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 RECADO

3S H O W R O O M

No entanto, o nosso setor, que tem grande 
peso nessa conta, registrou uma produção de 
291,4 mil veículos em agosto, 11,7% a mais do 
que a produção verificada em igual período 
do ano passado. E os licenciamentos também 
cresceram: foram 14,8% maiores, ao comparar 
as 248,6 mil unidades de agosto de 2018 com 
as 216,5 mil de igual período de 2017.
Anfavea e Fenabrave comemoraram a 
performance. Antonio Megale comentou 
que mesmo em um cenário de incerteza, 
como eleições, alta do dólar e com a 
memória recente das paralisações de maio, 
o desempenho foi uma surpresa positiva. 
Tivemos dias com mais de 16 mil veículos 
licenciados e a média diária foi a mais alta 
do ano. E para o fechamento do ano, tudo 
indica que teremos uma surpresa agradável, 
um aumento das projeções. A expectativa 
é vender 2 milhões e meio de unidades, ou 
o equivalente a quase 12% a mais do que o 
número registrado em 2017. 
Em nossa marca as notícias também são boas. 
Temos visto o presidente da Volkswagen do 
Brasil, Pablo Di Si, em muitas entrevistas na 
mídia, trazendo informações relevantes, como 
a exportação para além da Região SAM de 
alguns dos nossos futuros carros, desenhados e 
produzidos no Brasil.
Apesar dos inúmeros desafios que ainda temos, 
isso demonstra que estamos no caminho certo. 
Um exemplo é a recente parceria Assobrav – 
VWB na implantação dos novos Comitês de 
Trabalho de Vendas, Custos e Pós-Vendas, 
tarefa que visa impulsionar o nosso negócio, 
melhorando nossos processos, serviços e, 
assim, conquistar mercado.
Os comitês foram iniciados em meados de 
agosto, por isso ainda estão sendo estruturados. 
Queremos encontrar a melhor maneira de 

Nosso setor melhor 
que toda a indústria

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

Dados recentes do IBGE dão conta de que a indústria como um todo não vai responder 

como era esperado para este ano. Pelas informações da Pesquisa Industrial Mensal 

Produção Física Regional, conduzida pelo órgão, apesar de as comparações com o ano 

anterior terem sido positivas, é mínima a possibilidade de a indústria se recuperar neste 

segundo semestre.

receber as demandas da Rede e de divulgar as 
decisões e o andamento dos trabalhos, mas estou 
certo de que em breve teremos boas novidades 
para informar. 
Por ora, a rotina desses comitês, bem como a dos 
departamentos da Assobrav, as reuniões das UNI´s, 
das Lideranças e da Diretoria Executiva passaram 
a ser divulgadas pelo vídeo de apenas 5 minutos 
chamado “Agenda 5.0”. Produzido pela Assobrav 
TV, é transmitido por whatsapp, com cópia em 
nosso site. 
Passamos também a disponibilizar nossa agenda 
nesta Showroom, à página 5. A intenção é colocar 
a Rede ao par do dia a dia da Associação, 
dos compromissos das lideranças e de seus 
executivos, assim como dos eventos da Montadora. 
Este mês de setembro, por exemplo, está cheio 
de novidades, entre as quais destacamos a do dia 
17, “Cycle Plan VW”, na unidade Anchieta, onde 
a Diretoria Executiva, os sete Coordenadores 
Regionais e alguns convidados, poderão conhecer 
os futuros produtos da marca, ainda inéditos, pois 
serão os carros desenvolvidos após 2020. No dia 
seguinte,18 de setembro, faremos uma palestra no 
evento “VE Latino-americano”, apontando a visão 
da Rede VW diante da iminência dos veículos 
elétricos. 
Mas, os compromissos mais importantes 
acontecerão no final do mês, quando veremos 
de perto o Novo Jetta. O lançamento oficial da 
Montadora para os titulares será nos dias 26 e 
27 no The Royal Palm Plaza, em Campinas. Logo 
em seguida, dias 28 e 29 de setembro e 1 e 2 
de outubro, no mesmo hotel, acontecerão o Pós-
Vendas Experience e o Encontro Nacional de 
Vendas, para diretores e gerentes, onde espero 
encontrar todos vocês.
Até lá!
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Novo Polo Beats no The Voice Brasil 2018
A partir do dia 4 e todas as terças e quintas até dia 27 
de setembro, a Volkswagen divulgará o lançamento do 
Novo Polo Beats no programa The Voice, referência de 
entretenimento no País.
O modelo chega como linha 2019 alinhado com a 
proposta da marca Beats, tendo como público-alvo 
os clientes aspiracionais, em sua maioria jovens, que 
fazem questão de status e buscam sempre produtos 
que são referência no mercado tecnológico. 
No programa o apresentador Tiago Leifert explicará 
que o modelo oferece uma experiência musical inédita para dentro do 
carro, transformando-o praticamente em um estúdio de som móvel, com 
destaque para o sistema de som Beats e o painel digital Active Info Display. 

Agenda da Assobrav
Rede VW
Setembro 2018

Dia Evento

4 Reunião do Grupo Frankfurt – Programa Sinal Vermelho

5 Reunião do Grupo Frankfurt – Programa Sinal Vermelho

 Reunião da Unigran

 Reunião dos Comitês: Vendas e Marketing e Pós-Vendas

 Palestra “Programa 4C” – Compliance - Grupo Disal

17 Cycle Plan VW – Planta Anchieta, SB Campo

17 e 18 Reunião do Grupo Hamburgo– Programa Sinal Vermelho

 Seminário do Veículo Elétrico, ExpoTransamérica, SP

26 e 27 Lançamento do Novo Jetta – The Royal Palm, Campinas 
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Foto de Capa: volkswagen-newsroom

Novo VP de Vendas e Marketing da 
VWB 
Stefan Mecha é o novo vice-presidente de 
Vendas e Marketing da Volkswagen Região 
SAM (América do Sul, Central e Caribe). O 
executivo substitui Thomas Owsianski, que se 
tornou Presidente da Audi China, em Pequim. 
Stefan Mecha iniciou sua carreira há 13 
anos no Grupo Volkswagen na Alemanha, na 
Nutzfahrzeuge, Divisão de Veículos Comerciais 
Leves, como responsável pela área de 
Exportação da Região Europa. Em 2007, atuou 
como Gerente da Região Leste da Alemanha, 
em Wolfsburg. A partir de 2009, assumiu a 
posição de Gerente Geral da Audi em Dubai, 
retornando em 2012 a Wolfsburg para assumir 
a Região Norte da Alemanha. Desde 2016, 
atuava como Head de NSO (National Sales 
Organization) na Volkswagen África do Sul.
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O vice-presidente da Unisul III, 
Fernando Ruga, da VW Unidos, de Porto 
Alegre...

E o sucessor Ivo Bráz, do Grupo 
Recreio, ativo participante dos 
encontros do Programa de Sucessão na 
Empresa da Assobrav...

Chegando de Israel, 
Ernesto Pesochinsky, diretor para a 
América Latina da Mobileye...

Cristina Dias, titular do Grupo Tempo, de 
Campinas, SP, prestigiando a Reunião de Marca 
entre Assobrav e VWB às vésperas do Congresso 
Fenabrave...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI 
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Marcelo Barros, responsável pela operação da 
Autorola Internacional de Vendas Online no Brasil...

Cristiano Dantas, Superintendente de 
Relações Internacionais da B³ - Brasil 
Bolsa Balcão...

O professor Marcos Assi, em palestra 
“Código de Conduta e Ética”, durante o 
lançamento do Programa “4C – Compliance 
Conheça Confie Colabore”, pelo Grupo 
Disal...

e Carina Lima, sua colega de área 

7S H O W R O O M
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A Mintel, companhia de pesquisas 
de mercado sediada em Londres, 
mas com atuação em diversos 
países do mundo, divulgou os 
resultados de seu estudo “Estilo 
de Vida dos Millennials”, cujo 
objetivo foi traçar um perfil de 
comportamento do millennial 
brasileiro, incluindo a sua relação 
com as marcas.

por assinatura (ex. Netflix, HBO 
Go) e 19% citaram serviços 
de música por assinatura (ex. 
Spotify). “As operadoras de 
celular brasileira, como a TIM 
e a Vivo, por exemplo, adapta-
ram-se a essa demanda e estão 
oferecendo planos e promo-
ções específicas para atender 
melhor às necessidades dos 
consumidores que utilizam 
mais a internet para acessar 
serviços de streaming”, afirma 
Ana Paula Gilsogamo, especia-
lista em pesquisa de mercado, 
da Mintel. 

Posso te pagar com Spo-
tify?
Outra possibilidade, para mar-
cas em geral, pode ser pre-
sentear seus clientes com as-
sinaturas pagas dos serviços 
de streaming de música ou 
descontos nesses serviços. A 
bonificação desses serviços 
como benefício de cartões e 
outros serviços por aplicati-
vo também pode ser atraente 
para os millennials. “Por exem-
plo, o programa de fidelidade 
do Nubank, o Rewards, oferece 
como opção de benefício o pa-
gamento do Spotify com pon-
tos do programa”, lembra Ana. 
De acordo com a pesquisa, 
34% dos entrevistados per-
tencentes à geração millen-
nial afirmaram preferir entrar 
em contato com empresas e 
marcas on-line a ir à loja ou 
telefonar. A maioria deles ci-
tou redes sociais (ex. Face-
book, Instagram) e serviços/
aplicativos de mensagens (ex. 
WhatsApp) como um dos cin-
co serviços on-line que con-
sideram indispensáveis, com 
71% e 70%, respectivamente. 
“Seguindo essa preferência, 
diversas marcas têm permi-
tido que seus clientes entrem 
em contato através dessas 
plataformas virtuais para tirar 
dúvidas, fazer reclamações e 

Os millennials 
brasileiros 
e sua relação com as 
marcas

O levantamento conta com a 
percepção de mais de 1500 
usuários de internet que moram 
no País e têm 16 anos ou mais. A 
pesquisa foi realizada em mar-
ço de 2018 e abrangeu as cinco 
regiões do Brasil. Além disso, 
a classificação dos grupos so-
cioeconômicos segue o Critério 
Brasil, estabelecido pela Asso-
ciação Brasileira de Empresas 
de Pesquisa (Abep). Confira al-
guns dos principais insights do 
estudo:

Streaming é vida
De acordo com a pesquisa, 53% 
dos millennials citaram serviços 
de compartilhamento de vídeos 
(ex. YouTube) como sendo um 
dos cinco serviços on-line que 
consideram indispensáveis; 
35% citaram serviços de vídeo 

8 S H O W R O O M

MILLENIALS
também realizar compras e fa-
zer pedidos”, explica Ana.

Falar no WhatsApp?
De acordo com a pesquisa, 
a geração millennial se sen-
te significativamente menos 
confiante em realizar tarefas 
cotidianas em casa como, por 
exemplo, preparar refeições 
do zero e fazer manutenções 
domésticas por conta própria. 
“Diante disso, produzir con-
teúdo e realizar ativações que 
busquem ensinar a realização 
dessas tarefas pode interessar 
esse público. Algumas marcas, 
especialmente as relacionadas 
com decoração e alimentação, 
já vêm produzindo esse tipo 
de conteúdo”, acredita a espe-
cialista em pesquisa de merca-
do. 
De acordo com os dados da 
pesquisa, não existe diferen-
ça significativa entre os mil-
lennials das classes AB e DE 
quanto à interação pela inter-
net com marcas do universo 
fitness, citado por 28% e 19% 
respectivamente. “Esse dado é 
bastante interessante pois, em 
geral, marcas mais saudáveis e 
do universo fitness, como ali-
mentos e bebidas, por exem-
plo, costumam ser mais caras 
e, por consequência, mais 
acessíveis às classes mais al-
tas.
Apesar de as classes mais 
baixas interagirem com mar-
cas de categorias saudáveis 
e fitness tanto quanto as clas-
ses mais altas, elas gastam 
muito menos com atividades 
esportivas. O estudo apontou 
que 36% dos entrevistados 
das classes DE mencionaram 
ter tido algum tipo de gasto 
com “Exercício/atividades es-
portivas (ex. mensalidade da 
academia)” em comparação a 
47% das classes C1/C2 e 74% 
das classes AB.
Fonte: Site Propmark
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BICICLETA

O levantamento, que levou 
pouco mais de um ano para 
ser concluído, mostra qual 
a participação da bicicleta 
na economia nacional e res-
ponde a perguntas como: 
quantos empregos o setor 
gera, quantas bicicletas, 
partes e peças são produ-
zidas e importadas? Quan-
tas lojas de bicicletarias 
existem no Brasil e qual o 
impacto do uso desse meio 
de transporte ativo no or-
çamento familiar? Quanto 
é investido em estrutura ci-
cloviária no País, ao longo 
de um ano?
“Nossa ideia com o estudo 
é, além de trazer um retra-
to preciso do setor, ajudar 
gestores públicos na to-
mada de decisões relacio-
nadas ao uso da bicicleta, 
oferecer informações mais 
precisas à imprensa para 
divulgar e incentivar o uso 
desse meio de transporte, 
assim como pesquisado-
res da academia ganham 
suporte extra para estudar 
e aprofundar a interdisci-
plinaridade da bicicleta”, 
explica Daniel Guth, coor-
denador de projetos da 
Aliança Bike e organizador 
deste estudo.
O estudo se baseia em da-
dos primários e secundá-
rios, estes produzidos por 
órgãos do governo federal 
e institutos como o IBGE, 
MDIC, além de apresentar 
vários estudos de casos. A 
estrutura do estudo está di-
vidida em cinco dimensões: 
Cadeia Produtiva, Políticas 
Públicas, Transportes, Ati-
vidades Afins e Benefícios. 
Conta com 22 temáticas 
distribuídas nesses gru-
pos, que mostram números 
inéditos sobre geração de 
empregos, exportações, ci-

clologística, cicloturismo, 
investimentos em produ-
ção científica, cicloativis-
mo, entre outros.

Informações revela-
das
Os dados mostram que 
em 2015, por exemplo, 
mais de cinco milhões 
de bicicletas e quase 70 
milhões de peças e aces-
sórios foram produzidas 
e importadas no País, 
gerando cerca de 25 mil 
empregos na fabricação, 
distribuição e comercia-
lização de peças e servi-
ços. A soma dos salários 
pagos em 2016 para todo 
setor de bicicleta alcança 
R$ 384 milhões/ano.
A pesquisa também re-
velou um panorama 
bastante abrangente de 
toda a malha cicloviária 
brasileira nas capitais, 
mostrando números de 
investimentos públicos. 
Embora São Paulo e Rio 
de Janeiro concentrem 
os maiores investimentos 
em infraestrutura (R$ 286 
milhões e R$ 253 milhões, 
pela ordem) e também o 
maior número de ciclo-
vias e ciclofaixas (498,40 
km em São Paulo e 441,10 
km no Rio de Janeiro), 
o estudo revelou dados 
curiosos. Vitória é a capi-
tal que mais se destaca na 
implantação da malha ci-
cloviária de acordo com 
a dimensão de seu terri-
tório (R$ 287 mil/km2 de 
extensão terrestre contra 
R$ 211 mil/km2 do Rio de 
Janeiro) e Rio Branco é a 
cidade que mais investiu 
em estrutura cicloviária 
por habitantes (R$ 111,42 
per capita contra R$ 25,47 
per capita em São Paulo).
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Bicicleta X Ônibus
Outra temática importan-
te levantada no estudo é 
como a bicicleta pode ser 
utilizada na esfera domés-
tica e comercial. No uso 
pessoal, foram analisadas 
cinco famílias de classes 
socioeconômicas diferen-
tes que usam a bicicleta 
como meio principal de 
transporte, alternativo ou 
apenas para lazer. Fazendo 
comparativos com relação 
a carros particulares, táxis 
e transporte público, po-
demos notar uma econo-
mia significativa ao final 
da análise: em uma das 
famílias entrevistadas, a 
economia pode chegar a 
R$13.824,00 (anuais) com 
a troca de ônibus pela bici-
cleta, por exemplo.
O estudo também se apro-
fundou na ciclologística 
como importante atividade 
econômica deste comple-
xo econômico que chama-
mos de Economia da Bici-
cleta. Um estudo de caso 
realizado no bairro do Bom 
Retiro, em São Paulo, mos-
trou que ali são realizadas 
diariamente 2.349 entre-
gas de bicicleta e triciclo. 
Os responsáveis pelos es-
tabelecimentos dizem que 
a bicicleta é mais rápida e 
econômica, por isso, vem 
ganhando destaque na re-
gião.

No esporte e no turis-
mo
Quando falamos de ativi-
dades afins, como ciclotu-
rismo e eventos esportivos, 
também temos números 
significativos sobre a mo-
vimentação que o esporte 
e o turismo trazem para as 
regiões que sediam. O cir-
cuito do Vale Europeu, por 

no Brasil”
“A Economia da Bicicleta

exemplo, recebe cerca 
de quatro mil cicloturis-
tas todos os anos, movi-
mentando pousadas, ho-
téis, lojas e restaurantes. 
Além de gerar renda a 
população local, é uma 
ótima maneira de manter 
as pessoas em seus terri-
tórios.
Outra vertente aborda-
da no estudo mostrou o 
empreendedorismo em 
volta do universo da bici-
cleta, em que aplicativos, 
foodbikes, bikes cafés 
estão ganhando espaço 
nas cidades brasileiras, 
mostrando criatividade e 
inovação para o setor.
Finalizando o estudo, os 
dados apresentados são 
dos benefícios que o uso 
da bicicleta na socieda-
de traz como a redução 
da emissão de poluentes, 
afetando não só a ques-
tão da poluição e clima, 
mas também a saúde dos 
cidadãos. Os dados mos-
tram, por exemplo, se a 
intensidade de uso da 
bicicleta no Rio de Janei-
ro fosse equivalente à de 
ônibus urbanos, a taxa de 
emissão total de CO se-
ria de 41,9 kg/ano. Logo, 
o uso da bicicleta atual-
mente evita uma taxa de 
emissão total de CO cor-
respondente a 41,9 kg/
ano no Rio de Janeiro. 
Numa estimativa para o 
Brasil, essa taxa seria de 
348.608 t/ano.
“A Economia da Bicicleta 
no Brasil’, além da parce-
ria da Aliança Bike com 
o LABMOB, contou com 
apoio do Banco Itaú e do 
Instituto Clima e Socieda-
de.
Fonte: aliancabike.org.br
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CAPA
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Como todo tema novo, este também é 

polêmico. As opiniões se dividem entre 

os preocupados e os catastróficos, mas 

ambos concordam de que é inevitável 

e irreversível. Isto porque, se trata, 

pura e simplesmente, de aumentar a 

produtividade. 

Os robôs vieram para ficar e vão 

competir conosco. Mas de que maneira? 

Em que proporção? Quais serão os 

empregos que perderemos para eles?

Estas e muitas outras questões 

sobre o tema tiram o sono e 

promovem a criatividade dos 

cientistas e pensadores con-

temporâneos. Já é consistente 

a literatura sobre o impacto da 

Inteligência Artificial em nos-

sas vidas. Os autores se dedi-

cam a elucidar – numa espécie 

de análise clarividente – como 

será o nosso dia a dia conviven-

do com essas máquinas inteli-

gentes e como poderemos nos 

preparar intelectualmente para 

“competir” com elas e garantir 

um trabalho no futuro.

Melhor pensar no robô como aliado
S. B.
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Uma nova ordem socioeconômica deve-
rá ser estabelecida para que humanos e 
robôs passem a conviver no mercado de 
trabalho, paulatinamente. Todos concor-
dam que a chegada dos robôs não se dará 
em todos os segmentos da economia ao 
mesmo tempo e com a mesma ênfase. O 
setor automotivo, por exemplo, que histo-
ricamente vem utilizando máquinas cada 
vez mais inteligentes em suas linhas de 
desenvolvimento e produção, será, com 
certeza, um dos grandes usuários de ro-
bôs inteligentes. Já na construção civil, 
onde a “habilidade humana” é bastante 
exigida, não haverá a mesma urgência. 
De qualquer maneira, empresas, traba-
lhadores e governos deverão chegar a 
um bom termo para que essa convivên-
cia, especialmente no período de transi-
ção – que começou há dois anos e deve 
se concluir até 2030 – aconteça da melhor 
maneira possível.

Imposto sobre a automação
É o que já estão fazendo os trabalhadores 
filiados aos sindicatos britânicos. A ideia 
deles é, em comum acordo com o governo 
e as empresas, estabelecer um imposto 
sobre ganhos de produtividade decorren-
tes do uso de robôs ou outras tecnologias 
de automação. A exemplo do IPI que inci-
de sobre os veículos, a alíquota do tributo 
sobre a automação seria escalonada de 
acordo com os segmentos da economia. 
Dessa forma, sobre o setor automotivo ou 
bancário, incidiriam taxas maiores do que 
sobre a construção civil, já que esta será 
muito menos impactada. Além disso, os 
impostos seriam destinados à criação de 
empregos públicos nas áreas de educa-
ção e saúde. Será?
Outra ideia digna de ficção científica e 
que circula no primeiro mundo – a Sué-
cia saiu na frente, mas outros países da 
Europa já tratam do assunto – é um dos 

Fotos: volkswagen-newsroom - Volkswagen do Brasil, plantas de Taubaté, 

São José dos Pinhais, Anchieta, Volkswagen planta Emden

Melhor pensar no robô como aliado
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pressupostos da Nova Eco-
nomia, onde seria instituído 
um programa de renda míni-
ma nacional, para que todos 
os cidadãos recebessem um 
valor mensal para assegurar 
sua subsistência, indepen-
dentemente de estarem ou 
não trabalhando. Se a ideia 
surgiu é porque se acredita 
que uma forte onda de de-
semprego se abaterá sobre 
os terráqueos quando os ro-
bôs estiverem entre nós. 

Em 15 anos
E para quem pensa que isso 
vai demorar, o professor de 
matemática e de computação 
na Universidade de San Die-
go, Califórnia, Vernor Vinge, 
autor de vários livros sobre 
o tema, alerta: “Será a maior 
mudança já ocorrida no Pla-
neta após o surgimento da 
vida humana, e já deve co-
meçar a acontecer em menos 
de 15 anos”.
Senão, vejamos: hoje na Ale-
manha já é possível receber 

uma pizza das “mãos” de um 
robô e no Vale do Silício essa 
mesma pizza é também feita 
por eles. Os empregados de-
mitidos da pizzaria precisa-
ram se especializar em gastro-
nomia ou mudar de atividade. 
Diante deste cenário, a pers-
pectiva de desemprego em 
massa é real. E não se limitará 
aos postos de trabalho mais 
simples. A classe média, ou 
seja, profissionais com espe-
cialização, pequenos comer-
ciantes ou microempresários, 
sofrerão o que a “mecanização 
fez com a classe trabalhadora 
nos séculos XIX e XX”, segun-
do a obra “How will Capitalism 
End?”, de Wolfgang Streeck.
Para esta nova era, Streeck 
adaptou sua tese com a ex-
pressão “eletronização”, 
onde os computadores e ro-
bôs passarão a ser dotados 
de competências para criar e 
desenvolver tarefas cognitivas 
simplificadas, além de tomar 
algumas decisões. Para ele, a 
“eletronização” deverá afetar 

a maior parte das atividades 
profissionais neste século”.

A vez dos criativos e reso-
lutos 
Para o grupo de futurólogos 
“apenas preocupados” e não 
alarmistas, os extremos da ca-
deia de produção e serviços 
serão preservados. Isto é, os 
chamados trabalhadores ma-
nuais, sem qualificação, como 
pedreiros, por exemplo, não se-
rão afetados. Na outra ponta, os 
profissionais que têm criativida-
de e capacidade de solucionar 
problemas, também estariam a 
salvo; em princípio. 
Daí estar em alta novamente a 
Filosofia e as Ciências da Co-
municação, que pressupõem 
compreender a realidade e 
emitir conceitos, formular novas 
teses, expressar-se bem, criar e 
desenvolver mídia, às vezes, es-
pecífica para públicos que não 
podem aceitar simplesmente o 
jargão técnico informativo. Má-
quinas ainda não conseguem 
desempenhar essas tarefas com 
a mesma eficácia ou “criativida-
de”. 

Fim das tarefas repetitivas 
para os humanos 
Os robôs vão tomar conta das 
tarefas repetitivas ou que par-
tem da base de um “template”, 
onde apenas as informações, os 
dados, precisam ser alterados. 
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Isto servirá para a área de 
serviços e para a indústria. 
A rapidez com que esta tec-
nologia vai aparecer em 
nossos escritórios e fábricas 
vai se justificar não apenas 
pela exigência de maior 
produtividade e “erro zero” 
– condição do mundo con-
temporâneo -, mas pelo fato 
desses robôs estarem fican-
do cada vez mais em conta. 
Isso, inclusive, vai permitir 
às grandes indústrias mudar 
sua estratégia de possuir 
várias plantas em diferen-
tes localidades ou países, 
em busca de mão de obra 
mais barata. Segundo os 
especialistas, elas poderão 
logo, logo, achar mais in-
teressante manter fábricas 
quase 100% automatizadas 
em território americano ou 
europeu.

A tese contradiz a antiga 
crença de que as empre-
sas norte-americanas 
que operavam na Ásia e 
no México estão voltan-
do aos Estados Unidos, 
atendendo à solicitação 
do presidente Donald 
Trump (“America first!”). 
Na verdade, essas mul-
tinacionais lideram uma 
tendência que já está se 
beneficiando dos avan-
ços tecnológicos para 
ficar em casa. Entre a 
tecnologia utilizada, 
destaca-se a impressora 
3D, que permite fabricar 
peças no próprio local 
onde se está instalado ou 
operando. 
Evidentemente, sejam 
norte-americanos ou 
asiáticos, os trabalhado-
res em funções já ditas 

repetitivas perderão seus 
empregos para os robôs. 
E o impacto social é maior 
do que se supõe à primei-
ra vista.

Faltam empregos
De acordo com estudos re-
centes, diferentemente do 
que ocorreu nas décadas 
de 1960 e 1970, com o ad-
vento da primeira automa-
tização, em que a mudança 
afetou 5% dos empregos, 
nesta onda espera-se uma 
perda entre 15% e 20% 
dos postos de trabalhos. E 
o mais preocupante é que 
por enquanto não se tem 
ideia de quais serão os 
“novos trabalhos” que vi-
rão com a Nova Economia 
e a Industria 4.0.
Para especialistas cana-
denses, a criação de novos 
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empregos não chegará 
a 4% do total de postos 
de trabalho existentes 
no país. Ou seja, é bem 
pequena a probabilida-
de de que surjam novas 
atividades e profissões 
nas quais a presença de 
humanos seja impres-
cindível. Robôs e equi-
pamentos de automação 
mostram-se cada vez 
mais sofisticados, aptos 
a desempenhar mais e 
mais funções. 
Apenas para situar o Pla-
neta e sua relação com 

os empregos, destaque-
-se que temos hoje 194 
milhões de pessoas de-
sempregadas no mundo. 
Os dados são da OIT – 
Organização Internacio-
nal do Trabalho. Esta in-
formação leva a pensar 
seriamente no futuro e 
no que poderá aconte-
cer com as taxas de de-
semprego nos próximos 
anos.
O paliativo já encontrado 
para o crescente desem-
prego mundial, adotado 
por países como Ale-

manha, França e Itália, 
tem sido a redução na 
jornada de trabalho. 
Esses europeus tra-
balham, em média, 34 
horas por semana, en-
quanto nós, brasileiros, 
continuamos nas 40. 
De qualquer maneira, é 
preciso estar prepara-
do para o futuro. E isso 
implica em capacita-
ção técnica muito es-
pecializada, coragem 
e uma boa dose de oti-
mismo. Porque como 
nos revela a história, 

a tecnologia, por mais 
sabotagens e rebeliões 
que tenha enfrentando 
em todas as disrupções 
do mercado, sempre 
venceu. Não será dife-
rente agora.
Recordemos Henry Ford; 
ele foi considerado o 
grande inimigo dos ma-
nobristas de charretes 
quando inventou o carro, 
mas pouco tempo de-
pois passou a ser visto 
como gênio e um grande 
empresário, gerador de 
muitos empregos.
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Estudo realizado pela EY - líder 
global em serviços de Auditoria, 
Impostos, Transações Corporativas 
e Consultoria - com empresas 
brasileiras de médio porte mostra 
que 60% das companhias têm planos 
de crescimento entre 6% e 25%.

ticiparam da pesquisa espe-
ram um crescimento entre 
6-10% em 2018, dois pontos 
percentuais abaixo do mes-
mo levantamento realiza-
do globalmente. Enquanto 
38% das empresas brasilei-
ras planejam crescer entre 
0-5%, apenas 3% preveem 
aumento entre 11-25%.
O levantamento aponta que 
as forças disruptivas, elen-
cadas pelos entrevistados 
brasileiros, exercem impac-
to importante em seus negó-
cios. O impacto da conver-
gência da indústria está no 
topo da lista para 33% dos 
participantes, seguido pela 
implementação da digitali-
zação (24%), enquanto 23% 
destacam as mudanças de-
mográficas.
Ainda que com maior caute-
la, as empresas não deixa-
ram de investir em pessoas 
e inovações tecnológicas 
buscando crescimento de 
mercado local. “Os execu-
tivos brasileiros estão con-
centrando seus esforços 
principalmente no territó-
rio nacional e não estão de 

aposta em 
crescimento 

Maioria das empresas

Mesmo com o cenário de-
safiador, em decorrência da 
incerteza associada com o 
momento político-econômico, 
as empresas brasileiras de 
médio porte continuam mos-
trando otimismo e apostam na 
melhoria de seu desempenho 
para este ano. Isso é o que 
mostra o Growth Barometer, 
estudo realizado pela consul-
toria EY (Ernst & Young) com 
executivos de mais de uma 
centena de empresas brasi-
leiras. Globalmente, foram 
ouvidos 2.766 executivos em 
21 países.
De acordo com o conteúdo, 
57% das empresas que par-
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MERCADO
braços cruzados diante das 
incertezas. Essa movimenta-
ção reflete a leve recupera-
ção do cenário econômico 
no Brasil e a expectativa de 
um futuro mais promissor”, 
afirma Leonardo Donato, lí-
der de mercados emergen-
tes da EY no Brasil e Améri-
ca Latina.
O estudo ainda ressalta que 
entre as principais preocu-
pações dos entrevistados 
brasileiros são o fluxo de 
caixa insuficiente (29%) e a 
disponibilidade de crédito 
(20%). A situação também 
se repete nos demais paí-
ses participantes do estudo. 
Mesmo neste ambiente de 
incertezas, mais de um terço 
(35%) das empresas brasi-
leiras planejam fazer novas 
contratações, enquanto 60% 
devem manter seu nível de 
funcionários nos próximos 
12 meses, e apenas 4% pre-
veem reduzir suas contrata-
ções.
Outro dado muito importan-
te é que para 94% dos parti-
cipantes, no Brasil, o uso de 
processos de automatização 
robótica (RPA) estará imple-
mentada nos próximos cin-
co anos, porcentagem bem 
acima da expectativa regis-
trada no levantamento ante-
rior, em 2017, quando ape-
nas 10% dos participantes 
planejavam a adoção des-
se tipo de tecnologia nos 
próximos dois-cinco anos. 
A pesquisa também indica 
que o RPA é visto como um 
ganho de eficiência em cer-
tos processos e como com-
plemento das competên-
cias humanas, não como um 
substituto.
Fonte: EY-Brasil
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CONFIANÇA

Segundo o índice, 38% dos 
entrevistados creem que 
sua situação financeira irá 
melhorar nos próximos 
seis meses, enquanto 21% 
acreditam numa piora. É 
uma mudança significativa 
em relação a agosto do ano 
passado, quando as parce-
las eram 28% e 30%, res-
pectivamente. Já em julho 
essa relação era de 36% e 
26%.
Trata-se do menor nível de 
pessimismo e o maior de 
otimismo para um mês de 
agosto desde 2014. Naque-
le período (pré-eleitoral), 

51% dos brasileiros acre-
ditavam que sua situação 
financeira melhoraria e 
apenas 14% apostavam 
num cenário negativo. “A 
partir de 2015, as crises 
política e econômica le-
varam a fortes quedas na 
confiança. Mas de um ano 
para cá o cenário começou 
a melhorar: o consumidor 
estava pouco esperançoso 
e agora ele já acredita que 
sua situação futura será 
melhor, assim como a do 
País. Aliás, acreditar no fu-
turo é uma vocação do bra-
sileiro”, diz Alencar Burti, 
presidente da ACSP e da 
Federação das Associa-
ções Comerciais do Esta-
do de São Paulo (Facesp).

Emprego
Outra variação grande 
no INC é a percepção do 
brasileiro em relação a tra-
balho. Em agosto do ano 
passado, 14% estavam se-
guros em seus empregos e 
63% inseguros. Agora, os 
seguros subiram para 19% 
e os inseguros caíram para 
52%. “Os números oficiais 
de desemprego melho-
raram, mas pouco. O que 
pode estar acontecendo é 
que o consumidor vê que 
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menos gente ao seu redor 
está sendo demitida”, afir-
ma o presidente da ACSP.
Menos inseguro no empre-
go e mais confiante no fu-
turo, o brasileiro está mais 
propenso a fazer compras 
parceladas. Na pesquisa de 
agosto, 16% dos entrevis-
tados estavam favoráveis a 
adquirir eletrodomésticos, 
contra 10% há um ano.

Presente
A percepção do brasileiro 
em relação ao presente me-
lhorou um pouco no con-
traste com agosto de 2017. 
Quando perguntados so-
bre sua situação financeira 
atual, 25% dos entrevista-
dos classificaram-na como 
boa e 53% como ruim. Em 
agosto de 2017, essa rela-
ção era de 21% e 57%, res-
pectivamente. “Há uma re-
tomada da economia, mas 
ela é lenta, então demora 
para o consumidor sentir os 
efeitos. É importante lem-
brar que o próximo presi-
dente terá no mínimo dois 
anos para fazer todos os 
ajustes fiscais e reformas. 
Aí, sim, voltaremos a ter 
crescimentos mais robus-
tos”, finaliza o presidente 
da ACSP.

está menos 
pessimista

Consumidor
Dados do Índice Nacional 
de Confiança (INC) da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) referentes ao 
mês de agosto revelam que 
o consumidor brasileiro está 
menos pessimista em relação 
à sua situação financeira futura 
e também à economia do País, 
nas comparações com agosto 
de 2017 e também com o mês 
anterior (julho). 
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Após um período de retração, 
o mercado começa a dar sinais 
de retomada das concessões de 
crédito. É o que indica o cenário das 
pequenas e médias empresas, que 
têm aumentado a sua demanda. 

cuperação gradual da economia 
já resulta em um quadro mais po-
sitivo. “A partir do momento em 
que observarmos maiores quedas 
reais dos juros, haverá um estí-
mulo maior para a contratação de 
crédito nas empresas. Hoje, a con-
fiança na retomada ainda é tímida, 
no entanto enxergamos nos seto-
res do comércio e serviços vendas 
melhores”, afirma o presidente.

Crescimento deverá conti-
nuar
Em termos percentuais, 14% dos 
micro e pequenos empresários 
consideram a possibilidade de 
contratar crédito pelos próximos 
três meses. Entre esses, 37% pre-
tendem usar para capital de giro, 
22% buscam recurso externo para 
pagar dívidas,20% para reformar 
empresa e 18% para comprar 
equipamentos e maquinário. No 
entanto, 73% descartam a pos-
sibilidade de contratar crédito 
no terceiro trimestre, sobretudo 
por acreditarem que conseguirão 
manter o negócio com recursos 
próprios (53%) e porque conside-
ram as taxas de juros muito altas 
(30%). Além desses, 25% disse-
ram estar inseguros com as condi-
ções econômicas do país.
Entre os empresários que preten-
dem tomar crédito nos próximos 
meses, 42% planejam contrair 
empréstimo, 17% buscam finan-
ciamentos e 10% querem contra-
tar cartão de crédito empresarial. 
Em média, o valor a ser empres-
tado será de 35,887 mil reais. 
“Quando o ambiente de negócios 
estiver mais estável e com me-
lhores perspectiva de consumo, 
enxergaremos um maior cresci-
mento da demanda por crédito e 
investimento dos micro e peque-
nos empresários”, observa o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque Pel-
lizzaro Junior.

Demanda por 
crédito
da micro e pequena 
empresa cresce, 
mas ainda é baixa 

Dados apurados pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) mostram 
que, entre junho e julho, o indicador 
que mede a intenção de contratar 
crédito registrou alta de 3,4 pontos. 
Em uma escala de zero a 100, o re-
sultado de junho foi de 22,8 pontos, 
o valor máximo desde o início da 
série histórica. Já na comparação 
com os meses de julho dos anos an-
teriores, houve um aumento no ape-
tite por crédito. Em julho de 2017, 
o índice estava em 11,3 pontos, ao 
passo que no mesmo período de 
2016 ficou em 10,8 pontos. Pela me-
todologia, quanto mais próximo de 
100, maior é a probabilidade de os 
empresários procurarem crédito e 
quanto mais próximo de zero, me-
nos propensos eles estão para to-
mar recursos emprestados.
Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, a re-
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CRÉDITO
Dúvida política
Outro indicador mensurado 
pela CNDL e pelo SPC Brasil 
é o de Propensão a Investir. 
Em julho, o índice marcou 40,9 
pontos. O setor de serviços 
apresentou maior interesse em 
investir (42,0 pontos) do que o 
varejista (39,9 pontos). Na com-
paração anual, isto é, com julho 
de 2017, o indicador avançou 
13,2 pontos. Pela metodologia, 
quanto mais próximo de 100 
pontos, maior o apetite do MPE 
para investir nos próximos três 
meses; quanto mais distante, 
menor o apetite.
De acordo com o levantamento, 
a intenção de investir avançou 
na passagem do ano, mas tem 
se mantido praticamente está-
vel nos últimos meses, como 
reflexo das incertezas eleito-
rais. Quase metade (49%) afir-
mou que não pretende aplicar 
recursos para promover me-
lhorias em seus negócios nos 
próximos três meses. A princi-
pal razão é o fato do País não 
ter se recuperado da crise até 
o momento (37%), enquanto 
35% afirmaram não ver ne-
cessidade. Além desses,20% 
disseram ter realizado investi-
mentos recentemente e aguar-
dam retorno dos recursos apli-
cados.
Por outro lado, 34% dos em-
presários sinalizaram que pre-
tendem investir no próximo 
trimestre, principalmente para 
aumentar as vendas (60%) e 
atender ao crescimento da de-
manda (22%). Entre os investi-
mentos prioritários, destacam-
-se a compra de equipamentos 
e maquinários (25%), amplia-
ção do estoque (24%), mídia e 
propaganda (23%) e reforma 
da empresa (23%).
Fonte: inpresspni.com.br
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A BYD, multinacional especializada em 

energia limpa, fundada em 1995 e atualmente 

a maior fabricante de automóveis elétricos 

e híbridos plug-in do mundo, fornecerá à 

cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, 

oito ônibus 100% elétricos BYDD9A com 

carroceria Caio Millenium.

utilizará energia 100% 
limpa e renovável.
Os ônibus estão sendo 
produzidos na fábrica 
da BYD em Campinas, 
SP, e deverão ser en-
tregues em 90 dias. 
O chassis 100% elé-
trico, desenvolvido 
para aplicação urba-
na e rodoviária para 
carrocerias com até 
13,2 metros de com-
primento modelo piso 
alto, possui suspensão 
pneumática dianteira 
e traseira, o que pro-
porciona maior con-
forto aos passageiros. 
O modelo dispõe tam-
bém de freios a disco 
regenerativos com 

Uberlândia, 
primeira cidade brasileira a ter 
elétricos que utilizam energia 
100% renovável 

A compra foi realiza-
da pela São Miguel, 
uma das três conces-
sionárias que atuam 
no Sistema Integrado 
de Transporte. Assim, 
Uberlândia será a pri-
meira cidade brasilei-
ra a ter uma frota de 
ônibus elétricos que 
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ELÉTRICOS
sistema ABS nas rodas 
dianteiras e traseiras, 
proporcionando maior 
segurança e autonomia 
ao veículo. Os motores 
acoplados às rodas têm 
uma potência de 150 
kW, que nos dois eixos 
somam 300 kW, o equi-
valente a 420 cavalos de 
um ônibus a combustão, 
o que garante elevado 
desempenho operacio-
nal. 
“O tempo de recarga 
completa na garagem 
é de aproximadamente 
quatro horas e, em mé-
dia, dependendo das 
condições operacionais, 
a autonomia das bate-
rias é em torno de 300 
quilômetros”, assegu-
ra o vice-presidente de 
Vendas da BYD, Vagner 
Rigon. 

Redução de poluen-
tes locais
Os ônibus elétricos re-
presentam um grande 
instrumento para a redu-
ção de poluentes locais e 
de gases causadores do 
efeito estufa. Na média, 
cada ônibus elétrico em 
operação urbana reduz 
cerca de 1,8 toneladas 
de CO2 equivalentes, o 
que representa o plantio 
de mais de 11 árvores 
ao ano, além de evitar a 
emissão local de 118,814 
kg de NOX e 1,152 kg 
de material particulado, 
os dois maiores vilões 
para a saúde pública. 
Esses valores se referem 
a comparação aos ôni-
bus diesel novos, Euro 5, 
com rodagem média de 
6.000kms/mês.
Fonte: BDY
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O período de 2011 a 2020 
foi definido pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) como a Década Mun-
dial de Ações para a Segu-
rança Viária, com o objetivo 
de reduzir em 5 milhões o 
número de mortes no trân-
sito - o que representa 50% 
da projeção do número de 
óbitos causados por sinis-
tros no mundo para 2020. A 
Perkons entrou em contato 
com a Organização Nacio-
nal da Segurança Viária 
(ONSV) para saber como 
está o Brasil no cumpri-
mento da meta. Dados ofi-
ciais apontam que em 2015 
houve uma diminuição no 
número de mortes no trân-
sito de aproximadamen-
te 12% em relação a 2014. 
Apesar do dado otimista, 
o país ainda tem bastante 
trabalho pela frente para 
garantir a continuidade da 
redução nos próximos anos 
e conseguir cumprir a meta 
da década, que já está no 
seu último triênio.
“O Brasil já evoluiu bastan-
te por conta das diversas 
ações realizadas em todo o 
país, visando conscientizar 
os motoristas. No entanto, 
há fatores prejudiciais ao 
cumprimento da meta es-
tabelecida pela ONU, como 
a falta de compromisso de 
gestores públicos, da ini-
ciativa privada e, acima de 
tudo, da própria sociedade, 
que precisa compreender 
que seu comportamento in-
dividual afeta o coletivo. Se 
o assunto for realmente le-
vado a sério nessas três es-
feras, entraremos no rumo 
certo para tornar o trânsi-
to brasileiro mais seguro, 
ético e cidadão”, diz José 
Aurélio Ramalho, diretor-
-presidente da ONSV.

SEGURANÇA
VIÁRIA

Melhores motoristas
Para a entidade, a forma-
ção dos condutores é um 
dos caminhos que preci-
sam ser percorridos pelo 
Brasil para melhorar as 
estatísticas e reduzir os 
números de vítimas no 
trânsito. “O principal de-
safio é implementarmos 
uma nova forma de habi-
litar os condutores, com 
foco na percepção de ris-
co e atitudes preventivas. 
Atualmente, a formação 
é efetuada com base em 
decorar placas, sendo que 
mais importante do que 
saber o nome da placa, 
por exemplo “curva sinuo-
sa”, é saber a atitude que 
o motorista deve tomar ao 
ver esta placa. Os aciden-
tes não ocorrem ao acaso, 
mas sim, são provocados 
por atitudes impensadas 
e inseguras. Saber que ati-
tude tomar frente ao peri-
go pode evitar acidentes e 
salvar vidas”, argumenta 
Ramalho.
Ramalho acrescenta ainda 
que uma mudança positi-
va observada pela ONSV 
é a utilização dos simu-
ladores para a formação 
de condutores. Uma das 
vantagens da ferramenta 
é mostrar os desafios do 
trânsito sem colocar os 
aprendizes em risco. “En-
tendemos que, com o uso 
dos simuladores, o aluno 
estará mais preparado 
para dirigir nas vias, im-
pactando na redução de 
acidentes. O instrutor po-
derá, por exemplo, repro-
duzir um período chuvoso, 
com neblina, com excesso 
de veículos ou pedestres, 
dentre outros”, comenta.
A ONSV abraçou a causa 
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proposição de uma revisão 
na formação dos condutores. 
“Envolvemos o Denatran, 
Detrans,  Cetrans, instruto-
res, entre outros, na intenção 
de formar condutores mais 
atentos aos fatores de risco, 
com mais consciência dos 
perigos que o trânsito pode 
representar”, complementa 
Ramalho.

Educação no trânsito 
começa na escola
Na opinião do diretor-pre-
sidente da ONSV, a falta da 
educação de trânsito nas 
escolas, como matéria cur-
ricular e que instrui para o 
respeito às leis, reflete no 
cotidiano brasileiro. “Se os 
mais jovens forem educados 
para dirigir com cuidado, no 
futuro, os condutores serão 
mais conscientes”, aponta 
José Aurélio Ramalho.
Eduardo Biavati, mestre em 
sociologia e consultor em 
educação para segurança 
no trânsito, acredita que fal-
tou sensibilizar o Ministé-
rio da Educação (MEC) e o 
Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) sobre a impor-
tância do tema. “Não houve 
quem fizesse esse papel, de 
inserir o trânsito como pau-
ta no dia a dia das escolas”, 
salienta.

Rigor na fiscalização
Fiscalização e penalização 
também são apontadas pela 
ONSV como peças-chave 
para a diminuição no núme-
ro de acidentes. Para a ins-
tituição, as penas para quem 
comete infrações no Brasil 
são cada vez mais rígidas 
e adequadas. No entanto, a 
fiscalização ainda é insufi-
ciente.
Para se ter uma ideia, de 
acordo com a assessoria de 

Brasil ainda
longe da meta MARINA PETRI

imprensa da ONSV, pesqui-
sas da entidade mostram 
que, para cada infração de 
trânsito registrada, ocorre-
ram 11,8 mil infrações não 
registradas. O índice de-
monstra que é necessário 
aprimorar o sistema de fis-
calização brasileiro. “A pre-
sença do Estado nas vias, ou 
seja, a fiscalização de forma 
ostensiva, certamente fará 
com que ocorra uma sensí-
vel redução no número de 
acidentes de trânsito. Além 
disso, estabelecer ações e 
metas, como sugere a lei nº 
13.614, que institui o Pla-
no Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito 
(PNATRANS), é necessário 
e urgente. Temos que ter 
diretrizes objetivas para os 
próximos 20 anos, principal-
mente focadas na conscienti-
zação e, consequentemente, 
na mudança de comporta-
mento da sociedade”, con-
clui Ramalho.
Segundo Eduardo Biavati, 
a fiscalização é a principal 
estratégia para reduzir os 
sinistros, principalmente em 
relação aos fatores críticos 
que mais causam acidentes 
com vítimas, como excesso 
de velocidade, uso de álcool 
e falta de cinto de segurança 
e capacete. Para ele, a fiscali-
zação esbarra ainda na ques-
tão orçamentária. “Fiscalizar 
custa caro e falta verba e re-
cursos humanos para o De-
natran. Não podemos dizer 
que nada foi feito durante a 
Década Mundial, mas ainda 
temos um desafio grande 
pela frente. Faltou um pla-
no nacional, além de ações 
coordenadas, como aconte-
ceu na nossa vizinha Argen-
tina, por exemplo”, finaliza.
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Uma nova fase se descortina no 
setor da mobilidade com o avanço 
de transformações disruptivas no 
mundo. É primordial neste momento 
que a indústria brasileira olhe 
para frente, considerando todas as 
transformações que já se desenham, 
assim como as implicações de 
cada mudança para a qualidade. 
Embora possam parecer pequenos, 
os efeitos deverão ser bastante 
expressivos.

pessoas na área de quali-
dade estarão preocupadas 
com ameaças à seguran-
ça digital. Mas lá na frente, 
com os modelos conecta-
dos e compartilhados, o 
tema passará a ser primor-
dial para a indústria como 
um todo.

Google ou Montadora
O desafio é maior do que 
parece porque ainda não 
está claro quem irá assumir 
o papel de prover a conec-
tividade de um carro. Por 
exemplo, será uma monta-
dora ou um Google? Isso 
significa que há potencial 
para redefinir os papeis e 
redirecionar as responsa-
bilidades por qualidade, 
o que deve criar desafios 
porque o Google, embora 
possa dominar conectivi-
dade, não entende muito 
de carro. Outro cenário en-
volve várias empresas en-
volvidas na formulação da 
solução – o que torna ainda 
mais difícil a tarefa de ga-
rantir a qualidade.
Nesse sentido, a indústria 
já precisa começar a defi-

Novos players
na disputa 

Entre as perspectivas para o 
horizonte 2030 está o cresci-
mento de veículos elétricos, 
conectados e autônomos, o 
que demandará a introdu-
ção de novas tecnologias 
que hoje não necessaria-
mente são dominadas pela 
indústria, como as baterias 
e as soluções em conecti-
vidade. Potencialmente, vá-
rios players estarão envol-
vidos na entrega da solução 
para os clientes.
Neste cenário, a indústria 
irá se deparar com desafios 
de qualidade que não são 
aparentes na atualidade. 
Exemplo disso são os cyber 
attacks. Se você for visitar 
uma fábrica hoje, poucas 
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MOBILIDADE
LETÍCIA COSTA

nir  quais  devem  ser  os 
padrões  de  qualidade 
em  preparação  para  uma 
fase  de  transformações 
que não se depara desde 
a  sua  criação.  Os  players 
da  cadeia  ainda  deverão 
trabalhar  de  forma  cola-
borativa  com  os  desen-
volvedores  de  softwares, 
na definição de rotas para 
garantir  os  padrões  de 
qualidade,  uma  vez  que 
um  player  sozinho  não 
dará conta do recado.  
Na  medida  em  que  en-
frentar  todas  essas  trans-
formações,  a  indústria 
precisará  evoluir  os  con-
ceitos  de  qualidade  na 
mesma velocidade, o que 
trará  desafios  para  a  ca-
deia  como  um  todo,  não 
somente  para  montado-
ras  ou  autopeças.  Daqui 
para  frente,  a  indústria 
lidará  com  desafios  de 
qualidade  que  não  serão 
pequenos, uma vez serão 
totalmente  diferentes  da-
queles  enfrentados  até 
agora. 
Este  e  outros  assuntos 

Fórum IQA da Qualidade 
Automotiva,  que  debateu 
o  tema  “Os  Parâmetros 
da Qualidade em Ano de 
Transição  e  Retomada 
dos  Negócios”,  com  li-
deranças  de  montadoras, 
autopeças,  concessioná-
rias,  distribuidores,  ofici-
nas,  entidades  setoriais, 
consultorias  e  governo, 
no  Centro  de  Conven-
ções  Milenium,  em  São 
Paulo.  

Letícia Costa é sócia-diretora da Prada Assessoria e palestrante do 6º Fórum IQA da Qualidade Automotiva
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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.

Brandbook_Consórcio_20x20cm.indd   8 08/06/17   10:19
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IRLANDA
CENÁRIO 
DE CINEMA 
EM POLO DE 
INOVAÇÃO

Uma ilha verde, verde. Colinas e penhascos de 
tirar o fôlego. Lindas praias e vilarejos super 
charmosos. A paisagem emblemática, que 
inspirou o romântico filme de 2007 “PS Eu te 
Amo” (de Richard LaGravenese com Hilary 
Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow e Harry 
Connick Jr., entre outros, lindos e famosos) é 
da Irlanda, destino imperdível para quem gosta 
de apreciar a natureza. Mas não só: também 
para aqueles que se identificam com a melhor 
literatura,arte e a boa música, além de cerveja. 

MARIANA BONNET
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IRLANDA
CENÁRIO 
DE CINEMA 
EM POLO DE 
INOVAÇÃO

e My Bloody Valentine, faz 
hoje da Irlanda o destino mais 
procurado por estudantes que 
querem aprender inglês.

Boa vida e progresso
O clima, considerado ameno 
para os padrões europeus, e 
a infinidade de pubs que ani-
mam a eletrizante noite irlan-
desa também ajudam, mas é 
a posição do país como cen-
tro global de tecnologia que 
atrai cada vez mais jovens e 
empreendedores de todas as 
idades. Hoje, a Irlanda é a eco-
nomia que mais cresce na Eu-
ropa. Muito diferente daquele 
que nos anos 1980 era chama-
do de “o país mais pobre do 
mundo rico”.
Em menos de 40 anos, a Irlan-
da deu um salto gigantesco. 
Como dizem os economistas: 
“o país fez direitinho a lição 
de casa”. Investiu pesado em 
educação, tornando gratuitas 
as escolas e as universidades, 
possibilitando que mais estu-
dantes chegassem aos títulos 
universitários – no início da 
década de 60 apenas 2% dos 
alunos cursavam o ensino su-
perior, hoje são 50%. Com isso 
a economia deu uma arranca-
da. Aproveitando a boa onda, 
o governo facilitou o estabele-
cimento de empresas, baixan-
do bem os impostos; apenas 
10% sobre o lucro. Essa políti-
ca atraiu grandes investimen-
tos entre 1995 e 2000, fazendo 
com que a economia cresces-
se 9,5% ao ano e o país ga-
nhou o apelido de Tigre Celta. 

Tecnologia e inovação 
Hoje a Irlanda tem o segundo 
maior PIB per capita da União 
Europeia, perdendo apenas 
para Luxemburgo. No ano pas-
sado seu crescimento foi de 
7,8%.

O sucesso se deve, em gran-
de parte, ao apoio às peque-
nas e médias empresas que 
investem em pesquisa e de-
senvolvimento de novos pro-
dutos. Fugir do óbvio, do co-
mum, agregando inovações, 
é a tônica dos empreendedo-
res irlandeses. Por isso são os 
mais inovadores da Europa, 
e segundo o Índice Global 
de Inovação, elaborado pela 
Universidade Cornell (USA) 
e pela francesa Insead, a Ir-
landa é também o país mais 
inovador do mundo, apon-
tado como excelente facili-
tador para fazer negócios. 
Tudo isso favoreceu à Apple 
estabelecer um escritório em 
Cork, pequena cidade de 120 
mil habitantes no sul da ilha 
na década de 80. Já na capital, 
Dublin, fica um dos maiores 
escritórios do Google.

Geografia
A República da Irlanda está 
situada na ilha de mesmo 
nome – a terceira maior ilha 
da Europa -, que divide com a 
Irlanda do Norte, pertencente 
ao Reino Unido. Ocupa cerca 
de cinco sextos do território 
e tem cerca de 4,5 milhões 
de pessoas. Suas principais 
atividades econômicas são a 
indústria – é a maior produ-
tora de zinco da Europa -, e 
como dito, os serviços.
Dublin, a capital, tem tudo o 
que os grandes polos finan-
ceiros e culturais oferecem, 
mas guarda em sua arquitetu-
ra e ruas centrais a atmosfera 
de um passado interiorano e 
simples. A fábrica de cerve-
ja Guinness – muito visitada 
– é um bom exemplo disso, 
assim como o Phoenix Park, 
de 1600. Com 707 hectares, 

Inspirados por natureza, os simpáticos e 
divertidos irlandeses, continuam dando 
ao mundo excelentes escritores e gran-
des músicos. Bran Stocker (Drácula), Os-
car Wilde (O Retrato de Dorian Gray), 
Samuel Beckett (Esperando Godot), Jo-
nathan Swift (As Viagens de Gulliver), 
James Joyce (Ulysses) e o incrível poeta 
WB Yeats (As peregrinações de Oisin; 
O vento entre os juncos) são alguns dos 
muitos autores que elevam a língua in-
glesa. Este legado, somado aos conhe-
cidos pop stars Bono Vox e a Banda U2, 
Enya, Sinead O´Connor, The Canberries 
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tem 30% de sua área 
coberto por árvores e é 
morada de muitos ani-
mais que podem ser vis-
tos por quem o visita. O 
zoológico é um dos mais 
completos da Europa.  

Quarteirão cultural
Em Dublin, o também 
chamado de Temple Bar, 
é um dos points para 
locais e turistas. A área 
é formada por vários 
quarteirões e reúne ar-
tistas e todo tipo de gen-
te em busca de diver-
são. A região conta com 
diversos restaurantes, 
casas noturnas, cafés e 
pubs, entre outras atra-
ções. 
Ainda na capital, são 
imperdíveis as visitas 
aos The Little Museum 
of Dublin, Irish Whiskey 
Museum, Croke Park 
Stadium Tour & GAA 
Museum, Museu Nacio-
nal da Irlanda – Arqueo-

logia, Galeria Nacional 
da Irlanda na Praça Mer-
rion, Cobalt Cafe and 
Gallery e até o Cemité-
rio de Glasnevin.
Mas viajar pelo interior 
da Irlanda é também um 
grande prazer. Primeiro 
porque o país é peque-
no e locomover-se é fá-
cil e rápido. Dá para ver 
muita coisa. Segundo 
porque a paisagem e a 
arquitetura georgiana 
dão um toque nostálgico 
e refinado, imortalizando 
a história e presentean-
do os visitantes. É o caso 
da cidade de Maynooth, 
cercada por lindas mon-
tanhas, onde viveram os 
Condes de Kildare e os 
Duques de Leinster. 

Incontáveis jardins
A apenas 15 km de Du-
blin está Malahide, que 
pode ser visitada de ôni-
bus ou de trem. A cidade 
super aconchegante tem 
um lindo castelo, com 

inúmeras peças de arte, 
mas tem ainda praias. Lá, 
vale a pena percorrer os 
Gardens, belíssimos jar-
dins e praças distribuí-
dos por toda a cidade, 
além dos campos para 
golf e cricket. E também 
conhecer o Jardim Bo-
tânico, com milhares de 
espécies de plantas e 
flores. 
Outra cidadezinha próxi-
ma a Dublin é Bray, con-
siderada “o portão para 
os jardins da Irlanda”, 
que fica a menos de 30 
minutos da capital. Bray 
é ideal para quem quer 
morar e estudar em uma 
cidade pequena com 
praia – o melhor dos 
mundos! -, mas ainda as-
sim ficar próximo de to-
das as facilidades e van-
tagens da cidade grande. 
Lá, a natureza é mais do 
que pródiga. Trilhas le-
vam ao mar da Irlanda, 
que banha o país e o se-
para da Grã-Bretanha.

Bosques
A mesma beleza se pode 
apreciar no condado de 
Kerry, no sudoeste da 
Irlanda, onde o turista 
encontra um verdadeiro 
paraíso, de verde eston-
teante. Lá está o Killarney 
National Park, excelente 
opção para relaxar e cur-
tir a natureza. São trilhas, 
lagos e bosques a perder 
de vista. 
Outro passeio incrível 
para viver a natureza é 
o Kilfane Glen, belíssi-
mo jardim na cidade de 
Kilkenny. Inúmeras es-
pécies de plantas e flo-
res foram cultivadas em 
1790. Por dois séculos 
ficaram esquecidas, mas 
hoje, restaurado, o jardim 
é um sonho.
Já para quem quer agito, 
cultura e inovação, deve 
visitar Galway City, ci-
dade litorânea da costa 
oeste, predominante-
mente universitária e su-
per badalada, conhecida 
por abrigar o festival de 
artes nas ruas, e que ofe-
rece ainda outras tantas 
atrações culturais, entre 
construções centenárias, 
algumas anteriores a 
1270. Um verdadeiro mu-
seu a céu aberto. 

História e tipicidade
Quem lá vai não pode 
perder o Museu de Gal-
way, que conta com relí-
quias especiais, como a 
“espada cívica de Gal-
way”, do tempo do rei 
“James I” e “a grande 
maçã”, peça de inestimá-
vel valor histórico e cul-
tural, datada de 1710. 
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O Atlanta Aquaria tam-
bém é atração obriga-
tória para quem visita 
Galway. O aquário con-
ta com mais de 170 es-
pécies de animais ma-
rinhos de água doce e 
salgada - arraias, tuba-
rões, estrelas do mar e 
esqueletos de baleias. 
E para quem adora 
um castelo, o Abadia 
de Kylemore, de 1867, 
uma das atrações mais 
procuradas da Irlanda, 
é uma fortaleza em for-
mato cilíndrico, ergui-
do a beira de um lago. 
O mesmo vale para The 
Rock of Cashel, com 
construções do ano 
1120. O local foi mora-
dia dos reis irlandeses.
E para conhecer o ver-
dadeiro caráter irlan-
dês, nada melhor do 

que uma visita à Ilha 
de Achill, a maior ilha 
do país, situada na ci-
dade de Mayo e com 
apenas três mil simpa-
ticíssimos habitantes. 
Caminhadas bucólicas 
por trilhas de cinema e 
passeios a cavalo, iden-
tificam como poucos o 
clima irlandês.
Por outro lado, Limerick 
é a cidade mais jovem 
do país. Seus habitan-
tes têm menos de 30 
anos e são craques em 
rugby e futebol gaélico, 
mas nem por isso se es-
queceram do passado. 
A região se caracteriza 
por preservar a cultura 
medieval, mas por ser 
uma cidade de juven-
tude conta com muitos 
pubs, teatros, museus e 
espaços de dança.

Arte e arquitetura
Em Limerick, o Hunt 
Museum, que abri-
ga um dos mais belos 
acervos de artes e an-
tiguidades da Irlanda, é 
onde se encontram tan-
to peças pré-históricas, 
como obras mais re-
centes de Picasso, Re-
noir e Leonardo Da Vin-
ci. E no Castelo do rei 
João, a mais autêntica e 
bonita construção me-
dieval da cidade, assim 
como na Catedral de 
Santa Maria, imponente 
construção de 1168, se 
vê a melhor tradição ir-
landesa.

“Capital Cultural 
da Europa 2005”
A merecedora do tí-
tulo foi a cidade de 
Cork, antigo cenário de 

grandes batalhas e que 
abrigou muitos revolu-
cionários, hoje uma das 
regiões mais tranquilas 
da Europa.
Cork tem diversos mu-
seus e atrações turís-
ticas, entre elas, apre-
sentações e festivais de 
danças típicas, artes e 
cervejas artesanais. Uma 
boa dica é a Destilaria 
Jameson, porque os ir-
landeses, sim, também 
fazem um excelente uís-
que!
Mas antes de visitar a 
destilaria, é recomen-
dado que se vá ao Cork 
City Gaol. Parece um 
castelo, mas na verdade 
foi uma prisão do século 
XIX. 
Depois, valem pelo me-
nos duas horas ao Museu 
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construção neoclássica do iní-
cio do século passado.
Como toda cidade, Belfast tem 
o seu mercado, mas este St. 
George´s Market é mesmo um 
dos melhores da Europa. Gran-
de, diferenciado, oferece gas-
tronomia e artesanato de pri-
meira.
A Catedral St. Anne´s, conheci-
da como a Catedral de Belfast, 
é outro ponto obrigatório para 
o visitante. A construção de pe-
dra, rica em mosaicos, grandes 
arcos e pilares é surpreendente.
Mas a atração que realmente 
encanta os turistas e os faz cru-
zar o muro de Belfast é o museu 
Titanic Experience. Sim, foi em 
Belfast a criação do projeto e a 
construção do famoso Titanic, 
no início do século XIX. 
Como se sabe, o Titanic tinha 
tudo para ser o mais seguro, 
maior e mais luxuoso transatlân-
tico do mundo, mas acabou por 
fazer uma única viagem; a inau-
gural e fatídica, em 1912.
Depois do Museu Titanic, vale 
a pena dar uma esticada até a 
Carrick Bridge,  ponte de cor-
das com distância de 20 metros 
de comprimento e cerca de 30 
metros acima do mar, e a igual-
mente atraente Calçada do Gi-
gante, rara formação geológica, 
derivada de uma erupção vul-
cânica, ocorrida há mais de 60 
milhões de anos. Mais que as 
inusitadas atrações, merece a 
visita a beleza do caminho.

de Cork, um lindo prédio de 1845, 
com ricas peças de arte e mais de 
70 mil metros quadrados de belos 
jardins. 

Belfast, capital da Irlanda do 
Norte
O nome é bonito e ao mesmo 
tempo nos remete a conflito. De 
fato, a capital da Irlanda do Norte, 
pertencente ao Reino Unido, foi 
cenário de muitas mortes durante 
a segunda metade do século XX. 
O conflito foi mais interno do que 
externo, porque dividiu a popula-
ção entre protestantes e católicos. 
A população protestante (a maio-
ria e descendente de britânicos), 
pretendia preservar os laços e o 
domínio da Grã-Bretanha. Os ca-
tólicos, por sua vez, queriam a 
independência, o que não aconte-
ceu, uma vez que um acordo po-
lítico em 1998 pôs fim ao conflito. 
Já em 1973, as duas partes da Ir-
landa – a República da Irlanda e 
a Irlanda do Norte juntaram-se à 
União Europeia.
Apesar do acordo político, pro-
testantes e católicos continuam 
pensando diferente e têm hábitos 
diferentes, por isso, um muro di-

vide a cidade de Belfast, se-
parando as duas Irlandas. A 
exemplo do Muro de Berlim 
– parte preservado como re-
gistro histórico – o muro que 
separa a Irlanda do Norte da 
República da Irlanda é todo 
pintado com desenhos e fra-
ses alusivas aos dois lados. A 
orientação das agências de 
viagens é cruzar o muro du-
rante o dia, preferencialmen-
te, mesmo porque ele fecha 
às 19 horas.

O Titanic
Mesmo com esse passado, 
Belfast é uma cidade cheia 
de atrativos e atrações. No 
centro, a Grand Opera Hou-
se é um dos mais belos edi-
fícios, assim como a sede da 
prefeitura, a Belfast City Hall, 
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LEGISLAÇÃO

No dia 15 de agosto foi 
publicada a Lei no. 13.709 de 
2018, mais conhecida como 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que passou a 
regulamentar o uso, proteção 
e transferência de dados 
pessoais, seja por meios 
digitais ou não. Inspirada em 
regulações europeias sobre 
esse mesmo assunto, a lei 
deve mudar a forma como são 
tratados os dados pessoais de 
consumidores pelas empresas 
– e o seu descumprimento 
resultará em sérias sanções 
aos infratores.

“Apesar do prazo aparentemen-
te extenso para as empresas se 
adaptarem, as regras criadas 
pela LGPD exigirão investimen-
tos e treinamentos, portanto, é 
importante não deixar para a últi-
ma hora”, aconselha a advogada 
Nari Lee Cerdeira, do escritório 
Novoa Prado Consultoria Jurídica
“A LGPD prevê que o tratamento 
de dados pessoais – nome, CPF, 

e-mail, telefone ou quaisquer 
outros dados que tornem a 
pessoa identificável - somente 
poderá ser realizado median-
te o consentimento do titular 
em casos de cumprimento de 
obrigação legal ou quando ne-
cessário para a execução de 
contrato do qual seja parte o 
titular, além de outras hipóte-
ses restritas previstas na lei”, 
esclarece a advogada do es-
critório Novoa Prado Consulto-
ria Jurídica, Nari Lee Cerdeira. 
“Entende-se por tratamento 
toda operação realizada com 
dados pessoais, como as que 
se referem à coleta, produ-
ção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, pro-
cessamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da in-
formação, modificação, comu-
nicação, transferência, difusão 
ou extração”.
De acordo com a advogada, o 
consentimento do titular dos 
dados poderá ser fornecido às 
empresas por escrito ou por 
outro meio que demonstre a 
manifestação de sua vontade, 
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cabendo ao controlador da in-
formação o ônus de provar que 
recebeu tal consentimento. “No 
caso de dados de crianças, 
devem ser tratados mediante 
consentimento específico e em 
destaque, dado por pelo me-
nos um dos pais ou responsá-
vel legal”, completa.
A empresa que descumprir 
a LGPD receberá desde uma 
advertência até a aplicação 
de multas de até 2% (dois por 
cento) do faturamento da pes-
soa jurídica de direito privado, 
grupo ou conglomerado no 
Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, limitada, 
no total, a R$ 50 milhões por in-
fração.
A previsão de entrada em vi-
gor da Lei é de dezoito meses 
após a sua publicação, ocorri-
da, como já mencionado, em 15 
de agosto de 2018. “Apesar do 
prazo aparentemente exten-
so para as empresas se adap-
tarem, as regras criadas pela 
LGPD exigirão investimentos 
e treinamentos, portanto, é im-
portante não deixar para a últi-
ma hora”, aconselha Nari.
Fonte: Em Pauta Comunicação

Lei Geral de Proteção de Dados
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manutenção 
do poder 

A Disal Tecnologia apresenta seu 
Integrador DMS de veículos 0 km, 
uma ferramenta que poderá ajudar a 
aumentar as vendas de automóveis 0 
km e a captar leads mais qualificados 
para os concessionários. Além de 
garantir praticidade e rapidez em todo o 
processo, acabando com a necessidade 
de cadastrar o estoque de 0 km em dois 
sistemas diferentes, no DMS e no website.

sionária as informações de 
cada veículo.
“Quando o concessionário 
incluir as informações do 
carro em seu DMS, o Inte-
grador busca e publica to-
dos os dados referentes a 
esta unidade em seu web-
site. A ferramenta ainda im-
porta, do novo catálogo de 
modelos novos as imagens, 
itens de série e opcionais 
do automóvel, de maneira 
automática.”
Assim, quando um veículo 
é vendido a ferramenta au-
tomaticamente faz a altera-
ção da informação em seu 
website, mantendo a página 
sempre atualizada, de ma-
neira fácil e rápida.
Por ser um dispositivo cus-
tomizado, o Integrador DMS 
de veículos 0 km, permite 
ainda, com poucos cliques, 

Integrador DMS 0 km
garante rapidez 
na rotina da 
concessionária

Segundo o diretor opera-
cional da Disal Tecnologia, 
Roberto Prado, a ferramenta 
exigirá que apenas o siste-
ma DMS da concessionária 
seja alimentado, transpor-
tando automaticamente 
para o website da conces-
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 NOTÍCIAS DO
GRUPO DISAL

exibir ou ocultar os valores 
dos veículos e indicar em 
qual unidade o automóvel 
se encontra, tornando o 
anúncio mais completo.

Funcionamento
Uma vez contratado e de-
vidamente configurado o 
serviço, o Integrador DMS 
de veículos 0 km estará 
disponível na plataforma 
de marketing digital da Di-
sal Tecnologia, que ofere-
ce diversos recursos para 
otimizar seus anúncios de 
maneira eficiente.
A atualização de seu esto-
que acontece a cada cinco 
minutos, de maneira para-
metrizada, mas é possível 
realizar a operação de ma-
neira manual, a qualquer 
instante, conforme o dese-
jo do concessionário. 
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SUCESSÃO

O Alzheimer é uma 
doença brutal. Além de 
roubar a consciência de 
um grande empreendedor, 
afunda a família num mar 
de decisões difíceis que 
desafiam os valores, gerando toda 
sorte de culpa, remorso, algumas 
vezes insensibilidade, alienação, 
tristeza, um sofrimento para todos 
os envolvidos.

A vida é uma jornada cheia de 
encruzilhadas e vamos esco-
lhendo que caminho seguir nos 
momentos alegres e tristes, de 
raiva ou perda. É também assim 
que aprendemos a viver. Todas 
estas experiências e sentimentos 
acontecem dentro da gente. Às 
vezes, oculto do mundo e dos ou-
tros. Mas chega um momento em 
que a família se defronta com a 
decadência de seu líder, atrope-
lado pela doença que lhe rouba 
a lucidez sem que ele se dê con-
ta disso. Além da preservação 
de sua imagem frente ao mundo, 
a família tem que decidir se é o 
momento de tirar seu poder (sua 
autoridade já se foi). Este funda-
dor deverá parar de tomar de-
cisões? As mais recentes foram 
verdadeiros desastres e amea-
çam a segurança financeira de 
todos. Mas como fazer isso, ain-
da amando profundamente esta 
pessoa? Como fazer isso com a 
mais respeitosa das condutas? A 
solução simplista é a interdição. 
Mas é a decisão que precisamos 
e devemos tomar?
A família oscila entra a razão 
(quando precisamos que as coi-
sas sigam controladas) e o medo 

de ferir aquele que foi nosso 
protetor até então; a quem de-
vemos nossa vida, nossa educa-
ção.
Um primeiro passo é a família 
tomar pé da situação. O pacien-
te, o líder, está acolhido, medi-
cado. É hora de descobrir se o 
patrimônio, a liderança da em-
presa, as pessoas sob sua su-
bordinação também o estão. Um 
inventário das condições patri-
moniais deve ser solicitado aos 
que cuidam disto. A situação 
dos débitos, as documentações, 
a segurança das senhas, a hie-
rarquia do comando, passando 
pelo desmonte de planos, redu-
ção de despesas, substituição 
de pessoas próximas a ele. Se o 
líder ainda mantém sua vonta-
de...Isso será bem difícil de se 
realizar; ele não estará pronto a 
ceder.
Não podemos encarar que 
qualquer destas recomenda-
ções seja fruto da insensibili-
dade do momento, ganância ou 
egoísmo, e sim que um perío-
do de transição foi antecipado 
pela natureza da situação. Pre-
cisamos entender que o líder, 
agora neste estado de saúde, 
será assediado pelos “esper-
tos”, será apossado pela confu-
são até, finalmente, não mais re-
conhecer o mundo como ele é. 
Respirando bem fundo, com 
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muito zelo, movimentos de 
reorganização deverão ser fei-
tos para que empresa, patrimô-
nio e família sobrevivam a esta 
transição. Inicialmente, os três 
serão atropelados pela vontade 
do líder, que não reconhece seu 
quadro. Conflitos são inúteis, 
agravando ainda mais a situa-
ção. A troca de comando deve 
acontecer, as decisões nas três 
esferas devem ser tomadas, 
sem esquecermos do reconhe-
cimento e do amor que senti-
mos por esta pessoa que não 
escolheu estar assim. Um dia 
poderá acontecer com cada um 
de nós.
A comunicação não violen-
ta nunca foi tão bem-vinda. É 
como se estivéssemos mani-
pulando o mais frágil dos cris-
tais, sabendo que não há outra 
alternativa. Neste momento, se 
a inteligência emocional não 
prevalecer, não apenas perde-
remos antecipadamente nosso 
líder como também poderemos 
perder nossos irmãos, que têm 
reações diferentes diante do 
mesmo cenário.

Não existe a hipótese de se es-
conder debaixo de uma pedra, 
ou de chorar no banheiro ou 
viajar para a Austrália. A vida 
proporciona estes momentos 
para o crescimento de todos. 
Esta é a vida real. Pessoas de-
pendem de nossas decisões. 
Está é uma posição que pode 
ser muito solitária, mas se os 
filhos deste líder souberem se 
conduzir, podem se ampará-lo.
Como última reflexão, segue 
um conselho que costumo dar 
em todas as situações. Se você 
tiver dúvidas sobre qual cami-
nho trilhar, siga o caminho de 
ágape (uma das palavras gre-
gas para mor). Mas tenha em 
mente que existe uma diferen-
ça entre o que precisamos fazer 
e o que queremos fazer. 

A perda da 
lucidez e a
manutenção 
do poder 

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

A gente vem falando em novas tecnologias, mais bem estar. Fala-se num 
futuro próximo em que será possível reduzir a carga horária dos traba-
lhadores para sobrar mais tempo para estudar, descansar e passear.
Fala-se num mundo onde os direitos equiparem-se, baseados em tecno-
logias que darão acesso a coisas que hoje só poucos têm.

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Fala-se numa humanidade mais solidária, 
onde a tecnologia suporte a pesquisa nos 
campos da saúde, diminuindo, e muito, do-
res e limitações.
Fala-se em tecnologias ditas limpas, que 
ajudarão não só a preservação do planeta, 
mas a recuperação do que já parece per-
dido.
Inteligência artificial, blockchain & bit-
coins, realidade virtual e realidade aumen-
tada, biotecnologia, internet das coisas, 
impressoras 3D de metal, robôs, carros 
autônomos, energia solar, tudo isso soa tão 
moderno, tão futurista e ao mesmo tempo 
tão perto de nós. Mas será que o homem 
está tão evoluído quanto a sua tecnologia? 
Um planeta com fronteiras por si só já não 
faz sentido. Como assim? Eu preciso de vis-

to para viajar no meu planeta? E o que dizer 
de pessoas que acreditam que têm mais di-
reito do que outras de estar em algum lu-
gar?
O planeta evolui na tecnologia enquanto o 
ser humano “involui” no preconceito, no ma-
chismo, na misoginia, na homofobia, no pre-
conceito de cor, de gênero, de classe social.
Olho por olho, dente por dente caiu de 
moda há mais de dois mil anos. Mas muita 
gente não percebeu.
Em tempos de eleição as cabecinhas saem 
das tocas e a gente vê quanto terror anda 
submerso por aí. Quantas ideias retrógra-
das. Quanto medo do outro e do diferente.
Não adianta ter iPhoneX e atirar pedra no vi-
zinho. As novas tecnologias só farão sentido 
num mundo realmente novo. 

Eu preciso de visto para viajar 
dentro do meu planeta!
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MARKETING
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Os primeiros indícios de propaganda per-
suasiva são datados do século XVIII, quando 
a Revolução Industrial, na Inglaterra, trans-
formou produtos de luxo – até então reser-
vados à classe burguesa e à monarquia – em 
produtos acessíveis para boa parte da po-
pulação.
Pode parecer um absurdo hoje em dia, mas 
produtos de luxo naquela época eram pe-
quenos broches, abotoaduras, forros de 
algodão, tapetes e até botões. Com a Re-
volução, o que era restrito e produzido por 
algumas empresas (ou importado), passou 
a ser fabricado em massa por muitos forne-
cedores, abarrotando o mercado inglês com 
novos produtos para novos consumidores. 
Surgiu então aí a ideia de criar necessidades 
e desejos. Ou como disse alguém, “trans-
formar o supérfluo em essencial”. De uma 
linguagem meramente informativa e descri-

tiva, anúncios persuasivos transformaram 
objetos em representações simbólicas no 
imaginário do consumidor. 
Sabe o que é uma representação simbóli-
ca? E uma proposta de valor. O que é uma 
proposta de valor? Bem... sabe o batom? 
Basicamente é um composto químico só-
lido, com textura, cheiro e cor. Para a mu-
lher: autoestima, estilo, status, estado de 
espírito. Isso é valor?
O que você vende não é o que cliente 
compra. Portanto, a sua mensagem publi-
citária precisa ser clara e objetiva, mas 
principalmente muito persuasiva. Quer 
vender seu produto? Esqueça mensagens 
engraçadinhas. O consumidor quer ser 
convencido. A concorrência está persua-
dindo. Vai ficar contando piadinhas e gas-
tando dinheiro em anúncios inúteis? Nem 
no século XVIII faziam isso.  

Marcelo Allendes é jornalista e profissional de marketing. E-mail: allendes@
yahoo.com
 

Como anda seu poder de persuasão? Tem 
conseguido convencer sua equipe a alcançar 
os objetivos de negócio. E a sua comunicação 
com o cliente? Seus argumentos têm sido 
eficientes? Persuadir é uma das características 
mais valiosas da linguagem publicitária... 
principalmente nos dias de hoje.

MARCELO ALLENDES
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Durante o domínio do Império 
Romano a produção de cerveja 
se consolidou nas ilhas ingle-
sas. As cervejas inglesas foram 
capazes de cativar até mesmo 
os romanos que a julgavam 
inferior ao vinho.

Assim como a origem de outras 
escolas cervejeiras as produções 
eram domésticas, de responsabili-
dade das mulheres e mais seguras 
ao consumo do que a água das ci-
dades. Gradualmente os homens 
foram se envolvendo na produção 
e começaram a formar associa-
ções de produtores artesanais e a 
comercializar as cervejas. Nessa 
época, muitos estabelecimentos 
pararam de produzir e passaram a 
comprar das cervejarias; foram os 
primeiros pubs.
Por volta do ano de 1500 o lúpulo 
foi descoberto como um dos prin-
cipais ingredientes da cerveja. À 
época, as bebidas fermentadas 
que continham lúpulo eram cha-
madas de cerveja (beer) e as que 
não continham lúpulo eram cha-
madas apenas de ale.
A revolução industrial também 
deu impulso à produção de cer-
veja que começou a ser industria-
lizada em larga escala por cer-
vejarias de maior porte, como as 

Ales, cervejas que crescem em in-
tensidade dentre as suas variações, 
mas que no geral são de corpo leve 
e paladar seco. Mais potentes e 
com mais presença de lúpulos são 
as IPAs (India Pale Ales). Porters e 
Stouts são opções para os aprecia-
dores de notas tostadas, que reme-
tem a chocolate e café. As Scotch 
Ales são tradicionalmente de teor 
alcoólico elevado e têm como pon-
to forte as características do malte, 
que em algumas variações de estilo 
podem lembrar o sabor dos Scotch 
Whiskies.
Sugestão de degustação: Fuller’s 
ESB (Extra Special Bitter), Shepherd 
Neame Spitfire (Strong Bitter); Sa-
muel Smith’s India Ale (IPA), She-
pherd Neame India Pale Ale (IPA), 
Guinness (Dry Stout), Founders 
Dirty Bastard (Strong Scotch Ale), 
Bodebrown Wee Heavy

A Escola inglesa
tradicionais Guiness e Fuller’s. 
No ato conhecido como 
“Beerhouse Act 1830”, o parla-
mento britânico liberou muitas 
regulações sobre a produção e 
o comércio de cervejas. Este ato 
fez com que centenas de pubs 
abrissem as portas em toda a 
Inglaterra e o consumo abusivo 
de gin, considerado muito mais 
degradante que a cerveja, foi 
controlado.
As cervejas inglesas eram tra-
dicionalmente servidas apenas 
com a carbonatação natural – 
quando a bebida parece estar 
com “pouco gás”-, diretamente 
dos barris, conhecidas como 
Cask Ales ou Real Ales. 
Mais tarde, a invenção das má-
quinas de cerveja permitiu que 
os barris ficassem no porão ou 
adegas e servidas nos salões 
dos pubs, esta-
belecimentos 
muito popula-
res na Ingla-
terra até hoje, 
chegando ao 
número de 50 
mil.
Para degustar 
as cervejas 
inglesas, o re-
comendado é 
começar pelas 
Bitters ou Pale 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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Administrar um restaurante 
é a mesma coisa que 
administrar qualquer outra 
empresa, pois os meandros 
que regem estas – custos 
fixos, custos variáveis, gestão 
de pessoas, investimentos 
em marketing, desperdício, 
otimização e tal – também 
acometem aquele. Portanto, 
assim como nas empresas que 
gerenciamos - estando de olho 
no mercado e nas inovações 
destes – por exemplo, nas 
tão em voga startups – é uma 
obrigação dos proprietários 
de estabelecimentos 
gastronômicos, pois quantas 
vezes já vimos casos de 
restaurantes estrelados 
falidos?
E conhecer bem o negócio, 
seus gargalos e pontos de 
otimização é indispensável 
no atual momento. Foi 
observando isso que o casal 
de administradores brasileiros 
Léo Cuófano e Talyta Vecina, 
baseados em suas viagens 
pelo mundo perceberam 
que usualmente no primeiro 
horário os restaurantes têm 
pouco movimento: “se o 
restaurante abre as 19h para o 
público, começa efetivamente 
a ter movimento a partir das 
20h ou 20:30h. Mas desde 
as 19h seus custos estão ali - 
água, luz, pessoal, cozinha e 
tudo o mais. 
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revistas e blogs. emersonhaas@viavale.com.br 
www.eu-gourmet.com

S H O W R O O M

S A B O R 
PARTICULAR

“OS QUADROS QUE 
ELES PENDURAM NOS 
RESTAURANTES NÃO SÃO 
MUITO MELHORES DO QUE 
A COMIDA SERVIDA NOS 
MUSEUS“. 
PETER DE VRIES

Restaurantes

TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

Quem chega cedo tem 
vantagens
Por que não estimular 
a ocupação através de 
descontos neste espaço 
de tempo? Foi com base 
nisso que desenvolveram 
o aplicativo “Primeira 
Mesa”, que estimula os 
clientes cadastrados 
a frequentarem os 
restaurantes no primeiro 
horário, seja na manhã, 
no almoço ou no jantar, 
oferecendo a estes 
clientes 50% de desconto 
na conta, bastando para 
isso chegar mais cedo 
ao estabelecimento 
escolhido! 
O “Primeira Mesa” é um 
aplicativo (leia-se APP na 
linguagem digital) que 
foi desenvolvido em cima 
de modelos americanos e 
australianos que estimulam 
essa prática de dar 
descontos para clientes 
que chegam mais cedo aos 
restaurantes, chamada de 
early Bird.
O aplicativo, que 
está disponível para 
smarthphones equipados 
com sistema Android 
e iOs, oportuniza aos 
consumidores registrados 
a reserva nas primeiras 
mesas, seja do café da 

manhã, almoço e jantar, 
geralmente até uma 
hora após a abertura. 
O turno, o horário, o 
número de reservas, 
os dias disponíveis 
variam conforme cada 
estabelecimento. O 
desconto de 50% vale para 
todos os pratos do cardápio 
do restaurante, inclusive 
sobremesas, mas não inclui 
bebidas. E isso não significa 
que o usuário encontrará 
porções menores ou de 
menor qualidade dos 
ingredientes, os pratos são 
os mesmos servidos pelos 
valores normais. 

É muito fácil usar
Inicialmente o usuário 
deve baixar o APP para 
o seu celular através da 
Apple Store ou da Google 
Play Store. Também pode 
ser usado o computador, 
bastando baixar o mesmo 
pelo www.primeiramesa.
com.br. 
Depois, basta acessar a 
cidade onde o “Primeira 
Mesa” atende, escolher 
um dos restaurantes 
conveniados através de 
uma agenda muito prática 
de usar e pagar apenas 
um voucher, que equivale 
à taxa pelo serviço de 

intermediário do site. 
O valor do cupom é de R$ 
8,00 para duas pessoas; 
R$ 12,00 para quatro 
pessoas e R$ 18,00 para 
seis pessoas. 
O “Primeira Mesa” já 
opera em quase 100 
cidades brasileiras com 
bom leque de opções 
gastronômicas – são 
mais de mil restaurantes 
cadastrados e quase 100 
mil usuários no país - com 
parcerias que vão de 
lancherias a restaurantes 
premiados e que servem 
os mais diversos estilos de 
comida: hamburgueres, 
pizzas, culinária asiática, 
peruana, italiana, 
japonesa e fusion entre 
outras. 
O voucher é pago pelo 
aplicativo, para garantir 
a reserva. Na conta do 
restaurante, ao final da 
refeição, são descontados 
os 50% de todos os 
pratos consumidos 
pelos clientes. Basta 
que os usuários do APP 
anunciem a reserva 
feita pelo aplicativo ao 
chegar ao local optado. 
Deve-se observar, no 
entanto, que todos os 
comensais cheguem ao 
local escolhido dentro da 
tolerância estipulada – no 
máximo 30 minutos após o 
horário agendado. 
O desconto de 50% não 
é válido para bebidas 
consumidas. 

show380.indd   37 9/14/18   12:06 PM



VINHOS 
&VIDEIRAS

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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Nessa modalidade de experiência, a 
Herdade da Malhadinha Nova, situada 
no coração dos vinhedos do Alentejo, 
em Albernôa, Beja, no sul da região, é 
um dos grandes destaques.

O Alentejo é uma das principais 
regiões vinícolas de Portugal, onde 
são produzidos vinhos de ótima 
qualidade, muito apreciados pelos 
brasileiros. Em sintonia com a 
nova tendência mundial, a região 
é uma das mais preparadas para 
o enoturismo, oferecendo ótimas 
opções para quem quer conhecer 
mais do que os vinhos de cada 
região vinícola.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Além da vinícola, a Herdade 
da Malhadinha Nova Country 
House & Spa surpreende 
quem a visita com um es-
petacular hotel, repleto de 
objetos de design assinados 
por Philipe Starck, Char-
les & Ray Eames e Mariano 
Fortuny, muito confortável e 
elegante, que tem ainda um 
moderno spa e uma refina-
da culinária, que encanta os 
sentidos e nos inspira.
Falando de vinho, que é a 
nossa área, a Malhadinha 
tem como seu enólogo con-
sultor o grande Luís Duarte, 
um dos melhores profissio-
nais de Portugal, que fez 
notável carreira na Herdade 
do Esporão, que comandou 
durante muitos anos. No 
cargo de enólogo-residente 
está o experiente Nuno Gon-
zales, que já passou por vi-
nícolas como José Maria da 
Fonseca, Niepoort e Cortes 
de Cima, este um de meus 
vinhos favoritos do Alentejo 
e onde o conhecemos pes-
soalmente. Dois craques, na 
verdadeira acepção da pala-
vra.
A linha de vinhos da Ma-
lhadinha é bastante exten-
sa, mas segue uma diretriz 
muito clara: elegância, fruta 
de rara pureza, complexi-
dade e respeito pelo terroir, 
valorizando varietais tipica-
mente portuguesas, ao lado 
das melhores uvas france-
sas.

HERDADE DA 
MALHADINHA NOVA,
patrimônio do Alentejo

Dois vinhos, em edições 
mais que especiais, home-
nageiam dois filhos do casal, 
O Pequeno João e O Menino 
António. O primeiro, dispo-
nível na safra 2013, é um 
puro Cabernet Sauvignon e 
o segundo, safra 2008, é um 
Alicante Bouschet em pure-
za. São raros, disputados e 
muito interessantes.
Outros vinhos exibem muita 
criatividade e sabores sur-
preendentes, tais como o MM 
da Malhadinha 2013 (Tinta 
Miúda, Alicante Bouschet 
e Baga), Marias da Malha-
dinha, a extensa linha Ma-
lhadinha, que como a linha 
Monte da Peceguina, apre-
senta vinhos brancos, rosés 
e tintos de ótima qualidade. 
Na linha mococasta, além de 
ótimos brancos de Arinto e 
Antão Vaz, há dois tintos de 
alta gama, o Touriga Nacio-
nal e o Syrah. Completa a li-
nha um delicioso vinho doce, 
o Malhadinha Late Harvest.
O restaurante da Malhadinha 
é um caso à parte, combi-
nando a alta gastronomia 
com a tradicional gastrono-
mia alentejana, com a ins-
piração do chef estrelado 
Michein Joachin Koerper e o 
talento do chef Bruno Antu-
nes, e a cozinheira alenteja-
na Vitelina Santos. 
E as crianças, onde entram? 
Elas são responsáveis por 
desenhar os rótulos dos vi-
nhos, o que lhes dá um char-
me todos especial. Uma gra-
ça...
Saiba tudo sobre a Malha-
dinha, incluindo as notáveis 
experiências disponíveis, no 
site www.malhadinhanova.
pt. Os vinhos da Malhadi-
nha Nova são distribuídos no 
Brasil pela Barrinhas Impor-
tadora e estão disponíveis 
nas melhores lojas.
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