o México.
Há  dois  anos,  a  Revista  Exame 
publicou  um  estudo  mostrando 
que  para  quatro  trabalhadores 
brasileiros  –  inclusive  na  indús-
tria  automobilística  –  bastava 
apenas um norte-americano. E o 
lamentável  é  que  não  tem  nada 
a  ver  com  as horas  trabalhadas. 
Por  incrível  que  pareça,  o  povo 
brasileiro  é  um  dos  que  mais 
trabalha  no  mundo,  mas  não  é 
eficiente.  Trabalhamos  muito, 
mas trabalhamos mal.”

Pequenos avanços
“Por  isso  as  ditas  reformas  es-
truturais  são  imprescindíveis. 
Avançamos  com  a  aprovação 
de  alguns  pontos  na  Reforma 
Trabalhista,  como  a  aprovação 
do Trabalho Intermitente (www.
sbvc.com.br),  do  qual  partici-
pei.
Se a demanda por mão de obra 
é  flutuante,  sazonal,  -  que  é  o 
caso  de  vocês  -  como  o  quadro 
de trabalhadores pode ser fixo? 

Hoje é possível contratar pes-
soas conforme a necessidade, 
prática já antiga entre os aero-
nautas. 
Com a aprovação da lei, vocês 
poderão contratar mais gente 
para os feirões de fim de sema-
na, por exemplo, ou contratar 
jovens entre 18 e 23 anos que 
precisam estudar e, portanto, 
trabalhar part-time ou ainda 
idosos, público também inte-
ressado em jornadas de traba-
lho mais leves.”

Processos
“Outro aspecto que precisamos 
considerar com relação à pro-
dutividade é o nosso precon-
ceito com relação a processos. 
Nossa origem portuguesa, ita-
liana, é referência em design, 
boa gastronomia, mas não em 
disciplina ou processos, como 
é a alemã, inglesa ou norte-
-americana. Nosso varejo falha 
em disciplina e processos de 
gestão.
Veja o exemplo do McDonald´s, 
que é uma franquia, um mode-
lo similar ao de vocês. Tudo é 
manual, mas com processos. 
Para se limpar o chão das lojas, 
o modelo exige o balde com 
esfregão e o processo é “dois 
8 (oitos) e torce”. É assim nos 
Estados Unidos, na China ou no 
Japão. O padrão da franquia se 
mantém porque se existe pro-
cesso para limpar o chão, existe 
para fritar a batata, para montar 
a bandeja, para abrir e fechar 
a loja... Então a produtividade 
no Brasil virá com política e 
reformas, mas principalmente 
com mudanças na cultura do 
empresariado, no jeito de ge-
rir. E aprender a medir o que 
fazemos. Via de regra não sabe-
mos realmente como está nossa 
empresa. É comum ouvirmos 
diálogos como este: ´Como foi 
o mês? Foi bom.` ´E a oficina? 
Legal`. 
Precisamos de indicadores de 
performance; eles dizem com 
dados reais se melhoramos ou 
pioramos nosso desempenho. E 

quando unimos a criatividade, a 
garra empreendedora do brasi-
leiro a processos bem feitos, te-
mos o surgimento de empresá-
rios como Jorge Paulo Lemann, 
por exemplo. É o que precisa-
mos buscar.” 

O que podemos aprender 
com o boom de vendas de 
2003 a 2012?
“Apesar de ter dado errado, o 
aprendizado que tiramos quan-
do a bolha se desfez foi a de 
que não podemos crescer sem 
uma atenção à saúde de nossas 
empresas e de produtividade. 
Esses anos de crise deixaram 
todo mundo mais cansado, mas 
mais eficiente, resiliente. Passa-
mos a cuidar da cozinha, olhan-
do os números depois das vír-
gulas.
Diz o Paulo Lemann: “custos são 
como nossas unhas; continuam 
crescendo e é preciso apará-las 
sempre”. Eu acrescento: Mas, 
cuidado, às vezes, ao cortar as 
unhas, a gente corta o dedo. 
Falo de gente.“

Transformação digital
“Toda a digitalização do mundo 
parte do celular. Até 2007, o que 
houve foi uma transformação da 
comunicação, da telefonia fixa 
para a móvel. Em setembro de 
2007, surge o primeiro iPhone 
com Steve Jobs. Antes dele o 
mundo era um simples telefone, 
um mundo de SMS no máximo. 
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Desde então passamos a consul-
tar nossos celulares mais de 150 
vezes por dia! Dá para pensar em 
estratégia de marca, de produto 
ou de negócio que não tenha o 
smartphone como centro?. 
A transformação digital não é fu-
turo, é presente. Na china, a forma 
de se pagar foi tão violentamente 
embarcada, que nos últimos cinco 
anos a circulação de papel moe-
da caiu 90%. E aqui não será di-
ferente. Por isso, pensem em seu 
CRM. Como vamos chegar a nos-
sos clientes? Não será via e-mail 
ou SMS. Hoje o smartphone é a 
interface que faltava para trazer 
o cliente certo. Por intermédio 
de mídias como o Facebook, por 
exemplo, é possível impactar mi-
lhares de pessoas que têm hábitos 
e preferências parecidas aos seus 
clientes que compraram Polo. O 
Facebook vai lhe dar 5 vezes o nú-
mero que você forneceu! Portan-
to, não estamos mais falando da 
propaganda ´rajada de metralha-
dora`, onde mostro tudo para todo 
mundo”

A importância do Banco de 
Dados
“Data is the new oil”, ou, dados são 
o novo petróleo - alguém já disse. 
E como o petróleo – que bruto não 
vale nada – os dados precisam ser 
extraídos, organizados, distribuí-
dos e finalmente monetizados. 

Sei que vocês não estão usando 
nem 10% desse potencial, mas 
é fundamental adotá-lo. Porque 
a mudança de hábitos pela qual 
estamos passando, este novo 
consumidor, gerou a maior dis-
ruptura, a mais rápida. Nos ban-
cos, isso já é uma realidade e foi 
motivada pelo Nubank, um dos 
dois unicórnios brasileiros; o ou-
tro é a 99 Táxi.
Não será diferente com o mer-
cado automobilístico. A conces-
sionária de daqui a 10 anos será 
muito diferente. Se melhor ou 
pior, dependerá fundamental-
mente da gestão de vocês. Claro 
que muita conversa e negociação 
deverá ocorrer com a Montado-
ra, mas o que definirá um negó-
cio vencedor será a competência 
dele em se adaptar à disrupção. 
Disrupção que no caso de vocês 
passa pela discussão do com-
bustível, do compartilhamento, 
do aluguel, do carro inteligente, 
que é fenomenal, porque muda o 
conceito de propriedade para o 
de uso, trazendo melhor qualida-
de de vida, mudando a dinâmica 
das pessoas, afetando os estacio-
namentos e os seguros, entre ou-
tras coisas...então, é preciso pen-
sar na concessionária do futuro 
como um novo negócio. Existe o 
risco, mas para enfrentá-lo estão 
as startups – e são muitas no se-
tor automotivo – para solucionar 

problemas específi-
cos, de forma rápi-
da e relativamente 
barata. O único ca-
minho de um empre-
sário hoje é o de se 
reiventar, de se re-
construir.”

Canais Digitais 
de Venda 
“Logo que nasceu o 
comércio eletrônico 
vieram as profecias: 
´a loja física vai aca-

bar`. Bobagem. O que vemos hoje 
é o oposto. Grandes redes adap-
tando suas lojas para levá-las à 
era digital e lojas eminentemente 
virtuais como Amazon e Alibaba 
construindo lojas físicas. Com 
isso percebemos que uma com-
plementará a outra. E quem ven-
derá será a marca – a Amazon, a 
Casas Bahia, a Volkswagen, e não 
a loja A, B ou o comércio eletrôni-
co hospedado no site X. 
Na verdade, a loja do futuro, seja 
física ou virtual, terá que ter me-
nos atrito, isto é, tudo o que faz 
a experiência de compra ou de 
visita ser chata, como filas, difi-
culdade para estacionar, para ser 
atendido e até para pagar. Se a 
experiência for boa, seja na loja 
virtual ou na física, a venda acon-
tecerá e o cliente voltará.”

Loja inteligente
“Lojas novas não terão grandes 
estoques, mas jamais uma mon-
tadora entregará um carro direta-
mente na casa de um cliente. Isso 
é delírio.
Um bom exemplo do que pode-
rá ser frequente vem da Argos, 
empresa tradicional inglesa, que 
vende por meio de catálogo. O 
cliente encomenda o produto e 
quando ele chega, normalmente, 
o retira em uma loja física, já que 
o delivery em Londres é compli-
cado. Recentemente, um amigo 
que mora lá precisou de uma 
bomba para a piscina. Consultou 
o site da empresa e se dirigiu à 
loja física, imaginando que faria o 
pedido e aguardaria ser avisado 
quando a bomba chegasse. No 
entanto, rapidamente a atendente 
retirou a bomba debaixo do bal-
cão e a ofereceu ao cliente. A per-
gunta que se fez foi: ́ como a aten-
dente sabia que era ele o cliente 
para aquela bomba?` A resposta 
foi simples: ´Monitoramos cons-
tantemente nosso site e os cinco 
produtos mais pedidos são sem-
pre mantidos em estoque` É um 
exemplo de loja inteligente.”

GENTE
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Sucessores

Ela falou a um grupo de 30 suces-
sores da Rede Volkswagen, além 
de organizar um dia inteiro de visi-
tas à startups locais e ao Centro de 
Inovação – ACATE, um dos princi-
pais polos de inovação e tecnolo-
gia do País.
Entre as empresas, os sucessores 
se surpreenderam e se impressio-

naram com a Neoway, a maior em 
Big Data e Analytics do Brasil. Nas-
cida em 2002 com Jaime de Paula, 
engenheiro eletrônico de forma-
ção, também administrador de em-
presas e com doutorado na área 
de inteligência artificial, a Neoway 
já conta com a segunda geração, 
atuando à frente da inovação. Pedro 
de Paula e a equipe de jovens que 
com ele somam a força da empre-

“É preciso ter uma pessoa líder à frente da inteligência de 
marketing na empresa e não apenas comprar a ferramenta 
ou contratar um bom consultor. Assumam essa posição”. 
Assim Fernanda Bornhausen Sá, CEO da Clear Educação e 
Inovação, de Santa Catarina, sintetizou sua participação no 
Segundo Encontro do Programa de Sucessão na Empresa da 
Assobrav, realizado dias 26 e 27 de julho, em Florianópolis.

à frente da Inteligência
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sa, hoje com clientes em 
todo o território nacio-
nal e parceiros ao redor 
do mundo, deram o tom 
criativo e arrojado da 
conversa.

Cores e aromas de 
startup
Na empresa, o ambiente 
mantém o clima de star-
tup. Descontraído, sem 
pressão, mas com mis-
sões e metas. “Trabalhar 
em família pressupõe 
um quebra-pau de vez 
em quando, e muitas ve-
zes lembramos o Jaime 
(pai) que está sendo li-
geiramente autoritário”, 
comentou Pedro, ao ser 
questionado como é a 
convivência entre os su-
cessores e o fundador, 
especialmente quando 
esse fundador é bastante 
destacado e reconheci-
do no mercado.
Jaime de Paula foi um 
pioneiro em Big Data e 
exemplo de empresário 
brasileiro que fundou 
uma startup e a trans-
formou em uma gran-
de empresa em poucos 
anos. Ex-executivo de 
grandes empresas, mon-

à frente da Inteligência
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tou um comércio eletrônico, 
depois, desenvolveu um pro-
grama para a Secretaria de 
Segurança Pública de Santa 
Catarina, que o levou a estu-
dar o programa de Seguran-
ça de Nova York e a manter 
relacionamento com o ex-
-prefeito Rudolph Giuliani e 
sua equipe, com os quais se 
convenceu de que o mercado 
brasileiro precisava de solu-
ções de dados, inclusive para 
decisões empresariais. Daí 
surgiu a Neoway.

Segunda geração em 
ação
Com uma equipe jovem as 
possibilidades do Big Data 
Analytics foram sendo apri-
moradas, chegando ao SIMM 
– Sistema de Inteligência 
MultiMercado, plataforma 
baseada em inteligência arti-
ficial que possibilita o conhe-
cimento detalhado de clien-
tes e fornecedores, trazendo 
dados precisos para atuação 
em detecção de fraudes e 
cobrança, concessão de cré-
dito, gestão de clientes e for-
necedores. 

“As soluções em Big Data 
para as empresas são o ca-
minho sem volta. Não é mais 
possível planejar ações fu-
turas sem o cruzamento e a 
análise detalhada de dados, 
de informações. Além do 
mais, o banco de dados de 
suas empresas, o seu CRM, 
enfim, as relações com a co-
munidade onde atuam, são o 
maior ativo de suas empre-
sas”, destacou Cecília Lodi, 
coordenadora pedagógica 
do Programa Sucessão na 
Empresa da Assobrav, ao 
propor um estudo de caso 
em grupos. 
Reunidos em quatro equi-
pes, os sucessores apre-
sentaram soluções para 
problemas específicos que 
enfrentam nas concessio-
nárias, lançando mão dos 

produtos que conheceram 
nas empresas e startups visi-
tadas. O exercício visou res-
ponder à pergunta “Dentre 
as ideias conhecidas nestes 
dois dias, quais as que vocês 
podem aproveitar já em suas 
empresas e como.” 
A visão prática do Programa 
de Sucessão neste novo ci-
clo tem por objetivo formar 
um seleto grupo de suces-
sores para repensar o ne-
gócio “Concessionária de 
Veículos”, buscando novas 
alternativas para a empresa 
diretamente ou outras possi-
bilidades de negócios, apro-
veitando a estrutura física, 
humana e de dados já insta-
lada. 

Marketing Digital asser-
tivo
Além do produto da Neoway, 
os sucessores apontaram as 
soluções da Resultados Digi-
tais, empresa de marketing 

INOVAÇÃO

show379.indd   14 8/18/18   1:38 PM



grande e a possibilidade 
de recomeçar ou de re-
fazer totalmente a ideia 
será mais rápida. 
Destacaram ainda a im-
portância da integração 
dos pais ou fundadores 
aos novos projetos, for-
mulando de antemão 
uma apresentação con-
cisa, objetiva e “tradu-
zida”, para que os su-
cedidos entendam o 
conteúdo e o propósito.
Recordaram ainda a ne-
cessidade de contratar 
melhor os colaborado-
res, reter talentos e im-
plantar com urgência 
uma nova mentalidade 
nas equipes de vendas, 
cuja principal atividade 
será a de um consultor, 
conhecedor de técnicas 
da neurociência, capaz 
de atender personali-
zadamente cada clien-
te, oferecendo a ele o 
produto que realmente 
precisa e não necessa-
riamente o que veio mo-
tivado a comprar. 
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digital, hoje com mais 
de 600 funcionários, nas-
cida como startup em 
2011, cuja ferramenta, 
a RD Station Marketing, 
permite gerenciar e au-
tomatizar ações de mar-
keting digital, gerando 
mais tráfego, leads, ven-
das e relacionamento.
A preocupação em identi-
ficar o cliente certo para 
o produto certo e não 
dispersar recursos de 
marketing e propaganda 
com campanhas caras e 
de amplo espectro, além 
de excelência em atendi-
mento, fundamentalmen-
te com rapidez, baseou 
a escolha dos grupos. O 
“assistente virtual” da 
Globalbot, mais uma star-
tup visitada, capaz de rea-
lizar atendimentos e tare-
fas por meio de conversas 
de chat, foi um dos pro-

dutos indicados. Ele tem 
interface mobile 100% 
responsiva, interpretação 
da linguagem do usuário, 
chat integrado a todos 
os dispositivos e oferece 
edição, configuração e re-
latórios completos. 

O carro elétrico bra-
sileiro
No segundo dia de visi-
ta, os sucessores foram 
à “garagem” da Mobilis 
para conhecer o Mobi-
lis Li, o carro elétrico 
brasileiro. Em conversa 
demorada com o CEO e 
um dos fundadores, Ma-
hatma Marostica, e mais 
tarde em contato com 
os sócios e os modelos 
para condomínios e golf 
clubs, eles se aprofun-
daram no tema “carro 
totalmente elétrico, au-
tomático, para uso em 

grandes cidades, como 
veículo próprio, de uso 
ou compartilhado” e dis-
cutiram a vocação natu-
ral do projeto para carro 
autônomo. Um exemplo 
para a engenharia brasi-
leira e um alento para os 
programas de startups 
nacionais.

A implementar
Como conclusão para 
projetos futuros em suas 
concessionárias ou em-
presas particulares, os 
grupos indicaram a rea-
lização de pequenos 
projetos, dando peque-
nos passos, medidos e 
avaliados, ressaltando 
que se a ideia não der 
certo, o prejuízo não será 
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Antiga demanda da Rede 
Volkswagen, finalmente chegaram 
o Gol e o Voyage com câmbio 
automático.
Os modelos estão chegando às 
concessionárias e integram a lista 
dos 20 lançamentos previstos até 
2020, dentro do conceito da Nova 
Volkswagen e da maior ofensiva de 
produtos da história da empresa 

GOL e o VOYAGE
com câmbio automático 

Outra novidade é a aplicação do propulsor 
1.6l da família EA211, com até 120 cv (o mes-
mo utilizado no Polo MSI e no Virtus MSI). Esse 
motor é associado no Gol e no Voyage 2019 
ao câmbio automático de seis marchas, com 
conversor de torque, que garante conforto e 
praticidade no trânsito, sem abrir mão da ro-
bustez e da eficiência na troca de marchas.
Dando continuidade à simplificação da oferta 
de versões, Gol e Voyage 2019 chegam dis-
poníveis em versão única de acabamento. As-
sim, a Linha 2019 oferece três opções de mo-
tor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) 
com transmissão manual de cinco marchas e 
1.6 MSI (120 cv) com transmissão automática.
As configurações com transmissão automáti-
ca chegam para atender a várias demandas 
de mercado, que vão desde clientes que pro-
curam ótima relação custo-benefício e con-
forto a frotistas e pessoas com deficiência 
(PCD).
Os modelos têm três anos de garantia de fá-
brica sem limite de quilometragem e são ofe-
recidos em cinco cores: três sólidas (Branco 
Cristal, Preto Ninja e Vermelho Flash) e duas 
metálicas (Prata Sirius e Cinza Platinum).
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com câmbio automático 

diferencial específicas, 
especialmente definidas 
para essa aplicação.
Essa transmissão foi pro-
jetada para carros com 
motores transversais e 
possui engrenagens pla-
netárias, com acopla-
mento por conversor de 
torque. Caracterizado 
pela suavidade nas ar-
rancadas e trocas rápidas 
de velocidades, o câm-
bio AQ160-6F conta com 
bloqueio do conversor 

de torque em diversas 
condições de uso, o que 
evita o deslizamento in-
terno do componente, 
reduzindo o consumo de 
combustível.
A transmissão oferece a 
opção de trocas manuais 
sequenciais Tiptronic – 
por meio da alavanca de 
câmbio ou pelas aletas 
atrás do volante multi-
funcional (opcional) – e 
também conta com o 
modo de acionamento 
esportivo (posição “S”), 
que altera os momentos 
das trocas de marchas 
para rotações mais ele-
vadas, proporcionando 
aceleração mais rápida, 
para um comportamento 
mais dinâmico do veícu-
lo. Recursos exclusivos 
na categoria do Gol e do 
Voyage.

Motor 1.6 MSI – efi-
ciência e desempe-
nho
O motor 1.6 MSI que com-

põe a oferta da linha 2019 
do Gol e do Voyage (sem-
pre combinado ao câmbio 
automático de 6 marchas) 
é da família EA211, com 
quatro cilindros e 16 vál-
vulas (4 válvulas por cilin-
dro). Total Flex, tem 1.598 
cm³ de cilindrada e possui 
bloco e cabeçote feitos de 
alumínio, o que colabo-
ra para reduzir o peso do 
conjunto.
Com quatro válvulas por 
cilindro, sendo duas para 
admissão e duas para es-
cape, o motor conta com 
duplo comando de vál-
vulas integrado à tampa, 
com variação na admis-
são, proporcionando mais 
torque em baixa rotação e 
melhor desempenho.
O motor 1.6l MSI tem du-
plo circuito de arrefeci-
mento, que permite tem-
peraturas diferentes para 
o bloco e para o cabeço-
te – o sistema utiliza duas 
válvulas termostáticas. O 
coletor de escape forma 
uma peça única com o ca-
beçote. Resultado: vanta-
gens de dirigibilidade na 
fase fria do motor e, con-
sequentemente, menor 
consumo de combustível.
O sistema e-Flex de par-
tida a frio, que dispensa a 
utilização do tanque auxi-
liar para gasolina, é outro 
destaque nessa motoriza-
ção. Esse recurso oferece 
maior conforto e pratici-
dade ao motorista, além 
de partidas mais rápidas 
nos dias de baixa tempe-
ratura.

Transmissão com 
elevados níveis de 
conforto e robustez
A transmissão que equi-
pa o Gol e o Voyage 2019 
possui como principais 
características alta ro-
bustez, rápidas trocas de 
marcha, elevado nível de 
conforto e boa eficiência 
energética. Denominada 
AQ160-6F, a transmis-
são automática do Gol e 
do Voyage 2019 traz re-
lações de marcha e de 
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A potência máxima é de 120 cv 
(88 kW) com etanol e 110 cv (81 
kW) com gasolina a 5.750 rpm, 
com torque máximo de 165 Nm 
(16,8 kgfm) com etanol e 155 Nm 
(15,8 kgfm) com gasolina, ambos 
a 4.000 rpm.
Com esse motor, o Gol acelera de 
0 a 100 km/h em 10,1 segundos 
e atinge 185 km/h de velocidade 
máxima (etanol). O Voyage, com 
o mesmo conjunto, acelera de 0 
a 100 km/h em 10,2 segundos e 
atinge 190 km/h de velocidade 
máxima (etanol).

Linha 2019 traz estilo atuali-
zado e refinado
Visualmente, Gol e Voyage 2019 
trouxeram várias novidades em 
design.
Na parte frontal, o capô está mais 
elevado do que o do Gol e do Vo-
yage anteriores com duas linhas 
que se conectam aos faróis maio-
res. O conjunto ótico é caracteri-

zado por ser retangular e traz um 
recorte diferenciado do capô.
Com a grade larga e alta, o logo-
tipo da Volkswagen fica alocado 
integralmente fora do capô, per-
mitindo que a linha que delineia 
o capô seja totalmente horizontal 
e precisa.
O para-choque dianteiro conta 
com entradas de ar na parte in-
ferior e linhas geométricas, bem 
definidas e de aspecto esportivo. 
Os faróis de neblina têm formato 
trapezoidal e são envolvidos por 
uma moldura preta. Logo acima 
do farol de neblina há uma linha 
de caráter bem “vincada”, dando 
força ao visual frontal do Gol e do 
Voyage 2019.
Os modelos Gol e Voyage traz um 
dos interiores mais modernos do 
segmento sendo referência em 
termos de conforto e design. To-
das as linhas que determinam o 
painel estão valorizadas e orien-
tadas de maneira horizontal, a 
exemplo da faixa inferior que 
percorre o painel de um lado a 

CAPA

outro. Com aplicação da tecno-
logia In Mold Decoration – IMD, 
o detalhe do painel ganha des-
taque nas cores e grafismos apli-
cados. As saídas de ar no painel 
contam com um formato angu-
lado muito elegante e funcional, 
típico de veículos de categorias 
superiores.
O volante multifuncional, ofereci-
do como opcional, confere ainda 
mais requinte e sofisticação ao in-
terior dos modelos. O instrumen-
to combinado (cluster) traz ilumi-
nação de LED, combinando com a 
iluminação do console central e 
do sistema de infotainment.

Custo-benefício de série
Produzidos em Taubaté (SP), Gol 
e Voyage 2019 saem de fábrica 
equipados com ar-condicionado, 
direção hidráulica, banco do mo-
torista com ajuste de altura, su-
porte para celular integrado ao 
painel com entrada USB (exclu-
sivo no segmento), travamento 
elétrico das portas e vidros dian-
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teiros com acionamento 
elétrico.
A lista de equipamen-
tos de conforto e con-
veniência é composta 
ainda pelo encosto do 
banco traseiro rebatível, 
desembaçador traseiro, 
alerta sonoro de faróis 
acesos, tomada 12V no 
console central e para-
-sol com espelho para 
motorista e passageiro. 
Entre os itens de apa-
rência, destaque para os 
para-choques pintados 
na cor do veículo, as ro-
das aro 15 (pneus 195/55 
R15), antena de teto e fa-
róis com máscara negra.
No quesito segurança, 
Gol e Voyage 2019 têm 
de série freios ABS de 
última geração com dis-
tribuição eletrônica de 
frenagem (EBD), dois 
airbags, cintos de se-
gurança dianteiros com 
pré-tensionador, aler-
ta de não utilização de 
cinto de segurança do 
motorista, três apoios de 
cabeça com ajuste de al-
tura no banco traseiro e 
sistema ESS (Emergency 

Stop Signal ou Sinal de 
Frenagem de Emergên-
cia), herdado dos veícu-
los alemães mais sofisti-
cados do mercado.

Pacotes de opcio-
nais
O pacote “Urban Com-
pleto” acrescenta aos 
modelos itens visuais e 
funcionais como rodas 
de liga leve de 15”, alar-
me keyless, chave tipo 
“canivete” com contro-
le remoto, retrovisores 
e maçanetas pintados 
na cor do veículo, grade 
do radiador pintada em 
preto ninja e espelhos 
retrovisores externos 
com ajuste elétrico, fun-
ção tilt down (lado direi-
to) e luzes indicadoras 
de direção integradas.
A função “tilt down”, uma 
exclusividade dos mode-
los Volkswagen em suas 
categorias, está presente 
em modelos como Golf e 
Jetta. Esse recurso regula 
automaticamente o es-
pelho retrovisor do lado 
do passageiro, apontan-
do para o meio-fio toda 

vez que a marcha à ré é 
engatada. Ao desengatar 
a marcha à ré, o espelho 
retorna exatamente à 
posição que estava ajus-
tado previamente. O “tilt 
down” ainda permite 
que o motorista ajuste o 
quanto deseja que o es-
pelho seja rebaixado ao 
ser acionado, melhoran-
do o campo de visão do 
meio-fio.
Complementam o pa-
cote “Urban Completo” 
sensor de estaciona-
mento traseiro, vidros 
elétricos dianteiros e 
traseiros, destravamento 
elétrico da tampa trasei-
ra com controle remoto, 
travamento elétrico das 
portas com controle re-
moto, para-sol com es-
pelho iluminado, faróis 
duplos (exclusividade 
na categoria), farol de 
neblina, lanterna trasei-
ra escurecida, 2 luzes 
de leitura dianteiras e 2 
traseiras, alças de segu-
rança no teto e coluna de 
direção com ajuste de al-
tura e distância.

Conectividade
Outro opcional disponí-
vel para os modelos Gol 
e Voyage 2019 é o “Inte-
ratividade Composition 
Touch” que traz o sistema 
de Infotainment com 4 
alto-falantes, 2 tweeters 
e “I-System com Eco-
-Comfort” – computador 
de bordo e volante multi-
funcional com comando 
de sistema de som e do 
“I-System”.
O sistema Composition 
Touch conta ainda com 
entradas USB e para SD-

-card, conexão Bluetooth 
e permite conectividade 
por meio do App-connect 
(Android Auto, Apple Car-
Play e Mirrorlink).
Como ação especial para 
o lançamento da linha 
2019, os modelos Gol e 
Voyage também terão 
como opcional o pacote 
“Interatividade Discover 
Media”, que traz o siste-
ma mais tecnológico do 
grupo Volkswagen – a um 
preço atrativo.
O sistema ‘Discover Me-
dia’ permite conectivi-
dade avançada com os 
smartphones por meio do 
App-Connect (Android 
Auto, Apple CarPlay e 
Mirrorlink). Com tela co-
lorida sensível ao toque 
(touchscreen) com sensor 
de aproximação, oferece 
ampla interatividade, com 
várias opções de infor-
mação e entretenimento, 
além de visual moderno 
e tecnológico. Permite 
conexão Bluetooth para 
até dois celulares e pos-
sui uma entrada USB. Esse 
sistema de infotainment 
traz adicionalmente re-
curso de navegação que 
se destaca pela facilidade 
de uso e interatividade 
com o painel de instru-
mentos, possibilitando 
uma condução mais se-
gura e confortável. Esse 
sistema também contem-
pla o “MapCare”, que 
permite a atualização pe-
riódica gratuita da base 
de mapas durante toda a 
vida do veículo. Fotos, ví-
deos e músicas em diver-
sos formatos são alguns 
exemplos de mídias que 
podem ser “lidas”.
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CONGRESSO

O FUTURO DA 
CONCESSIONÁRIA 

Esta foi uma das conclusões do pre-
sidente da Assobrav, Luis Eduardo 
Guião, em sua participação na Mesa 
Redonda “Novo Modelo da Distri-
buição de Veículos – oportunidades 
e desafios”, durante o 28º Congres-
so Fenabrave, realizado dias 7 e 8 de 
agosto, no Transamérica ExpoCenter, 
em São Paulo.
Ele também destacou como tendên-
cia para o futuro da concessionária 
espaços físicos menores, compen-
sados pelo uso da realidade virtual, 
com menos modelos expostos e ven-
dedores especializados “em tratar 
com gente”. Para o pós-venda, Guião 
indicou a eventualidade de os repa-
ros serem feitos inclusive  on-line, 
dada à crescente tecnologia conecta-
da dos automóveis, bem com a opor-
tunidade de vender outros produtos, 
como energia para veículos elétricos, 
o compartilhamento de carros, entre 
outras possibilidades de negócios.

“Não temos claro o que 
encontraremos pela frente e o 
que será preciso construir, mas 
uma coisa é certa: os riscos serão 
equiparados às oportunidades. A 
única coisa que não podemos fazer 
é ficar estagnados em nossa zona de 
conforto, achando que esse futuro vai 
demorar. Devemos ser resilientes, 
mas não resistentes.”
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Outros participan-
tes
O debate, que lotou a 
sala Flávio Meneghetti 
no saguão de palestras, 
contou também com a 
presença de Sylvio de 
Barros, fundador da 
zFlow, empresa de va-
rejo digital automotivo, 
Felix Cardamone, CEO 
da ConectCar, Rodnei 
Bernardino de Souza, 
diretor de Negócios de 
Veículos do Itaú-Uni-
banco, Bruno Portigliat-
ti, professor da Florida 
Christian University e 
Valdner Papa, consul-
tor do setor automotivo 
e diretor-coordenador 
geral da área educa-
cional da Fenabrave.
Sylvio de Barros, da 
zFlow, costumeiramen-
te contundente em suas 
colocações, não fugiu 
à regra: “Temos tra-
tado muito mal nosso 
cliente de carros, por 
isso temos que tomar 
providências. É preci-
so colocá-lo no centro 
e abraçar os serviços 
que compõem a matriz 
de mobilidade, mesmo 
porque, com as tecno-
logias atuais, resolve-
-se a mobilidade nos 
grandes centros com 
10% da frota atual”.

Já,  Felix  Cardamone,  da 
ConectCar,  destacou  a 
importância  em  oferecer 
produtos  complementa-
res  e  melhor  organizar  os 
dados,  identificando  as 
preferências  dos  clientes, 
para  assim,  melhorar  o 
atendimento  e  sua  conse-
quente satisfação.

Neurociência,  valor 
comprovado
O  professor  Portigliatti 
enumerou  uma  série  de 
ações  que  as  concessio-
nárias  norte-americanas, 
após  a  crise  de  2008,  que 
tirou  do  mercado  3.600 
autorizadas,  estão  ado-
tando  para  encantar  seus 
clientes, trazendo para es-
sas  experiências  a  tecno-
logia  da  realidade  virtual 
e  aumentada,  que  ofere-
cem  maior  interatividade 
e a vivência de momentos 
lúdicos.
Ele revelou ainda que hoje 
a  média  de  venda  de  veí-
culos  novos  por  conces-
sionários nos Estados Uni-
dos  é  de  900  unidades  ao 

ano e de usados 800. “A 
crise levou os concessio-
nários a incrementarem a 
participação do negócio 
de usados de 0,27 para 
0,9 carros usados a cada 
veículo novo vendido e 
investiram pesadamen-
te em tecnologia e em 
modelos de gestão que 
utilizam técnicas da neu-
rociência, inteligência 
emocional e conhecimen-
to do perfil comporta-
mental dos colaborado-
res e dos clientes.”
Sobre isso, Valdner Papa 
citou o case brasileiro 
onde participaram 100 
vendedores de conces-
sionárias em diferentes 
regiões que detinham a 
marca entre 16% e 18% 
de índice de fechamento 
de negócios. “Eles foram 
divididos em dois gru-
pos. Um deles foi treina-
do em técnicas baseadas 
na neurociência. Este 
grupo passou para 47% 
o índice de fechamento 
de novos negócios”, es-
clareceu.

O Presidente da Rupública, Michel Temer, 
em visita à ExpoFenabrave
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CONGRESSO

Reunião de Marca
Com as presenças de 
Pablo Di Si, presidente e 
CEO da Volkswagen do 
Brasil e da Região SAM 
e de Fabrizio Ruggie-
ro, presidente do Banco 
Volkswagen, que cele-
brou a recuperação dos 
índices de inadimplên-
cia e queda nas taxas de 
juros como aliados na 
oferta de crédito, a Rede 
VW teve novamente a 
oportunidade de con-
versar durante duas ho-
ras com a liderança da 
Montadora e do Banco 
VW, de maneira franca e 
objetiva.
O presidente Pablo Di 
Si surpreendeu a todos 
apresentando o vídeo do 
Projeto Moya (car sha-

ring), dizendo: “Andei nes-
te carro autônomo há ape-
nas 30 dias na Alemanha. 
Ele já existe. É o presente 
e não o futuro.”
Di Si também reforçou a 
decisão da Volkswagen de 
investir substancialmente 
no Brasil e concordou com 
o presidente da Assobrav, 
Luis Eduardo Guião, quan-
do disse que “Não nos inte-
ressa subir ao pódio como 
se fosse em um castelo de 
cartas. Esta posição tem 
que ser alcançada de ma-
neira sólida, com produção 
e vendas de qualidade, 
condição inerente ao nosso 
negócio.”

Cerimônia de  
Abertura
A prestigiada Cerimônia 
de Abertura do 28º Con-
gresso Fenabrave contou 
mais uma vez com a pre-

sença do Presidente da 
República, Michel Temer, 
que enalteceu o trabalho 
do setor automotivo “na re-
tomada da economia, bem 
como o entusiasmo daque-
la plateia”, formada por 
mais de três mil pessoas 
entre concessionários, 

seus  executivos  e  demais 
lideranças do segmento. 
Também  compareceram 
os  ministros  Marcos  Jor-
ge,  da  Indústria,  Comercio 
Exterior  e  Serviços  e  Blai-
ro  Maggi,  da  Agricultura, 
Pecuária  e  Abastecimento, 
além  do  prefeito  de  São 
Paulo, Bruno Covas, do pre-
sidente  da  Anfavea,  Anto-
nio Megale e do diretor de 
Negócios  de  Veículos  do 
Itaú-Unibanco, Rodnei Ber-
nardino  de  Souza,  patroci-
nador máster do evento.
Para o anfitrião Alarico As-
sumpção  Junior,  presiden-
te  da  Fenabrave,  “os  dois 
dias muitos intensos foram 
também  muito  produtivos. 
Tenho  a  certeza  de  que 
todo o conhecimento com-
partilhado  aqui  será  muito 
proveitoso  para  os  nossos 
empresários e gestores de 
concessionárias.”
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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.
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SICILIA
A ILHA MÁGICA QUE 
CONTÉM TODAS AS 
HISTÓRIAS

POR LUCIA TORTORIELLO 

Falar sobre a Sicilia 
pode ser muito fácil 
ou muito difícil. Fácil 
porque há muito o 
que descrever: sítios 
arqueológicos, obras 
belíssimas, paisagens 
exóticas e inusitadas 
e um mar de cor azul-
safira impressionante.

Fica o convite para conhecer, desfrutar e experimentar tudo 
o que conseguiu cativar os tantos povos que ali aportaram 
durante os últimos 4 mil anos. Visitar, preferencialmente 
acompanhado de um bom guia, os parques arqueológicos 
de Piazza Armerina ou de Selinunte, assistir ao fantástico e 
perene espetáculo que é o entardecer no teatro grego de 
Taormina ou nas ruínas de Megara Hyblaea, tomar banho 
de mar em Camarina, sabendo que sob aquela areia há 
incontáveis restos de antigos barcos, velejar pela longa 
costa e comover-se a cada templo ou coluna que surge 
inesperadamente entre os edifícios modernos que hoje 
também fazem parte das maiores cidades da ilha. 
Cálida, misteriosa, agreste e frondosa, perfumada e colorida, 
a Sicilia é um dos destinos mais visitados do mundo desde 
tempos imemoriais. Descubra por quê.

Por outro lado, é difícil passar a emoção do que é 
estar na Sicilia; percorrer suas ruas, falar com as 
pessoas, comprar peixe no mercado ou degustar 
um vinho tinto encorpado acompanhado de 
algumas rodelas do melhor salame.
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SICILIA

A Sicilia é a região mais extensa da 
Itália (tem 25,710 km²), a maior ilha 
do Mar Mediterrâneo, a sétima da 
Europa e a 45ª do mundo. Mas esta é 
apenas uma informação retórica, de 
efeito, se comparada à importância 
cultural que a ilha tem para a huma-
nidade. Desde o século XVIII, quando 
era a última etapa do intenso e sofis-
ticado tour de estudos que os jovens 
ingleses aristocráticos faziam pela 
Europa, a Sicilia é um dos destinos 
mais visitados do planeta.
A capital é Palermo e reúne mais de 
cinco milhões de habitantes, o que 
faz dela, depois de Malta, a ilha mais 
populosa do Mediterrâneo. E gente 
sempre foi o forte da Sicilia. Graças à 
sua posição geográfica, praticamente 
no centro do Mediterrâneo, a Sicilia 
teve um papel preponderante para 
os povos navegadores. Fez parte das 

colônias da Magna Grécia, 
e por isso os sicilianos têm 
tanto dos gregos. Mais tarde, 
a ilha tentou ser um reino in-
dependente sob a condução 
de Ducezio (militar local e 
carismático que conseguiu 
levantar o ânimo dos “siculi”, 
que há séculos estavam sob o 
jugo grego) e Euno (escravo 
siriano que também liderou 
revolta para liberar a Sicilia), 
que se autoproclamaram reis, 
respectivamente, nos séculos 
V e II a.C. E do ano 405 a.C até 
a dominação romana, a ilha 
foi dirigida pelos soberanos 
de Siracusa. Sob o controle 
romano, é que ganha o nome 
Sicilia e se torna uma provín-
cia importante do Império, 
mas depois passou às mãos 
dos bárbaros e destes aos bi-
zantinos. 
Muitos mais povos brigaram 
por ela, como se fosse a prin-
cesa mais cobiçada do Medi-
terrâneo, berço da civilização. 
Com os árabes se tornou um 
“jardim” e com a dominação 
espanhola ganhou forte in-
fluência na cozinha, especial-
mente nos doces. A história 
recente remete à Giuseppe 
Garibaldi e sua anexão ao 
Reino do Piemonte, a Sicilia 
tornou-se uma das regiões 
italianas, obtendo, depois da 
Guerra Civil pela Indepen-

dência, entre1943 e 1945, o 
Estatuto Especial em 1946, 
passando a ser uma região 
autônoma.
Apesar de um passado so-
frido, à causa de tantas do-
minações, a Sicilia garantiu, 
através da presença de todos 
esses povos, um acervo histó-
rico e cultural impressionan-
te.  

“Desde o tempo de Proserpi-
na, Sicilia tem sido a casa das 
flores. Se conta que as deusas 
virgens, Prosepina, Minerva 
e Diana, teceram uma túni-
ca de flores colorida para o 
pai, Júpiter...Agora entendo 
porque os deuses amaram 
tanto a Sicilia”. Assim escre-
via, em 1880, Frances Minto 
Elliot (1820 – 1898), escritora 
inglesa, que antes de escre-
ver ficção, era uma expert na 
história da França, Espanha e 
Itália. 

Arquitetura variada e 
sem igual
Casas rústicas, senhoriais e 
vilas barrocas se escondem 
entrem velhos olivais. Jardins 
árabes de cítricos se espa-
lham sobre as verdes colinas 
e outras paisagens de tirar o 
fôlego. 
Várias dessas majestosas 
construções são hoje centros 
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de turismo rural, que, 
acima de tudo, ofere-
cem um serviço tradi-
cional: a hospitalidade. 
Um valor que os sicilia-
nos continuam priori-
zando. 
Junto aos sabores de 
uma cozinha com raí-
zes no dia a dia dos 
pastores sicilianos e to-
ques de todas as outras 
culturas que por lá pas-
saram, a mesa siciliana 
é o centro da hospitali-
dade da ilha. Ao redor 
de um prato simples ou 
das iguarias prepara-
das pelos “monsù”, os 
cozinheiros das gran-
des famílias, especia-
lizados em peixes e 
caça, como pratos à 
base de linguados, le-
bres e carne de porco 
jovem, a gastronomia é 
o primeiro passo para 
curtir a Sicilia e toda 
a genialidade de seu 

povo. Tanto são criati-
vos, que as sardinhas, 
sem escamas, também 
podem aparecer no 
lugar dos linguados 
se o dinheiro não per-
mitir a segunda opção, 
alternativa adotada e 
aperfeiçoada ao longo 
dos séculos pelos em-
pregados que serviam 
aos senhores e que do 
linguado sentiam ape-
nas o cheiro. Hábeis 
cozinheiros, os ilhéus 
do povo também sou-
beram substituir as co-
dornas por berinjelas, 
legume que reina al-
taneiro nas despensas 
sicilianas, ricas ou não. 
Daí surgiram pratos 
como o “a parmiciana” 
(parmigiana) que em 
dialeto siciliano signi-
fica persiana, portanto, 
nada a ver com o que 
popularmente se ima-
gina uma tradição de 
Parma e o seu famoso 

queijo, eventualmente 
adotados pela ilha ao 
sul da península.
Feita a refeição, rara-
mente frugal, mas sem-
pre saudável, abre-se o 
convite para desbravar 
o território. 

Um sem-fim de ati-
vidades lúdicas
São inúmeras as ativi-
dades possíveis, des-
de o esqui nas ladeiras 
nevadas do Etna, pas-
sando pelos banhos de 
mar na deslumbrante 
costa ou a prática da 
vela e canoagem, se a 
preferência for curtir 
a velocidade do vento. 
De velejar para mer-
gulhar, basta um movi-
mento, e não há quem 
diga o contrário: sem-
pre vale a pena. Encon-
trar antigos destroços 
de naufrágios é o pra-
zer da descoberta, sem 
dúvida, um momento 

inesquecível. Mas se a 
opção for ficar em ter-
ra, pode-se escolher 
entre a bicicleta, o ca-
valo ou a caminhada. 
A cada passo, o turista 
se encanta com ruínas 
e por vezes bem pre-
servadas esculturas de 
nossos antepassados 
gregos, fenícios, bi-
zantinos, cartagineses, 
etruscos, romanos...e 
assim passa a se sentir 
como todos os foras-
teiros que lá chegam 
pela primeira vez: 
deslumbrados, perdi-
damente apaixonados 
pela magia da Sicilia. 
Afinal, como recorda 
mais uma vez Frances 
Elliot “onde os deuses 
viviam comportando-
-se como homens não 
há como existir dias co-
muns como nos demais 
lugares do mundo”.
Ao visitar o Parque de 
Nebrodi, o Parque de 
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Madonie, o Parque do 
Etna, as Gargantas do 
Alcântara, o Stagnone, 
as Salinas e a Reserva 
de Cigano, você enten-
derá por quê. 

Uma terra nascida 
das ondas do mar
Os sicilianos costu-
mam comparar a ilha 
a uma mulher bonita, 
que, ao mesmo tem-
po em que espera ser 
conquistada, exige ga-
lanteria e delicadeza. 
Nem sempre é possí-
vel entender a Sicilia 
de imediato. É preciso 
habituar-se, deixar-
-se seduzir por ela. E 
da mesma forma que 
aconteceu com os gre-
gos, que lá chegaram 
em busca de um lugar 
onde pudessem viver 
em paz, a Sicilia acolhe 
a todos. E todos que se 
deixam abraçar por ela 
se tornam sicilianos, 
mesmo porque, todos 
nós somos realmente 
um pouco sicilianos. 
Como disse o filósofo 
Hermocrates de Sira-
cusa em 424 a.C., “Nós 
não somos nem Jônios 
nem Dórios, somos si-
cilianos. Gesticulamos 
como antigos merca-
dores fenícios, somos 
astutos como os gre-
gos, capciosos como 
os bizantinos, blasés 
como os cavalheiros 
andaluzes e continua-
mos conservando um 
grande respeito pelos 
mortos e pelas necró-
poles de todos os que 
morreram nesta ilha”. 
No dialeto, no compor-
tamento, na cozinha e 
na religiosidade, en-
contram-se traços das 
culturas grega, roma-

na, bizantina, muçul-
mana, normanda, ara-
gonesa, catalã, e cada 
uma delas deixou si-
nais e marcas arquite-
tônicas, obras-mestras 
de arte, transformando 
toda a ilha em um mu-
seu ao ar livre, único 
no mundo. 

Um povo especial
Séculos mais tarde, 
outro grande homem, 
o controverso escri-
tor francês Stendhal 
disse, por meio da 
personagem A Du-
quesa de Palliano: “...
viajando pela Sicilia, 
meu objetivo não foi 
somente observar os 
fenômenos do Etna, 
nem esclarecer, para 
mim nem para os de-
mais, o que os antigos 
autores gregos deixa-
ram sobre a Sicilia. Eu 
busquei, sobretudo, o 
prazer dos olhos que 
neste país, único e sin-
gular, é grande.” 
O relato fictício tem 
base na realidade. 
Não por outra razão, a 
Sicilia e os sicilianos 
são protagonistas de 
tantos filmes, peças de 
teatro e da literatura 
em geral. O charme, 

o humor, a beleza das 
mulheres, a coragem, 
por vezes violenta, dos 
homens estão propor-
cionalmente relacio-
nados à imagem cruel 
que a história também 
lhes impingiu. A Má-
fia siciliana, também 
conhecida como Cosa 
Nostra, é a história da 
organização criminosa 
mais famosa do mun-
do – mais ainda que a 
Al Qaeda – porém, é 
também a mais inte-
ressante do ponto de 
vista político-social, 
pois o seu nascimento 
se confunde, se mes-
cla, à formação do Es-
tado italiano. De fato, 
foi através da luta pelo 
poder e pelo controle 
que a Cosa Nostra se 
fortaleceu ao não se 
intimidar em enfren-
tar esse mesmo Esta-
do, utilizando os meios 
mais radicais possí-
veis, onde o suborno 
e a chantagem foram 
sempre os mais bran-
dos deles.

Como surgiu a 
Cosa Nostra
Contam alguns his-
toriadores que tudo 
começou no século 

IX, quando a Sicilia foi 
ocupada pelos árabes. 
Para fugir da repressão 
e tentar defender-se, 
os sicilianos se refu-
giaram nas montanhas 
e lá formaram uma so-
ciedade secreta com o 
objetivo de combater 
os invasores, que eram 
também normandos. A 
organização incipien-
te recebeu o nome de 
Máfia, que em árabe 
quer dizer refúgio. 
Para crescer, a Máfia 
precisava de dinhei-
ro e em troca passou 
a oferecer proteção. 
Assim, estabeleceu-
-se um princípio, ba-
seado na origem das 
famílias sicilianas, que 
teria se consolidado 
em 1700, quando de-
senhos de uma mão 
preta começaram a ser 
distribuídos às mais 
ricas famílias da re-
gião, numa evidente 
cobrança. Se a quan-
tia pré-estipulada não 
fosse paga, a Máfia 
reagia com violência, 
explodindo casas, se-
questrando e matando 
pessoas. Já em 1876, o 
mafioso Don Rafael Pa-
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O mar e as ilhas 
O solo da Sicilia é uma atração 
à parte. Lava, planícies calcárias 
rabiscadas pela ação do vento, 
cores que vão do marrom ao 
bronze, do areia claro ao bran-
co, circundando um mar de cor 
azul incomparável. Este efeito 
pode ser melhor apreciado ao 
observar desde o céu as 14 ilho-
tas que rodeiam a Sicilia. Entre 
elas, Mozia, quando a maré está 
baixa, chega a encostar na costa 
de Marsala.
As ilhotas são belíssimas. Lim-
pas, praticamente virgens, os-
tentam feições particulares. 
Algumas têm o magnetismo 
africano, como as Pelagias, na 
província de Agrigento, e Pan-
telleria na província de Trapani. 
Outras, atraem pela cor do mar, 
como Levanzo, Favignana e Ma-
rettimo: o arquipélago das Ega-
des no mar de Trapani. Mais ao 
norte, totalmente isolada, está 
Ustica, a ilha de Circe, com seu 
habitat marinho absolutamente 
preservado. Nas Eolias, provín-
cia de Messina, água e fogo se 
encontram. Para místicos e ra-
cionais, esta é a mais bela obra 
da natureza, onde aos especta-
dores cabe apenas o prazer de 
contemplar. 

lizzolo, concorreu a um 
cargo político na Sicilia, 
forçando os eleitores 
a votarem nele. Eleito, 
promoveu o companhei-
ro também mafioso Don 
Crispi a primeiro minis-
tro. Juntos controlaram a 
política local e aumen-
taram sensivelmente os 
fundos financeiros da 
Máfia. Até o final dos 
anos 1980, a Máfia sici-
liana ainda atuava de 
maneira violenta, mas 
foi perdendo ímpeto, 
embora nunca tenha 
deixado de existir e de 
espalhar seus tentácu-
los ao redor do mundo, 
especialmente nos Esta-
dos Unidos, onde a forte 
imigração criou pratica-
mente uma Sicilia dentro 
da América do Norte.

As rotas da fé
Contraditoriamente a 
essa faceta belicosa, os 
sicilianos são profunda-
mente religiosos. Não é 
de se espantar o fato de 
a Sicilia reunir quase 700 
santos padroeiros. São 
praticamente dois san-
tos para cada município, 
que somam 389. Somen-
te Palermo, a capital, tem 
20 santos secundários e 
15 principais, bem como 
quatro santas padroei-

ras e Santa Rosália, a pa-
droeira-mor, para velar 
sobre todos.  A origem 
da quantidade de santos 
e as festas que são feitas 
em nome deles remonta 
aos cultos pagãos, liga-
dos aos solstícios, às es-
tações e às fases da lua. 
É bem conhecida a se-
mana dedicada a Santa 
Rosália, que os sicilianos 
de Palermo comemoram 
entre 10 e 15 de julho, 
sem se importarem com 
o calor do alto verão que 
assola a região naque-
le período. Conhecido 
como Festino, a celebra-
ção é sem dúvida a maior 
manifestação popular da 
cidade. Tudo em agrade-
cimento a Santa Rosália, 
que em 1624 os salvou 
da peste. 
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Ao longo destes 30 anos, a Disal 
Consórcio cresceu e se fortaleceu com 
o apoio de seus colaboradores e a 
dedicação dos associados. No começo 
eram 72 concessionários; hoje, mais de 
duzentos. Atende a 195 mil clientes ativos, 
tem 77% de seus consumidores satisfeitos 
e já entregou cerca de 444 mil veículos.

vel com os sistemas Android 
e iOS e que tem o objetivo de 
direcionar clientes às equipes 
de vendas pelo celular, aju-
dando a alavancar os negócios 
dos associados. A ferramenta 
oferece também gráficos so-
bre o desempenho de vendas, 
com comparativo mensal dos 
indicadores individuais de 
gestão dos contatos e lembre-
tes, ligações, envio de e-mails 
e de mensagens de WhatsApp 
e biblioteca de conteúdos com 
mensagens que podem ser 
customizadas pelo usuário na 
hora de ativar os leads.
Atenta a garantir capacitação 
privilegiada aos vendedores, 
a Academia de Vendas desen-
volveu um curso no formato 
FreeWay que oferece rapidez 
no aprendizado e autonomia no 
acesso dos dados, permitindo 
ao usuário escolher a direção 
e o assunto de maior relevân-
cia. Para os líderes, foi criado 
um game com foco na gestão 
de pessoas, processos e visão 
de negócios, que valoriza o co-
nhecimento dos participantes. 

Disal Consórcio chega à maturidade

Conquistou o reconhecimento de 
seus colaboradores ao ser eleita pela 
revista Você S/A como uma das 150 
Melhores Empresas para Trabalhar 
e uma das 50 Melhores para as Mu-
lheres, em 2004, e o do mercado ao 
receber o Prêmio Top de Marketing 
ADVB, Associação dos Dirigentes de 
Vendas do Brasil em 2014. Em 2017 
reinventou sua marca e conquistou o 
Prêmio Destaque Nacional no Con-
gresso Learning & Performance.
Os resultados positivos são fruto de 
sempre entregar o suporte neces-
sário para ajudar a potencializar os 
negócios dos concessionários, e das 
condições especiais que oferece 
para atender às necessidades dos 
clientes.
Este ano lançou o Disal 360, um apli-
cativo de gestão de leads, compatí-
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 NOTÍCIAS DO
GRUPO DISAL

Com esse game a Academia de 
Vendas recebeu menção hon-
rosa no prêmio EduCorp 2018.
E, para entender a visão dos 
clientes com relação ao con-
sórcio da Disal, realizou sua 
primeira experiência com o 
uso de inteligência artificial 
em uma pesquisa que mede a 
experiência do consorciado. A 
vantagem é que o uso da tecno-
logia oferece um levantamento 
autoadaptativo e rápido, pois 
consome apenas dois minutos, 
e indica se o serviço oferecido 
vale ou não na opinião deste 
consumidor.
Como forma de comemorar a 
chegada à maturidade, a em-
presa lançou o Plano 30 anos, 
que até 14 de setembro reduz 
a taxa de administração para 
13% e 16,5%, conforme o plano 
escolhido. 
E para o breve futuro está o 
plano de transformar a Disal 
em uma empresa mais digi-
tal e tecnológica, tornando-a 
mais inovadora e competitiva, 
alinhada aos novos tempos, 
aguarde. 
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SUCESSÃO

Primeiro faz-se necessário 
definir o que é lead, para 
os mais desavisados. É um 
potencial cliente, hoje tratado 
com um arquivo digital que 
foi gerado quando esta 
pessoa mostrou interesse, 
entrou num site, ligou ou fez 
algum movimento que deu 
indícios de que ali poderia 
haver negociação comercial. 
Um dado que podia gerar 
dinheiro. 

Segundo o filosofo atual, Yuval 
Noah Harari, não deveríamos es-
tranhar se num curto espaço de 
tempo surgisse uma nova reli-
gião. A religião dos dados. 
Nos últimos 20 anos enfatizamos 
que nosso maior capital empresa-
rial era o ser humano. Isto, sutil e 
rapidamente, está sendo substi-
tuído pelo culto aos dados. Surge 
o Datacare. 
Tem sido consenso de que temos 
que cuidar dos dados de nossas 
empresas. Erroneamente, pode-
mos seguir o caminho do culto 
excessivo a eles, esquecendo-nos 
do preparo daqueles que deci-
dem. Dados são dados. Algo iner-
te, muitas vezes perdido no fundo 

de um database, amaldiçoado 
por muitos, idolatrado por ou-
tros, mas que em si nada fala. 
O escritor Pierre Levy disse 
um dia: “Onde está a informa-
ção que perdemos nos dados? 
Onde está o conhecimento 
que perdemos na informação? 
Onde está a sabedoria que 
perdemos no conhecimento?”
Os tomadores de decisão não 
podem acreditar que a tecno-
logia será a solucionadora de 
todos os seus problemas. É im-
portante que eles compreen-
dam que dados precisam ser 
cruzados, interpretados. Que 
é necessário inteligência hu-
mana para isto. Pelo menos 
por enquanto. 
Mas onde está o nosso proje-
to de Smartcare? Aquele que 
deve garantir a retenção das 
melhores cabeças. Aquele 
que garantirá que a análise 
não escapará das mãos da or-
ganização a menos que quei-
ramos ser eternos dependen-
tes de alguém até mesmo para 
respirar. Devemos criar deci-
sores que saberão quando fa-
zer movimentos estratégicos, 
que trocarão de tecnologia 
quando se tornar obsoleta. 
No futuro não haverá escassez 
tecnológica, haverá escassez 
cognitiva. As pessoas terão os 
dados, as informações, mas 
apenas uma casta terá a habi-
lidade de transformá-las em 
conhecimento e portanto, em 
estratégia. 

 lead
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Minha esperança se deposita 
nas médias empresas contro-
ladas por famílias que que-
rem vender produtos, prestar 
serviços com algo a mais. Que 
querem transformar a expe-
riência de se trabalhar junto, 
como uma família, em algo 
mais que resultado financeiro. 
Não devemos nos apeque-
nar à qualidade de um lead. 
Leads não têm visão. Leads 
não têm instinto, nem tino co-
mercial. Gestores de Empre-
sas Familiares não podem se 
tornar apenas um lead para 
consultorias, fornecedores de 
analises digitais, recrutado-
res e tantos outros pensado-
res que querem vender suas 
soluções. Não se pode tercei-
rizar a inteligência da organi-
zação. Deve-se, sim, fazer uso 
de um conjunto de pessoas, 
sistemas e processos, para se 
chegar aonde se quer. Mas ja-
mais podemos deixar de pen-
sar, analisar, formular cami-
nhos. Esta é a única salvação 
para médias empresas num 
mundo de empresas gigantes 
e startups. 
Quero alertar para a necessi-
dade de se preparar para um 
mundo onde a inteligência 
(ainda por enquanto humana) 
será recurso e não trabalho ár-
duo que será substituído pela 
tecnologia. O líder empreen-
dedor da empresa familiar 
deve ser o grande costureiro 
do patchwork de soluções que 
se apresentam. Sua sagacida-
de estará na forma com que 
vai construir o desenho final. 
Pode aprender com outros, 
com dados, com o mercado e, 
como disse um executivo da 
Siemens, deve transformar ino-
vação em nota fiscal. Isto é a ta-
refa dos líderes das empresas. 
Isto é ser empreendedor. Todo 
o resto, numa organização, é 
comprável. 

Eu não sou um

CECILIA LODI
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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

Meio atrasada, recebi de uma amiga um 

vídeo sobre o Hover Car, um carro-concei-

to da Volkswagen. Como sou uma crente, 

achei o máximo! Nem me perguntei como 

funcionaria... Fiquei encantada com aquele 

círculo flutuando pela cidade, fazendo ma-

nobras, brecando sozinho. Sensacional!

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Mas além de crente, fiz uma boa 
escola de jornalismo. Num se-
gundo momento, fui pesquisar e 
descobri que era meio fake. Digo 
meio, porque o vídeo mostrava 
uma operação impossível, com 
o carro transitando livremente 
por qualquer lugar. Isso realmen-
te ainda não dá para acontecer. 
(Observe que o meu lado crente 
acrescenta um “ainda”...) Mas um 
carro flutuante pode existir, desde 
que circule sobre um trilho, que 
criaria um campo magnético.
Este Hover Car surgiu num concur-
so que a Volkswagen promoveu, 
para ver até onde vai a imagina-
ção dos designers. Os resultados 
deste tipo de concurso são sem-
pre muito interessantes. Afinal, 

toda grande ideia certamente causou espanto 
ou descrédito ao ser apresentada.
Eu, na verdade, acho que existe uma fonte cria-
tiva única, onde todos bebemos. Dela vieram os 
improváveis desenhos das máquinas voadoras 
do Leonardo da Vinci, as fantasias espaciais do 
George Luccas, e todos as coisas bacanas que 
vemos todo dia melhorando nossa vida.
Há muitas coisas boas por vir no campo da tec-
nologia. Todos nós que vimos os Jetsons na in-
fância, ainda sonhamos com robôs limpando a 
casa e carros voadores. 
A indústria da mobilidade é, provavelmente, a 
que trará as novidades mais abrangentes. Afi-
nal, gente e coisas precisam ir e vir. E isso está 
cada vez mais complicado em toda parte. Tem 
um monte de vídeos circulando na internet, 
mostrando saídas quase mágicas para a mobi-
lidade.
Esse sonho não é de hoje... ainda na faculda-
de, paradas num trânsito que achávamos terrí-
vel (nem imaginávamos o que ainda viria pela 
frente...), tínhamos a fantasia de ter um carro-
-helicóptero! Imagine só: todo mundo parado, 
você aperta um botão no painel e as pás se 
desdobram, sobem, começam a girar e você sai 
na vertical, indo rapidinho para o seu destino. 
A gente chorava de rir pensando nos queixos 
caindo...mas, hoje parece cada vez mais perto 
de acontecer.

Carro-helicóptero
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Não 
sei 
nem 
quero 
saber!

 
MARKETING
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Estas e outras perguntas foram 
feitas recentemente a um grupo 
de empresários em um encontro 
que reuniu marcas e produtos de 
vários setores. Houve cinco tipos 
de categorias de respostas dife-
rentes: 
A) Não sabiam
B) Não faziam
C) Achavam que faziam, mas não 
tinham certeza
D) Faziam, mas não sabiam a efe-
tividade
E) Faziam e controlavam o resul-
tado
Embora, aparentemente, sejam 
resultados independentes, por 
motivos também específicos, a 
verdade é que essas cinco res-
postas não são exatamente cin-
co. Vejam:
A) Não sabiam – Se não sabem, 
é porque não medem, porque 
sequer sabem de onde vêm as 
vendas.  
C) Achavam que faziam, mas não 
tinham certeza – Se só acham, se 
não têm certeza, é porque tam-

não acontece, tomam 
duas decisões: cor-
tam o investimento 
em marketing ou re-
solvem investir mais. 
Mas em nenhum dos 
dois casos a decisão 
é baseada em fatos. 
Afinal, sequer sabi-
am se alguma ação 
promocional era re-
alizada.

Os que não fazem geralmente 
argumentam que a propaganda 
é uma ferramenta difícil de ser 
mensurada. Em parte, eles têm 
razão. Em parte, não. A razão 
está baseada na comunicação 
em massa. Essa é a propaganda 
veiculada nos grandes meios 
de comunicação. Além de exi-
gir um investimento alto de 
produção e divulgação, a am-
plitude desses canais – como 
televisão e jornal – não permite 
saber a efetividade da mensa-
gem e controlar as reversões 
em vendas. 
Por outro lado, esse grupo es-
quece que atualmente existem 
meios de divulgação totalmente 
transparentes. A publicidade 
digital, por exemplo, possui fer-
ramentas que medem eficiência 
e eficácia. Não é 100% confiáv-
el, mas não é um tiro no escuro. 
Ações de relacionamento tam-
bém são controláveis, além de 
gerar valor para a marca.
O último grupo, formado por 
aqueles empresários que fazem 
comunicação mercadológica, é 
evidentemente o mais consci-
ente. Isso, claro, não quer dizer 
que toda ação desenvolvida por 
suas empresas é um sucesso de 
vendas. Fazer publicidade con-
scientemente não quer dizer 
fazer bem feito. Mas estão mui-
tos passos adiante dos demais 
competidores. Sorte deles, de 
seus negócios e de suas marcas. 

bém não conhecem como são 
realizadas as vendas. Ou seja, 
não controlam o negócio.
D) Faziam, mas não sabiam a 
efetividade – Se fazem, mas não 
controlam, não adianta.
Temos, dessa forma, três resul-
tados:
A) Não sabem
B) Não fazem
C) Fazem
Os que não sabem formam, in-
discutivelmente, o grupo de 
empresários mais preocupante. 
Não saber se e como o dinheiro 
da empresa está sendo investi-
do é dizer que não há controles, 
administração, objetivos, estra-
tégia, acompanhamento, men-
suração. 
Muitos desse grupo provavel-
mente consideram a comu-
nicação mercadológica um 
pequeno detalhe nos resultados 
comerciais. Esse perfil costuma 
olhar a última linha da planilha 
de resultados, esperando ver 
números positivos. Quando isso 

Marcelo Allendes é especialista em consumo, marketing e comunicação. 
Email: allendes@yahoo.com. 
 

Tem investido em publicidade? A 
propaganda está em seu plano de 
comunicação? Sua lista de clientes 
está atualizada e ativa? Existe um 
programa de relacionamento efetivo 
nas suas estratégias de vendas? O 
nome de sua empresa aparece no 
topo da lista de busca do Google? 
Quanto de suas vendas são originadas 
de ações estruturadas de marketing?

MARCELO ALLENDES
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As cervejas belgas começaram 
a ser produzidas muito antes da 
Bélgica existir como um país 
independente. Provavelmente, 
as cervejas datam de antes das 
Cruzadas, na era medieval. Assim 
como nas tribos germânicas, a 
cerveja era uma excelente alter-
nativa à água, devido às péssimas 
condições sanitárias da época.

As cervejas belgas começaram 
a ser produzidas muito antes da 
Bélgica existir como um país in-
dependente. Provavelmente, as 
cervejas datam de antes das Cru-
zadas, na era medieval. Assim 
como nas tribos germânicas, a 
cerveja era uma excelente alter-
nativa à água, devido às péssimas 
condições sanitárias da época.
As cervejas belgas não seguem 
regras rígidas para os ingredien-
tes, como as cervejas alemãs. A 
escola belga permite que o cer-
vejeiro coloque toda a sua criati-
vidade em ação. É comum o uso 
de outros cereais que não a ceva-
da, como trigo e aveia, inclusive 
os não maltados. Muito frequen-
te também é a adição de açúcar 
e caramelos para elevar o teor 
alcoólico, mantendo o corpo da 

Rochefort, Orval, 
Achel e Westvleteren. 
Fora dos portões sa-
grados dos monasté-
rios, cervejas de estilo 
trapista são produzi-
das por outras cerve-
jarias como a Moort-
gat, cujos principais 
rótulos são a Duvel e 
Maredsous.  
Voltando ao universo 
mais amplo das cer-
vejas belgas, é quase 
impossível não reco-
nhecer o elefantinho 
rosa da Delirium, pre-
sente nos rótulos de 
suas cervejas e tam-
bém nos seus famo-

sos bares com inúmeras torneiras 
de chope e variedades de garra-
fas, alguns com mais de mil rótulos 
disponíveis. 
Temos em funcionamento dois De-
lirium Cafés no Brasil, em São Pau-
lo e Rio de Janeiro.
A degustação no mundo dos esti-
los belgas pode começar com cer-
vejas mais leves e claras, como a 
Witbier uma cerveja de trigo leve 
e refrescante, as Saisons, Belgian 
Blonde Ales e Belgian Pale Ales, 
normalmente aromáticas e bem 
equilibradas. 
Podemos continuar com as cerve-
jas claras com maior teor alcoólico, 
como as do estilo Tripel, marcan-
tes pelo seu final seco e as Gol-
den Strong Ale. Por fim, entramos 
no mundo das Dark Strong Ales, 
Dubbel, Quadruppel, mais escuras, 
degustadas em temperaturas mais 
elevadas e que podem facilmente 
passar dos 10% de teor alcoólico. 
Para os degustadores mais ousa-
dos, vale a pena arriscar a família 
das cervejas de fermentação es-
pontânea ou sour, como são po-
pularmente conhecidas, como as 
Lambics e Gueuze.

Sugestão de degustação: Hoe-
gaarden e Vedett Witbier, Leffe Blonde, 
Tripel Karmeliet, Chimay, La Trappe, 
Westmalle, Rochefort, Orval, Westvle-
teren, Gouden Carolus, Delirium Tre-
mens, Leopoldina Old Strong Ale.

A Escola Belga
cerveja mais baixo, assim como 
de temperos e especiarias, como 
semente de coentro e raspas de 
cítricos. 
As características mais marcan-
tes das cervejas belgas vêm dos 
fermentos (ou leveduras). Os fe-
nóis remetem a aromas de cra-
vo, especiarias e tutti-frutti e os 
ésteres formam aromas frutais. 
Outra característica marcante 
das cervejas belgas é o alto teor 
alcoólico, que as deixam, em al-
guns casos, licorosas, seguidas 
de um sabor adocicado que fica 
na boca mesmo despois de en-
golir a cerveja.
Provavelmente, as cervejas bel-
gas mais famosas são as trapistas. 
A marca “Trapista” é uma marca 
registrada, de uso regulado pela 
Associação Trapista Internacio-
nal (International Trappist Asso-
ciation, ITA (www.trappist.be). 
Um produto trapista obrigatoria-
mente deve ser produzido em 
um Monastério, seguindo as rígi-
das diretrizes da ITA. A primeira 
cervejaria trapista estabelecida 
foi a Westmalle, que iniciou as 
atividades cervejeiras em 1836. 
A ITA tem hoje 13 monastérios 
produtores de cerveja associa-
dos, dentre os quais, destacam-
-se: Westmalle, Chimay, Koning-
shoeven (La Trappe, Holandês), 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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Stanislaw Ponte Preta celebrizou-se dizendo que “uma feijoada só 
é realmente completa quando tem uma ambulância de plantão”. 
E realmente este, que é um dos pratos mais tradicionais de nossa 
culinária, sugere um forte digestivo para acalmar o organismo 
sacudido pela gordura, ferro e sal do preparo. Mas a feijoada 
proposta aqui tenta ser o mais leve possível, se isto é de fato 
alcançável. 
Utilizamos a palavra light em seu enunciado, despertando 
um cuidado maior na sua feitura. Acompanhe.   algum outro 
ingrediente. Pode ser frito ou assado. Confira!

31S H O W R O O MS H O W R O O M31S H O W R O O M37S 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

“SAIA COM 
ALGUÉM QUE 
COMA COM 
VOCÊ E NÃO 
ALGUÉM QUE 
RECLAME QUE 
VOCÊ ESTÁ 
COMENDO”
ANÔNIMO

Origem
O que todo mundo sabe, mas não está 
certo, é que a feijoada teria sido criada 
dentro das senzalas pelos escravos com os 
restos de carnes que sobravam dos nobres 
portugueses. Essas partes consideradas 
menos nobres do porco, como o rabo, a 
orelha, a língua e o pé, são e sempre foram na 
verdade nobres para os europeus, excluindo 
qualquer hipótese de ser dada aos escravos.
Diversos registros históricos já comprovaram 
que o escravo se alimentava apenas de 
farinha e água, e dificilmente tinha acesso à 
carne. São os portugueses os responsáveis 
por trazer ao Brasil a técnica e a combinação 
do cozido com carnes, que com o passar 
do tempo e evolução dos costumes, foi 
acrescentado o feijão preto, criando assim 
a feijoada. O feijão preto é de origem 
sul-americana e era parte da dieta dos 
índios nativos. Portanto, a feijoada não é 
originalmente brasileira e sim uma adaptação 
e evolução de uma cultura de berço europeu.

Ingredientes:  (para 8 pessoas)
700g de feijão preto ou vermelho
500g de linguiça colonial fatiada
250g de costela de suíno defumada
250g de lombo de porco em pedaços
500g de joelho e rabo de suíno cortado em pedaços
500g de pele suína cortada em pedaços
250g de bacon cortado em cubos
2 cebolas pequenas picadas • 3 dentes de alho picados
2 folhas de louro • 2 colheres de sopa de óleo 
Pimenta líquida a gosto • Sal a gosto

Preparo:
Numa panela com água fervente colocar a costela defumada, o 
joelho e as peles suínas para escaldar e tirar o excesso de gordura. 
Ferver por cerca de vinte minutos. Em seguida, transferir estes 
ingredientes para uma forma e levar ao forno pré-aquecido por 
mais vinte minutos. Tirar e reservar. Numa panela fritar a carne de 
porco até dourar e reservar. Fazer o mesmo procedimento para a 
linguiça e depois o bacon. Colocar o feijão de molho de um dia 
para o outro e depois levar à panela para cozinhá-lo. Juntar o louro. 
Assim que estiver com o caldo mais escuro, (cerca de uma hora 
após o início do cozimento), juntar as carnes. Em uma frigideira 
dourar no óleo de canola a cebola e o alho e juntar à feijoada. 
Adicionar também o caldo de legumes, diluído em um pouco de 
água, o sal e a pimenta. Quando o feijão estiver macio, separar três 
conchas de caldo e feijão e bater em um liquidificador. Juntar este 
preparado à feijoada para engrossar o caldo. Mexer bem, corrigir 
o tempero e servir junto aos tradicionais acompanhamentos: couve 
refogada, laranja fatiada, farofa, torresmo e arroz branco.         

A boa feijoada
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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Os vinhos de reserva são guardados 
em cubas de inox, separados cuidado-
samente por ano e por vinhedo. Para se 
ter uma ideia do enorme investimen-
to realizado para se ter esses vinhos, 
basta saber que hoje a Veuve Clicquot 
tem uma coleção de 400 vinhos de re-
serva, de 17 safras, o mais velho data-
do de 1988.

O Veuve Clicquot Extra 
Old Extra Brut, como 
vai ser chamado o novo 
champanhe, será produzido 
em minúsculas quantidades, 
apenas 30.000 garrafas, e 
traz inovações interessantes 
na maneira como se utilizam 
os vinhos de reserva, que 
são aqueles usados para 
corrigir eventuais problemas 
decorrentes da safra, 
manter o estilo da casa e, 
eventualmente, aumentar 
a complexidade dos 
champanhes produzidos. 

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

No caso dos champanhes 
não safrados, o que se faz 
habitualmente no assem-
blage (mescla) é usar a 
maior parte dos vinhos da 
safra corrente e uma pe-
quena parcela de vinhos de 
reserva. O que Demarville, 
um dos mais talentosos chef 
de cave, leia-se enólogos, 
de sua geração, fez foi usar 
nesse champanhe exclusivo 
somente vinhos de reserva 
no assemblage para a ob-
tenção do chamado Vin de 
Cuvée, que é o vinho que irá 
passar pela segunda fer-
mentação em garrafa, con-
forme preconiza o método 
champenoise.
O Veuve Clicqcot Extra Old 
Extra Brut é produzido com 
vinhos de reserva dos anos 
de 1988, 1996, 2006, 2008, 
2009 e 2010, escolhidos por 

VEUVE CLICQUOT VEUVE CLICQUOT 
EXTRA-OLD 
EXTRA-BRUT, 

um champanhe um champanhe 
muito exclusivo.muito exclusivo.
um champanhe 
muito exclusivo.
um champanhe um champanhe 
muito exclusivo.
um champanhe 

suas diferentes caracte-
rísticas, tais como frescor, 
generosidade e estrutura, 
conforme nos disse o próprio 
Demarville. 
Para conseguir o resultado 
desejado, os vinhos esco-
lhidos passaram por três 
anos em tonéis, em contato 
com as leveduras, antes do 
assemblage, após o qual, 
o Vin de Cuvée foi engarra-
fado, acrescentaram-se as 
leveduras para a segunda 
fermentação e o champanhe 
permaneceu mais três anos 
em contato com as referidas 
leveduras, ganhando com-
plexidade e os almejados 
aromas - tostado, frutas se-
cas e amanteigado -, conhe-
cidos entre os especialistas 
como o Bouquet de Cham-
pagne.
Outras características in-
teressantes desse novo 
champanhe são sua baixa 
dosagem de açúcar, ape-
nas 3g/litro, o que aumenta 
seu frescor, sua potência e 
sua intensidade aromática, 
e também a menor pressão 
de gás carbônico na garrafa: 
4,5 atmosferas de pressão 
contra os habituais 5,5 a 6 
atmosferas de pressão dos 
champanhes da Maison. O 
objetivo de baixar a pressão 
é deixar o champanhe com 
textura mais macia na boca.
Na degustação, o Veuve Cic-
quot EBEO se mostrou de 
cor amarelo-palha clara, 
perlage composta por bolhi-
nhas minúsculas, numero-
sas e persistentes, aromas 
cítricos e de frutas como 
pera e pêssego, com notas 
de tostado, brioches e frutas 
secas. No paladar mostrou 
toda sua potência, com aci-
dez fresca, bom corpo, longa 
persistência e delicioso re-
tro-olfato. Vai marcar época.
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