
Ano 40 • n• 381
Outubro 2018

P
ub

li
ca

çã
o

 d
a 

A
ss

o
ci

aç
ão

 B
ra

si
le

ir
a 

d
e

 D
is

tr
ib

ui
d

o
re

s 
V

o
lk

sw
ag

e
n

NOVO JETTA
MAIS ELEGANTE, 
MAIS CONECTADO
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CONCORRA A
R$20 MIL
SEMANAIS

PROGRAMA PONTUALIDADE

PROGRAMA PROMOVIDO PELO CONCESSIONÁRIO
SEM

ENTRADA

8 M A N U A L  D E  M A R C A  D I S A L  C O N S Ó R C I O

Mais do que consórcios, a 

Disal oferece conquistas. O 

consorciado procura muito 

mais do que um carro: procura 

liberdade, procura mais espaço, 

procura mais viagens. E quem 

faz um Consórcio com a Disal, 

conquista tudo isso com as 

melhores condições, qualidade, 

confiança e seriedade. É isto 

que esse conceito transmite: a 

facilidade de fazer um Consórcio 

com a Disal, adquirir um carro e 

concretizar conquistas.

2.3 O CONCEITO

QUEM FAZ,
CONQUISTA.
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A Fenabrave subiu sua previsão de crescimento para o último 
trimestre para 11,89%. A Anfavea, por sua vez, é ainda mais 
otimista, elevou a projeção de 11,3% para 13,1%.
Segundo apuramos em nosso relatório trimestral, recém 
enviado à Rede, a participação total de vendas da VW em 
2018 foi 2,3% pontos percentuais acima do realizado no 
ano o passado e a marca cresceu 35% no varejo, enquanto a 
indústria 8%.
Efetivamente apta a competir no mercado, com os novos 
produtos que recebemos e que ainda receberemos até 2020, 
acredito, realmente, que iniciamos uma nova fase. Fase que 
tem tudo a ver com a “Nova Volkswagen”.
Ainda temos pendências e um bom caminho a percorrer, 
mas sabemos que tudo isso será superado. Porque nos 
empenhamos no diálogo e no trabalho a quatro mãos. Estão aí 
os Comitês de Trabalho de Custos, de Vendas, Pós-Vendas e o 
mais recente Comitê do Banco VW, conduzidos a quatro mãos, 
que provam isso.
Contamos, fundamentalmente, com nossos colaboradores. 
Recentemente estivemos em Campinas, acompanhando os 
eventos “VW Experience”, onde nossos profissionais de 
vendas e de pós-vendas assistiram a workshops e palestras 
para o seu aprimoramento profissional. A essas equipes, 
faço questão de agradecer pelo empenho e paixão com que 
trabalharam nos momentos mais difíceis do mercado. Sem a 
boa performance alcançada, notadamente, pelas equipes da 
oficina e de serviços, a Rede Volkswagen não teria superado o 
período mais agudo da crise.
Nós, os concessionários da marca, nos orgulhamos de ter a 
mais bem estruturada Rede de Distribuição do Brasil e sua 
incrível capacidade de reinvenção.
A cada geração mais sofisticados, os carros exigem técnicos 
inteligentes, dedicados e abertos ao novo, e assim são os 
nossos colaboradores. Com  treinamento diferenciado e a 
qualidade dos produtos da marca somados à nossa habilidade 
nata para as vendas, vamos, sim, vender mais e mais, até o 
topo do mercado.
Conto com vocês nessa caminhada.
Um abraço e até breve!

Projeções revistas e 
aumentadas

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

É nítido o aquecimento do mercado automotivo. A retomada verificada no 

terceiro trimestre elevou a expectativa da Fenabrave e da Anfavea para o 

fechamento do ano, assim como a nossa, já que a marca VW tem crescido acima 

da média da concorrência.

show381.indd   3 10/13/18   1:19 PM



  

SUMÁRIO

3  Recado

6 Com Quem Estivemos

8  Capa

26  A Passeio 

32  Sucessão

34  Se Não Me Falha a Memória

35  Marketing

36  Mestre Cervejeiro

37  Sabor Particular

38  Vinhos&Videiras

4 S H O W R O O M

show381.indd   4 10/13/18   1:19 PM



Publicação mensal da

Ano 40 • Edição 381 • outubro • 2018

 
EXPEDIENTEDESTAQUE

Conselho Editorial
Antonio Francischinelli Jr., Edson Oura, Luiz 
Eduardo Vidigal Lopes da Silva, Sidney 
Franceschini e Silvia Teresa Bella Ramunno

Editoria e Redação
Trade At Once 
Comunicação e Websites Ltda
Rua Minas Gerais, 408 /31
CEP 01244-010 São Paulo – SP

Editora e Jornalista Responsável
Silvia Teresa Bella Ramunno (13.452/MT)

Projeto Gráfico e Direção de Arte
Marcelo Azevedo
marcelo@azevedostudio.com.br

Publicidade
Gutenberg Soledade 
Business/Sales Manager
comercial@dnfpropaganda.com.br
Tel +55 11 2281 8134 
Cel:+ 9 7732 7042

Impressão Gráfica Itú

Tiragem 1.500 exemplares

Permitida a reprodução total ou parcial, 
desde que citada a fonte.
As matérias assinadas são de 
responsabilidade do autor e não refletem 
necessariamente a posição da Assobrav.
Registro nº 137.785 – 3º Cartório Civil de 
Pessoas Jurídicas da Capital de São Paulo.

Assobrav
Av. José Maria Whitaker, 603
CEP 04057-900
São Paulo – SP
Tel: (11) 5078-5400
assobrav@assobrav.com.br

Diretoria Executiva
Presidente:
Luis Eduardo de Barros Cruz e Guião
Vice-presidentes:
André Oshiro 
Cesar Fernando Álvares de Moura
Crescencio Zamora Ortega Filho
Cynthia Faria Souto
Eloy José Mendonça Braz
Fernando Giovanni Rossi Coelho
Luiz Alberto Reze
Maurício Viel
Mauro Moraes Neto
Paulo Pires Simões Filho
Rafael Furtado Roberto
Sergio Goloubeff Junior
Shirley L. Oliveira Leal
Singride P. M. Rosado
Wagner Orletti    
 
Conselho de Ex-Presidentes
Sergio Antonio Reze
Mauro Saddi
Elias Monteiro
Paulo Pires Simões
João Cláudio Pentagna Guimarães
Orlando S Álvares de Moura
Carlos Roberto Franco de Mattos
Elmano Moisés Nigri
Rui Flávio Chúfalo Guião

Mudanças no Banco VWB
A Rede Volkswagen foi surpreendida com a notícia de que Paulo Pinho, 
superintendente de Vendas, deixou o Banco Volkswagen, por motivos 
estritamente pessoais.
Excelente profissional e ser humano de grandes qualidades, entre elas a 
elegância e discrição, Paulo Pinho fará falta.
Ele foi um dos responsáveis pela consolidação do Banco VW junto à Rede, à 
própria Montadora, à Audi, MAN, Ducati e aos clientes.
Há 39 anos prestando serviços à VWFS, Paulo Pinho atuou no Brasil e na 
Argentina e nos últimos anos intensificou seu trabalho para fortalecer as 
mudanças promovidas pela Companhia.
Para o seu lugar veio Eduardo Portas, ex-Brand Manager da marca VW.
Portas está há 21 anos no Grupo VW. Atuou como Gerente de Administração 
de Vendas e Gerente do Regional de Vendas em São Paulo. 

Agenda da Assobrav • Rede VW
Outubro 2018

Dia Evento
1 e 2 Vendas Experience 2018 – The Royal Palm Plaza, Campinas
2 9º Fórum Internacional de Franquias e Negócios, SP
3 Reunião com Executivos da Montadora - Gustavo Schmidt,  
 Abelleira, Casagrande e Morroni, na Assobrav
4 Almoço com o Presidente da VWB, Pablo Di Si, SP 
5 Reunião do Comitê de Pós-Vendas, na Assobrav
8 Reunião com a Disal Corretora de Seguros
9 Reunião do Comitê Educacional Fenabrave, na Assobrav
 Reunião com Icarros e Banco Itau, na Assobrav
 Reunião com presidentes de Associações de Marca, na Fenabrave
10 Reunião com os executivos do Grupo Disal, na sede do Grupo
15 e 16 Seminário Autodata, Transamérica, SP
17 Reunião do Segmento Automóveis, na Fenabrave
20 Amarok Spirit - Rally de Regularidade, em Brotas (SP)
22 Reunião do Conselho de Administração do Grupo Disal, na sede do Grupo
23 Reunião de Diretoria e das Lideranças, na Assobrav
24 Evento “China Day”, SP
25 Avant Première T-Cross, SP 
27/10  Missão Assobrav II ao Vale do Silício, Califórnia, USA

ao 3/11
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Compromissos do presidente, da Diretoria 
Executiva e da Liderança da Rede

Eduardo Portas

Paulo Pinho

show381.indd   5 10/13/18   1:19 PM



E os diretores Ricardo Casagrande, 
da área de Vendas e

Daniel Morroni, do 
Pós-Vendas da Montadora.

Pablo Di Si, presidente da Volkswagen do 
Brasil e da Região SAM...

Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e 
Marketing da Volkswagen do Brasil...

6 S H O W R O O M

COM QUEM 
ESTIVEMOS

Durante os eventos VW Experience, realizados no The Royal 
Palm, em Campinas, entre 26 de setembro e 2 de outubro, a 
Rede VW conviveu intensamente com
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Também estiveram lá Leandro Ramiro, 
responsável pelo Marketing Comunicação da 
Volkswagen do Brasil...

Fábio Rabelo, da área de Digital e 
Novos Modelos de Negócios da VWB e 
Região SAM...

Alexandre Abelleira do 
Desenvolvimento da Rede.

Rodrigo Purchio, responsável pelo 
Marketing de Produto e

7S H O W R O O M
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Um evento inovador
Com foco em ferramentas 
digitais, aumento da 
rentabilidade do Pós-Vendas e 
da fidelidade do cliente, foram 
três os eventos sequenciais 
– Lançamento do Novo Jetta, 
Encontro Nacional de Pós-
Vendas e Encontro Nacional de 
Vendas -, realizados no Centro 
de Convenções do The Royal 
Palm Plaza, em Campinas, entre 
26 de setembro e 2 de outubro.

VW Experience 2018
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Começando com o lançamento oficial do Novo 
Jetta para os titulares, dia 26 à noite, os gerentes 
de vendas e de pós-vendas também puderam 
ver, no Brand Day, os futuros modelos da marca. 
Mesmo sem registro audiovisual, pôde-se consta-
tar a vibração da Rede Volkswagen com as novi-
dades. No portfólio constam os desejados SUVs, 
que atenderão a diferentes perfis de clientes. 
Passaram pelos eventos cerca de 2 mil pessoas. 
Só no Pós-Vendas foram mil e 300, entre conces-
sionários, importadores, gerentes e supervisores 
de peças, serviços e assistência técnica, pratica-
mente de toda a América Latina, com destaque, 
evidentemente, para as delegações do Brasil e 
Argentina.

Fotos: Fábio Moreira

Acima: Morroni, Pablo, 
Dado e o novo vice-
presidente de Vendas 
e Marketing da VWB e 
Região SAM, Stephan 
Mecha, e ao lado, 
Fabrizio Ruggero (Banco 
VWB) e Gustavo Schmidt 
(VP Vendas e Marketing)
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A feira de negócios, que 
aconteceu paralelamente 
aos workshops, movimen-
tou 92 milhões de reais e 
contou com 70 estandes, 
apresentando novidades 
para as concessionárias.
O presidente da Volkswa-
gen do Brasil e da Região 
SAM, Pablo Di Si, anunciou 
que até 2019, 25 concessio-
nários da America Latina, 
começando em dezembro 
próximo, receberão um 
projeto piloto de conces-
sionária digital, contem-
plando também a área de 
pós-vendas. Ele destacou 
também o crescimento da 
Volkswagen acima da mé-
dia do mercado e apre-
sentou oficialmente o novo 

vice-presidente de Vendas 
e Marketing da Volkswagen 
do Brasil e da Região SAM, 
Stephan Mecha, que falou 
aos convencionais em um 
claro e preciso português.

VW em alta
O vice-presidente de Ven-
das e Marketing da Volks-
wagen do Brasil, Gustavo 
Schmidt, referendou a boa 
performance da marca em 
todas as áreas, sinalizando o 
atual segundo lugar no ran-
king como o próximo e cer-
teiro passo para a liderança. 
Já o presidente da Assobrav, 
Dado Guião, agradeceu aos 
profissionais de pós-vendas 
pelos bons resultados, que 
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garantiram a saúde das 
concessionárias durante o 
período mais duro da crise. 
E o anfitrião do evento Pós-
-Vendas, Daniel Morroni, 
diretor da área na Monta-
dora, registrou a importân-
cia do segmento de peças, 
afirmando que a cesta bá-
sica de peças de todos os 
produtos da marca está 
com preços melhores que 
os do mercado e eviden-
ciou a venda externa de 
pecas, VEP Digital, onde a 
tecnologia garante segu-
rança e transparência aos 
clientes, eficácia na expe-

dição e no atendimen-
to. São já 62 concessio-
nárias participando do 
VEP Digital, obtendo, 
em media, 7% de ren-
tabilidade a mais e o 
número de adesões é 
crescente.

Boas Notícias
Tradicionalmente o pon-
to alto do evento, antes do 
jantar de encerramento, 
este ano, o workshop “Boas 
Notícias” antecedeu outra 
surpresa. Pela primeira vez, 
a Montadora apresentou os 
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futuros modelos da marca 
aos profissionais da Rede. 
A ansiedade era grande e 
mesmo sem poder fotogra-
far ou filmar os modelos, os 
aplausos e assobios inter-
mináveis e a plateia em pé 
deram a resposta. Os novos 
carros, entre eles, o próxi-
mo lançamento, T- Cross, 
foram um sucesso.
O SUV que será produzido 
em São José dos Pinhais, 
está realizando os últimos 
testes. “Prático, descolado, 
intuitivo e seguro” – na de-

finição da Montadora -, o T-
-Cross mede 4.199 mm de 
comprimento e 1.568 mm 
de altura, portanto, con-
sideravelmente maior do 
que o Polo.
O carro terá duas opções 
de motores TSI, que com-
binam injeção direta de 
combustível e turbocom-
pressor, para entregar alta 
eficiência energética e 
prazer ao dirigir.
O novo SUV oferece espa-
ço surpreendente na ca-
bine. Um dos elementos 
responsáveis por isso é a 
Estratégia Modular MQB 
– que permite grande fle-
xibilidade de construção 
graças aos parâmetros 
variáveis (entre eles, a 
distância entre-eixos e as 
bitolas). E a capacidade 
do porta-malas também é 
excelente, entre 373 e 420 
litros, mas o diferencial do 

O coordenador do 
Comitê de Pós-
Vendas, Alfredo 
Buatim e Daniel 
Morroni, diretor 

de Pós-Vendas da 
VWB
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da história, como diz a Montado-
ra”, referendou o presidente da 
Assobrav, Dado Guião, durante 
jantar de lançamento oficial do 
sedan, dia 26 de setembro.
Elegante e inovador por dentro 
e por fora, o Novo Jetta traz uma 
série de recursos novos: ilumina-
ção ambiente da cabine, faróis 
e lanternas de LED, novas pro-
porções de carroceria, linhas de 
estilo marcantes e acabamento 
interno premium. Em sua sétima 
geração, o Jetta também é basea-
do na Estratégia Modular MQB e 
oferece excelente aproveitamen-

T-Cross é mesmo o design. 
Marcante, a parte dianteira 
destaca-se por sua altura e 
a grade ampla com faróis 
de LED integrados.

Novo Jetta, elegante e ino-
vador
Importado do México, o 
Novo Jetta também mere-
ceu os aplausos da Rede. 
“É mesmo o melhor Jetta 
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to de espaço interno e tecnolo-
gias de classes superiores. 
Comparado à geração anterior, 
o Novo Jetta cresceu em todas 
as direções. É mais longo, largo 
e alto. As proporções exteriores 
aumentadas significam também 
mais espaço interno. O Novo Jet-
ta mede 4.702 milímetros (mm) 
de comprimento – 43 mm maior 
do que a geração anterior. A lar-
gura (sem os espelhos retroviso-

res) é de 1.799 mm (+21 mm) e 
a altura é de 1.474 mm (+1 mm). 
Mas o que mais chama a atenção 
é o entre-eixos: o Novo Jetta tem 
2.688 mm de distância entre as 
rodas dianteiras e as traseiras – 
um ganho de 37 mm em relação 
do modelo anterior. Traduzindo: 
o Novo Jetta oferece ótimo espa-
ço interno para cinco adultos, 
com mais conforto para cabe-
ças, joelhos e ombros.
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As versões que já estão 
chegando às concessioná-
rias - Comfortline 250 TSI 
e R-Line 250 TSI - têm mo-
torização 1.4 TSI Total Flex 
(de até 150 cv e 250 Nm de 
troque), associada à trans-
missão automática de seis 
marchas e seis opções de 
cor: três sólidas (Branco 
Puro, Preto Ninja e Verme-
lho Tornado), duas metáli-

cas (Prata Snow e Cinza Plati-
num) e uma perolizada (Preto 
Mystic). 
O modelo conta com três 
anos de garantia de fábrica, 
sem limite de quilometra-
gem, e ainda tem as três pri-
meiras revisões gratuitas.

Mais boas notícias
Ainda durante o workshop 
“Boas Notícias”, o diretor de 
Pós-Vendas, Daniel Morroni, 
anunciou que 60 novos con-
cessionários se manifestaram 
interessados em aderir ao e- 
commerce, assim como 50 
novos concessionários que-
rem participar do VEP e mais 
49 do ATC. Morroni adiantou 
também o planejamento de 
comunicação 2019, para, se-
gundo ele, “sair acelerando”.

O planejamento prevê a conti-
nuidade da Promoção Oficina 
de Clássicos, que começou dia 
10 de outubro, onde a cada 600 
reias gastos pelo cliente, ele 
tem direito a uma caneca com 
a imagem dos carros mais an-
tigos da marca e ao sorteio de 
um carro e de várias bicicletas. 
Morroni trouxe também a boa 
nova - alias, antecipada pelo 
diretor de Pós-Vendas da As-
sobrav, Sidney Franceschini 
no programa da AssobravTv 
“Agenda 5.0” , de que haverá 
uma mídia cooperada exclu-
siva para o pós-vendas, onde 
a Fábrica arcará com 50% do 
que o concessionário gastar 
com mídia.
Outra boa noticia foi saber da 
Campanha de Varejo Regional 
com kits instalados, cujo piloto 
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foi realizado na Regão III 
- sul do País - com muito 
sucesso. Por fim, Morro-
ni anunciou a próxima 
aventura dos vencedo-
res da campanha Adre-
nalina. Os profissionais 
que melhor performan-
ce tiverem este ano, irão 
para Laponia, ao norte 
da Escandinávia, com 
passagem em Grama-
do, para viver as emo-
ções do frio intenso e 
suas práticas esportivas, 
mas o melhor do prêmio 
será mesmo conhecer 
e, como se diz, “caçar”a  
incrível aurora boreal, 
fenômeno que só é pos-
sível ver em pouquíssi-
mos locais do Globo.

Encontro Nacional de Ven-
das
Cerca de 800 profissionais 
da área de vendas assisti-
ram a quatro workshops, 
entre eles, o “Conversa 
com o Vice-Presidente”, 
onde Gustavo Schmidt foi 
sabatinado pelas equipes 
da Rede. Eles assistiram 
também a dois módulos de 
gestão, visitaram 22 stands 
com novidades para todas 
as áreas da concessionária 
e participaram do test-dri-
ve “Arrancada Amarok”.
No primeiro dia do evento 
dedicado aos profissionais 
de Vendas, uma das boas 
novidades foi o anuncio da 
Nova Pesquisa de Satisfa-
ção do Cliente,  a CEM, que 

a partir de janeiro do ano 
que vem passará a utilizar 
o padrão de estrelas e não 
mais os conceitos “super 
satisfeito, satisfeito e etc”, 
enunciados que, segun-
do as equipes de vendas, 
inibiam os clientes. Ago-
ra,  conforme disse Daniel 
Morroni, a pesquisa é de 
fácil entendimento, total-
mente digital, apresenta 
menos questões, conse-
gue prospectar um maior 
número de clientes e tem 
maior duração.

Mais garantia, mais facili-
dades
Outra boa nova veio do 
Banco Volkswagen. Agora 
os clientes poderão ter a 
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garantia estendida para o quar-
to e o quinto ano de vida de 
seus carros, com o valor para 
isso diluído nas prestações dos 
veículos. Com apenas14 reais a 
mais na mensalidade, o cliente 
tem um ano a mais de garantia.
O anfitrião deste evento, Ricar-
do Casagrande, diretor de Ven-
das da Montadora, destacou a 
simplificação da gama como 
uma das importantes solicita-
ções da Rede já atendida. Com 
ela simplificaram-se também 
os pacotes de opcionais. Hoje, 
Gol e Voyage tem apenas três 
diferentes kits de opcionais e 
Jetta,Tiguan e Fox apenas um, 
o que facilita em muito os esto-
ques.
Toda a direção da Montadora 
está focada em chegar ao pri-
meiro lugar no ranking de mer-
cado, já que a segunda posição, 
definitivamente consolidada, 
foi alcançada com os lança-
mentos da marca, bem planeja-

dos e em bom número. Foi 
obtido um crescimento de 
2,5% com o Novo Polo, 1,6 
% como Virtus e 0,3 % com 
a Amarok, entre outros. 

Rumo ao pódio
Para isso, uma estratégia 
foi montada. Ricardo Casa-
grande lançou o desafio de 
crescer 1,4 % no próximo 
trimestre, isto é, de outubro 

a dezembro, a marca terá 
16,2% de mercado.
Para chegar a esse índi-
ce, um grande esforço 
de todas as áreas está 
sendo posto em marcha. 
Leandro Ramiro, do setor 
de Marketing Comunica-
ção, explicou como está 
acontecendo o reposicio-
namento da marca, tendo 
como foco os princípios 
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que regem a Nova Volkswa-
gen - as pessoas em primeiro 
lugar, inovação com propósito 
e inovação para muitos. Den-
tro desse lema, a área fez uma 
migração significativa da mí-
dia tradicional para as digitais 
e Ramiro pediu que a Rede 
fizesse o mesmo. O pedido 
tem fundamento estatístico, já 
que 52% dos compradores de 
Novo Polo vieram da concor-
rência, o que comprova que 
um carro moderno, conecta-
do e alinhado com os precei-
tos da atualidade é atraente 
a esse novo consumidor que 
a VW pretende conquistar a 
cada dia mais. Hoje já temos 
clientes com esse novo perfil 
- mais jovem, mais culto e com 
melhor poder aquisitivo.

Exclusividades VW
Isso se reflete na aceitação de 
ferramentas como o “Saiba 
Mais Volkswagen” que já tem 
mais de três mil vendedores 
cadastrados e oferece con-
teúdo exclusivo de produtos 
e comparações com competi-
dores. E agora, com a consulta 
de estoques de cada conces-
sionário ficará melhor ainda, 
pois permitirá que os vende-
dores tenham na palma da 
mão dados precisos, e assim 
vender os carros há mais dias 
parados, otimizando, de con-
sequência, a rentabilidade.
Fábio Rabelo, da área de Digi-
talização e Novos Modelos de 
Negócios, destacou os vários 
prêmios obtidos pela VW por 
ser a montadora mais digital 
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do momento. Um exem-
plo definitivo é o Manual 
Cognitivo do Virtus, tec-
nologia que só a Volkswa-
gen tem.
Alexandre Abelleira, do 
Desenvolvimento da 
Rede, por sua vez, falou 
sobre os novos formatos 
de concessão que estão 
em andamento, tornando 
as empresas mais digi-
tais, práticas e alinhadas à 
modernidade, com show 
rooms menores e a área 
de serviços compartilha-
da, por exemplo.
E o presidente da Volks-
wagen do Brasil e da Re-
gião SAM, Pablo Di Si, re-

cordou o investimento de 7 
bilhões da Companhia para 
o desenvolvimento de novos 
produtos no Brasil e o sig-
nificativo crescimento que 
a marca teve no Pais e em 
toda America Latina, sendo 
que no Brasil a VW é a mar-
ca que mais cresce. Mesmo 
assim, Di Si disse que quer 
mais: ”o primeiro lugar no 
mercado,  e para isso quer 
ter uma Rede ainda mais di-
nâmica, mais digital e foca-
da no novo consumidor que 
estamos conquistando.”

Cuidar ainda mais do cliente 
Os profissionais de vendas 

Workshop da Assobrav 
sobre Power  Bi

Schmidt, 
sabatinado 
pelo pessoal de 
Vendas
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assistiram a workshops específicos para 
melhorar sua perfomance, entre eles, os 
temas “Produto - quem vende sabe” e 
“Como atrair e Atender o cliente Conec-
tado”. 
Fabio Saad, Executivo de Negócios, do 
Google recordou índices importantes, 
como o fato de 30% das pessoas que 
querem comprar um carro novo hoje - e 
esse número é crescente - vão à internet 
para fazer a primeira pesquisa.
Saad destacou também que a Volkswagen 
é a marca mais pesquisada no Google e 
que entre janeiro e agosto cerca de 5 mi-
lhões de pessoas acessaram os produtos 
da marca - por ordem, o Polo, o Virtus e 
a Saveiro. Para ele, o consumidor, hoje 
empoderado, gera obrigatoriamente um 

comportamento diferente por par-
te do vendedor. “Esse consumidor 
não passa vários fins de semana 
frequentando a nossa loja até fe-
char o negócio. Quando ele vai ao 
showroom já está resolvido, já de-
cidiu o que comprar,  por isso é 
preciso estar muito bem preparado 
para atendê-lo”, afirmou, recomen-
dando duas atitudes fundamentais: 
que a concessionária se apresente 
e se comunique pelo celular e te-
nha foco no usuário, porque três 
em cada cinco buscas na internet 
se dão por meio de celulares, e que 
a empresa esteja aberta física e di-
gitalmente.
Fábio Saad falou ainda sobre o 
Google My Business, um verdadei-
ro cartão de visitas para o cliente, 
mas que deve ter todas as informa-
ções prioritárias, corretas e checa-
das. Além disso, alertou: “as críticas 
fazem parte deste novo mundo e é 
preciso saber lidar com isso.”
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enquanto hoje, os saltos 
evolutivos são geométri-
cos.”

Fim da era analógica
Em um mundo volátil, 
incerto, complexo e am-
bíguo como o de hoje, o 
que vale é ter a informa-
ção precisa, saber exa-
tamente quem é o nos-
so cliente, para só então 
estabelecer a gestão e o 
controle para lidar com 
ele e o seu mundo. Exa-
tamente o oposto do que 
valia até o início do sécu-
lo, onde gestão e controle 
geravam a informação.
“Em 2025 ninguém mais 
será analógico. Essa era 
terá terminado definiti-
vamente”, disse Danton 
e acrescentou: “o cliente 
pós-digital, que é o clien-
te que já vemos hoje em 
nossas empresas, não 
é apenas exigente, mas 
quer conforto. Ele sabe 
que os 100 mil reais que 
investe em um carro de-
vem ser recompensados 
com atendimento exclu-
sivo e nada burocrático. 
Ele quer comodidade e 
conveniência. E se não 
for atendido com destre-
za, parte para outra loja.”
Dados estatísticos reve-
lam: de 100 leads ao mês, 
24 são ruins, mas não é 
possível ignorar o ingres-
so dos outros 76. E desses 
76, 30 a 35 querem com-
prar um carro agora. Na 

VW, este índice é ainda 
mais alto, 44 a cada 100 
leads.
No ano passado, aconte-
ceram 52 milhões de visi-
tas ao site da Volkswagen, 
que é a montadora com a 
melhor taxa de conversão 
do mercado. Diante destes 
fatos, Danton Veloso reco-
mendou seis passos para 
conquistar o cliente da era 
pós-digital:
- atender o cliente no me-
nor espaço de tempo; em 
até 30 minutos, se possível;
- não passar informações 
de negociação que são do 
momento em que ele esti-
ver na loja física; 
- anotar o maior número 
de dados deste cliente 
neste primeiro contato e 
estudá-lo, checando suas 
redes sociais;
- montar o seu script para 
atendê-lo;
- preparar a concessioná-
ria para recebê-lo, falando 
com os colegas de outras 
áreas que poderão agre-
gar valor à venda e
- esperá-lo à porta da con-
cessionária na hora mar-
cada, tratando-o como se 
fosse o seu melhor amigo 
em sua casa.
Boas praticas do mercado 
indicam que em 7 meses 
de boa conduta em tra-
tativas digitais, a taxa de 
conversão cresce rapida-
mente, chegando às veri-
ficadas no mundo desen-
volvido. 

A Concessionária de hoje
Danton Velloso, consultor, 
especialista em marketing 
e novas mídias, ex -colabo-
rador da VW nos anos 70 
e do Webmotors na déada 
de 90, foi mais um dos pa-
lestrantes contratados para 
falar sobre “Como atrair e 
atender o cliente conecta-
do”.
Logo de inicio, Velloso des-
tacou que neste momento 
difícil, a primeira coisa ê 
ter bom humor e ser resi-
liente. Depois, é se colocar 
as perguntas: Qual é a taxa 
de conversão que dese-
jo ter amanhã? E, qual é o 
modelo de gestão de con-
cessionária correto para 
ter essa taxa de conversão 
realizada?
Para responder a essas 
questões, alertou Danton, 
“é fundamental mudar a 
cultura, nossa maneira de 
pensar, nosso mindset, por-
que de nada adianta inves-
tir em tecnologia se o nosso 
modelo mental é o do sé-
culo passado, quando o de-
senvolvimento, o progres-
so se davam linearmente, 
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PROVENÇA
PARA CURTIR SEM PRESSA 
E SEM POSE  

Você já pensou em viver uns 15 dias num 
lugar totalmente diferente? Não férias 
regulares, em hotel, batendo perna o dia 
inteiro para ver museus, fazer compras e 
jantar nos lugares estrelados. Mas férias 
do seu estilo de vida. Férias do que você 
conhece como cotidiano. Acordar cedo, 
abrir janelas, preparar seu café, quem 
sabe ir na venda da esquina comprar 
pão francês fresquinho... com um detalhe 
fantástico: o pão será francês mesmo.

Cresce a cada dia o interesse pelo turismo 
rural. Embora seja muito “cool”, ele tam-
bém é barato, se comparado às diárias mé-
dias de hotéis por aí. Além disso, combina 
lindamente com um outro conceito, que é o 
“slow”. Fazer tudo sem pressa, sem horário, 
sem correria. Para uma experiência des-
sas, tão rica em pequenos detalhes, o ideal 
é escolher um lugar bem lindo, que encha 
os olhos de paisagens e o coração de boas 
sensações. Escolha a Provença, na França. 
Aquele lugar romântico, que faz as mulhe-
res pensarem em lavanda e os homens em 
vinho... E vice-versa, também vale.
A Provença é um lugar onde a calma e a be-
leza não param de surpreender. Pequenas 
aldeias no alto de penhascos, comida ótima, 
ruas estreitas antigas, vistas da costa me-
diterrânea, campos de lilases. Tudo o que 
você idealizou está bem ali, de verdade. 
A melhor época para visitar é entre junho 
e agosto, quando os campos floridos estão 

CAROLINA GONÇALVES
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no auge. É verão, as pessoas e a 
natureza parecem convidar para 
sair de casa e viver.
Você pode escolher uma cidade-
zinha, alugar um “cottage”, uma 
bicicleta e sentir-se um francês 
de filme. Se tiver interesse em ar-
tes, isso só melhora. A Provença 
é uma fonte de inspiração quase 
inesgotável para pintores e es-
critores. Gente como Picasso, Er-
nest Hemingway, dentre muitos 
outros, foram lá em busca de ins-
piração... E o resultado o mundo 
todo conhece.

Aix-en-Provence
A Cours Mirabeau, uma larga 
avenida que acompanha a antiga 
muralha, é seu ponto de partida 
para visitar e conhecer os anti-
gos casarões dos séculos 17 e 18. 

de  Provence. A cidade é toda 
musical. Os  concertos de música 
clássica, jazz e rock acontecem 
na rua, durante o festival Musique 
dans la Rue. A cidade fica a 30 km 
de Marselha e é sede de uma an-
tiga universidade, fundada há 600 
anos.

Marselha
Maior cidade da Provença, se-
gunda maior da França, Marselha 
está longe de ser um destino final 
para sua viagem rural-slow-cool. 
Mas ainda assim, estando por ali, 
vale tirar um dia para explorar a 
Marselha que normalmente os 
turistas não conhecem. Saia em 
busca do mercado de peixes. 
Pare para experimentar um bom 
bouillabaisse, uma caldeirada de 
peixe tradicional da cidade. Mar-
selha é a tradicional porta de en-
trada da Provença. Então, por que 
não? 

Saint-Remy-de-Provence
Já Saint-Remy-de-Provence é con-
siderado o coração da Provença. 
Seu centro labiríntico é tomado 
por um grande mercado nas ma-
nhãs de sábado. Você pode mis-
turar-se aos locais e comprar os 
ingredientes para uma autêntica 

Uma das mais conhecidas aveni-
das da França, tem árvores plan-
tadas dos dois lados, que formam 
um túnel verde. Ali estão muitos 
cafés, como o Deux Garçons, fre-
quentado por gente como Paul 
Cézanne, que nasceu na cidade, e 
seu amigo Émile Zola. O pintor re-
tratou 87 vezes a Montagne Saint-
-Victoire, nos arredores. Visitá-
-la é quase uma obrigação. Mas 
você visita primeiro o ateliê que 
ele usava, no meio de um bosque, 
onde ele pintou até o fim da vida 
em 1906. Dali, vai para o famoso 
mirante usado pelo pintor.

A bela catedral e o Hôtel de Ville, 
rivalizam com as mil fontes que 
fazem a fama da cidade. Embora 
você vá passar por elas em toda 
parte, vale ir até a Fontaine des 
Quater Dauphins, no Quartier 
Mazarin.

O Festival Internacional d’Art Ly-
rique acontece em final de junho 
e julho desde 1948. Não bastasse 
a beleza da ópera, os locais onde 
ela acontece são também mui-
to importantes, como o Théâtre 
du Jeu de Paume, do século 18 e 
restaurado recentemente, ou o 
recém-construído Grand Théâtre 
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refeição provençal. Ou 
comer por ali mesmo 
uma das muitas receitas 
tão saborosas.
Saint-Remy é a terra 
de Nostradamus, que 
no século 16 escreveu 
suas terríveis profecias. 
Saint-Remy também 
acolheu Vincent Van 
Gogh, para tratar-se no 
mosteiro da cidade de-
pois de cortar a própria 
orelha. Aqui ele pintou 
um de seus mais be-
los quadros, The Starry 
Night, aos 37 anos.
A cidade oferece um 
bonito centro históri-
co, além de um sítio ar-
queológico da era roma-
na, chamado Glanum. 
A aldeia tem em torno 
de 10 mil habitantes, 
muitos cafés, restauran-
tes e lojas interessantes. 
Misturar-se a este dia a 
dia pode ser uma expe-
riência muito relaxante.
Uma das mais famosas 
aldeias da região, fica ao 
sul de Avignon e ao nor-
te da cordilheira dos Al-
pes. Você pode contratar 
um passeio em autên-

tico estilo “slow”, indo 
de bike até Avignon. 
Mas sem compromisso, 
sem ninguém apressan-
do você. Um programa 
onde você é guiado, sem 
perder a liberdade. Aca-
be o café da manhã e 
saia pedalando. Quando 
chegar ao destino, sua 
mala está lá, no char-
moso hotel previamen-
te reservado. Durante a 
viagem, a oportunidade 
de prestar atenção aos 
mínimos detalhes. Você 
se detem para olhar 
qualquer coisa que cha-
me a sua atenção. Coisa 
que nunca faria de car-
ro. Você tira fotos, colhe 
frutas do pé, filosofa e 
simplesmente aproveita 
intensamente o fato de 
estar vivo.

Seillans
O pitoresco centro me-
dieval desta aldeia é tão 
íngreme, que só indo a 
pé. Ruas estreitas e si-
nuosas levam para pra-
ças ensolaradas. Mas o 
castelo e a capela, assim 
como lindas casas com-
pletam o cartão postal 

desta aldeia cercada por 
vinhas e olivais. Muito 
perto de Cannes e Nice, é 
o local ideal para basear-
-se e aproveitar tranquili-
dade entre um passeio e 
outro. São pouco mais de 
2.500 habitantes, viven-
do no topo da colina e 
desfrutando de uma vis-
ta magnífica da planície 
entre os Alpes do sul e o 
Esterel, que faz fronteira 
com o mar entre Cannes 
e Saint-Raphaël. 

O calendário anual tem 
muitos concertos, um 
mercado anual de cerâ-
mica e o internacional 
Musique-Cordiale Festi-
val, com música clássica, 
de coral e jazz da mais 
alta qualidade. 
Nos anos 1960 e 1970 os 
artistas Max Ernst e Do-
rothea Tanning, pintores, 
escritores e intelectuais 
de grande expressão, 
moraram em Seillans. Até 
hoje se veem obras de 
Max pela cidade, como 
esculturas ao ar livre.

Roussillon
Uma das mais belas al-

deias da Provença, Rous-
sillon tem vistas deslum-
brantes e os famosos 
edifícios amarelados 
pelo ocre. É assim quase 
uma síntese da Proven-
ça, que ao pôr do sol fica 
ainda mais linda, com 
os diversos matizes de 
amarelo sobre as pare-
des. Perca-se pelas ruas 
estreitas e sinuosas, sem 
pressa de chegar a lugar 
nenhum. Em algum mo-
mento, vai chegar à char-
mosa pracinha onde está 
o Hôtel de Ville.

A aldeia fica sobre uma 
colina rochosa a leste de 
Avignon. Dela se avista o 
Parc Naturel Règional du 
Luberon, que fica próxi-
mo. Esta pequena aldeia 
de 1.300 habitantes cres-
ceu baseada nos depó-
sitos de ocre, minerados 
por séculos. Hoje é pos-
sível visitar o Sentier des 
Ocres e entender melhor 
o período.
As estradas ao redor são 
margeadas por campos 
de oliveiras, vinhedos e 
trigo. As papoulas mis-
turam-se como pontos 
vermelhos aqui e ali nos 
trigais.
Seguindo por elas, se 
chega a Gordes.

Gordes
Empoleirada no topo 
de um penhasco, acima 
do vale de Cavalon está 
Gordes. Habitada des-
de os tempos romanos, 
tem clima mediterrâneo 
agradável e ritmo per-
feito para férias rural-
-slow-cool. Dá para criar 
programas diários com-
pletos de “dolce far nien-
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te”, só perambulando 
pelas ruas sinuosas, 
tomando um café aqui 
outro acolá, almoçar em 
muitas horas e assistir 
ao pôr do sol sobre os 
campos de lavanda no 
vale abaixo.

Gordes tem um impo-
nente castelo, ponto de 
observação ideal para 
olhar os telhados e a 
beleza dos campos cul-
tivados. É fácil entender 
o encanto que atraiu ar-
tistas como Marc Cha-
gall, Jean Deyrolle, Ser-
ge Poliakoff, Vasarely e 
Dewasne. 
Em Gordes está um 
monumento histórico, 
a aldeia de Bories, uma 
obra-prima da arqui-
tetura. Um conjunto de 
30 cabanas de pedra 

restauradas em 10 anos 
de trabalho. As pedras 
empilhadas sem uso de 
argamassa revelam a 
harmonia dos elemen-
tos naturais.

Também em Gordes 
está a Abadia de Notre-
-Dame de Senanque, 
onde monges recebem 
os turistas para ofícios 
religiosos, três vezes 
por semana. Mas fique 
atento às suas roupas. 
Nada muito decotado 
ou curto é aceito.

Avignon
Entrando no clima da 
religião, não dá para ir 
a Provença e não visitar 
Avignon. Quando em 
1303 o Vaticano decidiu 
afastar-se de Roma, foi 
para a Provença. Mes-

mo tendo ficado ape-
nas 70 anos, seu legado 
é eterno e ainda hoje 
pode ser visto nas be-
las ruas de Avignon. 
A cidade mais históri-
ca da Provença abriga 
o Palácio do Papa, o 
maior palácio gótico 
da Europa. Símbolo do 
poder do mundo ca-
tólico no século 14, o 
palácio ostenta quartos 
cerimoniais, capelas e 
aposentos privados do 
Papa. A construção é 
espetacular. O rio Ró-
dano, que atravessa a 
cidade, passa atrás do 
palácio. Às suas mar-
gens, há um lindo par-
que, com áreas para 
caminhar. 
Um monumento pi-
toresco da idade é a 
ponte, muitas vezes 

construída, tantas outras 
destruída por enchentes. 
Até o ponto em que final-
mente desistiram dela. O 
que resta hoje são quatro 
arcos, dos 22 originais. A 
ponte inspirou a canção 
Sur le Pont d’Avignon, 
que todo francês apren-
de na escola, acompa-
nhada de uma dancinha 
tradicional.

Les Beaux de Pro-
vence
A paisagem dramática 
vista da aldeia num aflo-
ramento rochoso é de ti-
rar o fôlego. Aquela que 
já foi uma cidade forta-
leza, hoje tem um caste-
lo em ruínas e nenhuma 
necessidade de defen-
der-se. Habitada desde 
6 mil anos aC., foi utiliza-
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Place aux Herbes, muito boni-
ta, com fontes e restaurantes ao 
redor. A cidade é famosa entre 
os “foodies”. Para os amantes 
de doces, é um paraíso, onde 
se pode visitar o museu Haribo, 
comer muitos doces e aprender 
sobre a sua manufatura.
Uzès tem uma história rica, que 
vai até a época romana, quan-
do seu aqueduto fornecia água 
para a região. A parte mais fa-
mosa do aqueduto é a Pont du 
Gard, um pouco afastada da 
cidade. O centro medieval, o 
Palácio do Duque e o mercado 
do sábado são atrações imper-
díveis.

Visitar estes lugares, “morar” 
em algum deles por uma ou 
duas semanas, pode ser a so-
lução para o seu estresse que 
nunca acaba. Os preços de alu-
guéis semanais variam em tor-
no de 500 euros, o que é muito 
razoável se você convidar dois 
ou três amigos. Vocês terão 
uma viagem inesquecível. E o 
melhor: voltarão com as bate-
rias carregadas para começar 
a correria de sempre... até as 
próximas férias.

da pelos celtas como um ópi-
do, por volta do século 2 aC. 
Na Idade Média era a sede 
de uma poderosa província, 
habitada por importantes 
nobres franceses, que con-
trolava quase 100 cidades e 
vilas ao redor. 
O castelo em ruínas ainda 
guarda catapultas, armadu-
ras e canhões. Menos de 500 
pessoas vivem lá, mas tudo é 
bem cuidado, para receber 
quem quer reviver uma épo-
ca que não volta mais.

L’Isle sur Sorgue 
Às margens do rio Sorgue, 
esta antiga vila de pescado-
res é considerada uma das 
mais belas cidades para vi-
sitar na Provença. O rio per-
mitia a pesca e a moagem na 
cidade que se tornou impor-
tante produtora de seda, pa-
pel, lã, tapetes e tingimento. 
A cidade é cortada por ca-
nais que formam uma rede 
entre as ruas estreitas.

Hoje, a cidade é famosa por 
seu comércio de antiguida-

des, nas lojas e no mercado 
aos domingos. São quase 300 
lojas e uma feira que se repe-
te duas vezes ao ano, na Pás-
coa e em agosto, quando mais 
de 500 antiquários do mundo 
vêm participar. No primeiro 
domingo de agosto acontece 
um grande mercado flutuante, 
onde os comerciantes ven-
dem seus produtos nos bar-
cos de fundo chato, tradicio-
nais na região. 
Mas a cidade tem outros atra-
tivos, como cafés charmosos, 
restaurantes à beira d’água e 
rodas d’água por toda parte, 
muitas em funcionamento.

As belas mansões dos mer-
cadores de seda e papel hoje 
são galerias de arte. A mais 
notável é a Maison René Char, 
tornada museu, com exposi-
ções de Miró, Mauguin e Dufy. 

Uzès
A bela cidade, de pouco mais 
de 8 mil habitantes, tem torres 
e casas renascentistas muito 
bem preservadas, em suas 
ruas estreitas e sinuosas. Se-
guindo por elas, chega-se a 
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NOVO CATÁLOGO
DE MODELOS 0KM

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

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

CONVERTA SEUS LEADS 
EM NEGÓCIOS

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

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

CONTEÚDO

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

DINÂMICA

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

INOVADOR

Conheça o
Site Modelo

(11) 3478-3804 negociosdigitais@grupodisal.com.brhttp://disalmotors.carclick.com.br/vw/
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É de conhecimento geral que 
um bom processo de sucessão 
leva uns dez anos para acontecer. 
O tempo longo respeita o 
amadurecimento da nova 
geração que chega, o preparo 
psicológico de quem deixa a 
cadeira, a organização de um 
novo modelo de governança e a 
conquista do apoio de todos os 
envolvidos (familiares, demais 
sócios , funcionários, mercado). 
Mas mesmo após tantos anos de 
estudos, cursos, conversas, muitos 
fundadores literalmente empurram 
com a barriga a sucessão.

Diversos são os motivos. O pri-
meiro e mais profundo deles é 
que o fundador, emocionalmente, 
não está preparado para deixar a 
liderança, não consegue enxer-
gar sua vida sem a empresa que 
criou, que fez crescer; esta é um 
órgão de seu próprio corpo. Um 
outro motivo é que o fundador 
entende que, com a instabilidade 
do mercado e os problemas eco-
nômicos do País, não é um mo-
mento bom para pensar nisso.
Poderíamos citar vários outros 
motivos para adiar a sucessão e 
todos podem gerar problemas 
para a longevidade da organiza-
ção, mas o que fundadores e em-
presas não sabem é que a janela 
de sucessão tem um prazo para 
acontecer. Se os interessados a 
deixarem passar poderá ser tar-
de demais para realizá-la.
Muitas vezes encontro empresas 
em que o fundador evita discutir 
o assunto com os filhos, deixando 
claro que isso só vai acontecer 

após a morte dele. Para de-
sespero dos filhos, que olham 
a empresa envelhecer com o 
patriarca e cientes dos altos 
impostos que pagarão nessa 
transição, buscam salvadores 
da pátria para convencê-lo a 
dar esse passo. Mas, por apego, 
por avareza, vaidade ou neces-
sidade de controle dos filhos, 
não o fazem.
Intimamente querem ver o circo 
pegar fogo, não se importando 
se a empresa estará viva ou não 
depois de sua morte, e quando 
isso finalmente acontecer, os 
filhos estarão velhos demais 
para essa responsabilidade e, 
assim como o pai, titubearão 
em pular uma geração.
Está aí a famosa Síndrome do 
Príncipe Charles. A diferença 
é que, neste caso, a coroa pro-
vavelmente continuará, e nos 
casos de empresas familiares 
de mercado, estas têm grande 
chance de sucumbir.
Uma geração por volta de ses-
senta ou setenta anos não de-
veria assumir o poder após 
décadas de governo do gran-
de líder. Esta geração não foi 
preparada no tempo certo 
para criar um pacto de gover-
no, preparada para enxergar o 
futuro num mundo de grandes 
mudanças. Não tem mais a vi-

talidade física que o negócio 
exige, nem a paciência para fa-
zer o que tem que ser feito. Esta 
geração tem que entender que 
o tempo passou, que esta porta 
não está mais aberta para eles e 
deve ter o desapego de passar 
a bola para os não tão jovens fi-
lhos, na faixa dos seus quarenta 
anos, que podem tentar salvar 
alguma coisa. 
Mas tudo isso não acontece com 
a facilidade com que a expo-
nho. A segunda geração tem um 
sentimento de vazio; sua vida 
foi roubada aos pés do mestre. 
Foi-lhes prometido um paraíso 
de reinado, num tempo defini-
do pelo pai, que não aconteceu. 
Foi- lhes tirado o direito de dei-
xar sua marca no mundo. Mas 
se insistir em assumir a gestão 
e tomar decisões, pela primeira 
vez, sem a sombra do pai, a me-
mória que pode ficar desse le-
gado é a ruína de um negócio, a 
separação de uma família eum 
patrimônio dilacerado.
Uma decisão deve ser tomada. 
A empresa pulará uma gera-
ção e terá a oportunidade de 
seguir para o futuro ou ficará 
na mão de pessoas temerosas 
da falência, ressentidas pela 
história que viveram e inaptas 
a enfrentar os desafios da pós-
-modernidade.

Quando já é
tarde 
demais
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SUCESSÃO

CECILIA LODI
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Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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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

Pouca coisa é diferente em cada um desses luga-
res. Os mesmos carros, as mesmas lojas, as mesmas 
músicas no rádio. As pessoas parecem as mesmas 
também. A tal da globalização parece um mal irre-
versível. Ou um bem finalmente alcançado. 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Mas é sempre bom questionar verdades 
muito repetidas. De perto, a globalização 
vai até a página dois. Meu colega ucrania-
no me afirma que as mulheres russas são 
mais confiáveis, diferentes das europeias, 
que são umas “feministas”. As aspas são 
dele. 
Os homens neste lado do mundo são do 
estilo antigo. Pagam conta no restaurante 
até para uma colega. Abrem porta de car-
ro, dão passagem. Fazem as honras da casa. 
Mas, nada disso é almoço grátis. As moças 
retribuem sendo “confiáveis.” 
O ser humano é mesmo muito engraçado, 
para dizer o mínimo...

Não importa se a tecnologia cerca toda a 
sua vida. No fundo, no fundo, todos os velhos 
conceitos continuam dormindo, só esperan-
do o despertador tocar. E ele anda tocando 
muito, para nos fazer lembrar que ainda há 
muito que caminhar... 
Temos que ser modernos como os carros 
que dirigimos. Temos que aceitar nas pes-
soas a mesma diversidade de um catálogo 
de automóveis. Se tem um carro para cada 
tipo de pessoa, por que não aceitar que 
existem diferentes tipos de gente? 
A cada ano, quando ando pelo mundo, me 
maravilho com as novas tecnologias e com 
as ideias incríveis que vejo nos diferentes 
lugares. Mas ainda me assusto com a mes-
mice de certos comportamentos. No Caza-
quistão, sentada dentro de um bondinho a 
caminho do topo de uma montanha, pude 
ouvir o silêncio como nunca tinha ouvido. 
Pessoa urbana, o silêncio quase me inco-
modou. Depois, fui me acostumando e me 
entreguei à reflexão sobre o planeta lindo 
em que tenho a sorte de viver e nas pessoas 
que dividem comigo essa aventura. Acho 
que tem conserto... 

Há dois dias estava nos EUA. Hoje, estou no Cazaquistão. 
Depois de amanhã, vai ser Beijing, seguido de Cingapura. 

‘Volkswagen We’ 
– The matrix of 
mobility services
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O perde-ganha 
da vida

 
MARKETING

35S H O W R O O M

O grande problema é saber quando pode-
mos nos privar e quando podemos perder. 
Em nossa vida pessoal, as escolhas que faze-
mos hoje determinam a realidade do amanhã. 
Sei que você achou essa frase meio clichezão 
total, tipo frase de autoajuda que pipoca nas 
redes sociais. Mas pare um pouco para pen-
sar: quantas coisas, que tanto te incomodam, 
são consequências de (más) escolhas passa-
das que poderiam ter sido evitadas?
Se tivéssemos nascido com a experiência 
que adquirimos durante a vida ou se con-
seguíssemos ir e voltar no tempo, possivel-
mente faríamos escolhas diferentes. Talvez 
teríamos outra carreira, outro trabalho, outras 
experiências, menos arrependimentos, mais 
conquistas pessoais. Provavelmente não te-
ríamos perdido um grande amor. Ou certa-
mente tomaríamos coragem para recuperar 
esse amor, sabendo que tudo ficaria bem.

Fato é que essa suposição não existe na 
esfera real. Quando erramos, pagamos 
depois. No mundo dos negócios, a lógica 
não é diferente, embora as perdas sejam 
apenas financeiras, na maioria das vezes.  
As teorias da administração e do marke-
ting preveem prejuízos racionais. Diferen-
temente da vida, nos negócios as perdas 
podem ser compensadas com lucros futu-
ros. Os grandes empreendimentos apos-
tam em ideias que exigem investimentos, 
cuja incógnita é prever quando o capital 
apostado voltará e se duplicará. 
Em empresas estabelecidas, o perde-
-ganha é diário. Promoções, campanhas, 
queima de estoque, reposicionamento, 
lançamentos. Às vezes, se ganha, em ou-
tras se perde. Em nossas vidas, podemos 
viver no prejuízo das escolhas feitas, no 
arrependimento constante. Nos negócios, 
a conta final precisa ser sempre positiva. 
Caso contrário, fechamos as portas.

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

Um filósofo certa vez disse que viver é se 
privar. Não sei se concordo totalmente com 
ele, mas em certo sentido ele tem razão. 
Para ganhar, às vezes, precisamos perder. 
Para ter, às vezes, precisamos abrir mão. 

MARCELO ALLENDES

Volkswagen 
concept 
Cityskater

vo
lks

wa
ge

n-
ne

ws
ro

om

vo
lks

wa
ge

n-
ne

ws
ro

om

show381.indd   35 10/13/18   1:25 PM



A Escola Cervejeira Americana é 
a grande responsável pela difusão 
dos movimentos cervejeiros artesa-
nais por todo o mundo, porém, suas 
raízes vêm dos povos nativos, que 
faziam cerveja com ingredientes lo-
cais, como milho e seiva de árvores.

Os primeiros registros de 
produção de cerveja por 
povos não nativos das Amé-
ricas datam do fim do sécu-
lo XVI, relativamente pouco 
tempo após a colonização 
feita na região de Manhat-
tan, por comerciantes holan-
deses da Dutch West India 
Company. 
Por algum tempo, as Ales in-
glesas dominavam o cená-
rio cervejeiro, mas o maior 
prazo de validade e a pos-
sibilidade de aumentar os 
lucros dos comerciantes, 
fizeram com que as Lagers 
alemãs se difundissem. 
O primeiro estilo de cerve-
ja genuinamente americano 
foi a Steam Beer, desenvol-

retomada da indústria cerve-
jeira foi gradual, já que nem 
todos os estados aderiram ao 
fim da proibição. 
Outro freio ao desenvolvi-
mento, principalmente das 
pequenas cervejarias, foi a 
2ª Guerra Mundial. Os grãos 
eram racionados e as cerve-
jarias constantemente usa-
vam adjuntos como o milho e 
arroz para a produção. O pe-
ríodo da Guerra consolidou 
a produção em larga escala, 
dominada por grandes cer-
vejarias como a Anheuser-
-Busch ou Coors Brewing 
Company, com baixíssimos 
custos e pobres em sabor e 
aroma. 
Foi criado então o estereó-
tipo da cerveja Americana, 
hoje um estilo conhecido 
como American Light Lager. 
Tudo começou a mudar na 
década de 1970 e o ressur-
gimento das cervejas artesa-
nais. Hoje são mais de 4 mil 
cervejarias, que produzem 
mais de 2 bilhões de litros de 
cerveja por ano, o que cor-
responde a uma indústria de 
mais de 20 bilhões de dóla-
res. 
As cervejas de estilo “Ame-
rican” são reconhecidas pela 
predominância sensorial dos 
lúpulos, principalmente os 
que geram aromas e sabores 
cítricos, resinosos e frutados. 
O alto frescor e drinkability 
da maioria dessas cervejas 
casou muito bem com o clima 
e o gosto brasileiro. Assim, 
esses estilos exercem forte 
influência nas cervejarias ar-
tesanais nacionais, sendo o 
mais difundido a American 
IPA e suas variações.  

A Escola Americana
vido em São Francisco, Cali-
fórnia, no século XIX. Pode-
mos dizer que este estilo foi 
uma inovação que surgiu da 
necessidade de se fazer cer-
vejas Lager sem refrigeração. 
A Steam Beer tornou-se mar-
ca registrada e símbolo da 
cervejaria Anchor Brewing 
Co., por isso as cervejas deste 
estilo passaram a ser chama-
das de California Common.
Um marco importante na his-
tória cervejeira dos Estados 
Unidos foi a proibição da 
produção, comercialização e 
transporte de bebidas alcoó-
licas pela 18ª Emenda Consti-
tucional (18th Ammendment), 
em janeiro de 1919. 
Com a produção e consumo 
de álcool restritos a ativida-
des ilegais, apenas as gran-
des cervejarias conseguiram 
sobreviver, produzindo xa-
ropes, refrigerantes e outros 
produtos não alcoólicos. 
A proibição finalmente aca-
bou em 1933, com a aprovação 
da 21ª Emenda Constitucional 
e em menos de 24h aproxi-
madamente 1,5 milhões de 
barris foram vendidos. Mas a 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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MATAMBRE 
FARROUPILHA
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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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TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

S A B O R 
PARTICULAR

No mês passado comemorou-se mais um aniversário da 
Revolução Farroupilha. O 20 de setembro é a data mais 
importante da história gaúcha! Festeja-se no Rio Grande do 
Sul e pelos gaúchos mundo afora. Desde aqueles tempos 
onde o vento minuano atravessava o Rio Grande do Sul no 
inverno, tão forte capaz de congelar os pampas castigando 
os gaúchos, somente uma alimentação rica em calorias, 
repletas de carnes gordas, carreteiros bem fortes e sopas 
quentes, davam ânimo para enfrentar um frio tão intenso. 
Neste rol – naquela época e até hoje - o líder na preferência 
é o churrasco, seguido do arroz de carreteiro, do feijão 
mexido, do quibebe, do espinhaço de ovelha, do charque 
com mandioca, da couve refogada, do arroz com galinha, do 
puchero e do matambre aberto ou recheado. E sendo assim, 
segue abaixo a receita tradicional trazida para os dias atuais 
do matambre farroupilha.

Ingredientes: (para 4 pessoas)
1 peça de matambre com cerca de 1kg
2 tomates médios • 1 cebola
1/2 pimentão • 1 dente de alho
2 ovos cozidos picados • 1 maço salsinha picada
120 ml de vinho branco seco
1 ramo de alecrim • 100g de bacon picadinho
Sal e pimenta do reino moída à gosto

Preparo:
Limpe o matambre deixando em formato retangular e retire 
parte da gordura. Deixe marinar por cerca de 6 horas em uma 
mistura de vinho, meia cebola cortada em pedaços grandes e 
alecrim. Pique a outra metade da cebola, o alho e o pimentão. 
Misture ao ovo e bacon.  Abra o matambre e acrescente o 
recheio. Enrole como um rocambole, apertando o recheio. 
Amarre com um cordão. Coloque em uma forma com o caldo 
em que a carne foi marinada. Leve ao forno a 180°C por 2 
horas. Vire ao completar metade do tempo. Sirva com arroz 
branco e salada verde.

A Revolução 
Farroupilha
A Revolução Farroupilha 
eclodiu na noite de 19 
de setembro de 1835, 
quando Bento Gonçalves 
da Silva avançou com 
cerca de 200 “farrapos” 
(ala dos exaltados, que 
queriam províncias mais 
autônomas, unidas por uma 
república mais flexível) 
sobre a capital Porto 
Alegre, na época com 
cerca de 14 mil habitantes. 
A Revolução Farroupilha 
foi a mais longa guerra 
civil da história brasileira 
(1835 até 1845) com 
dez anos de batalhas 
entre Imperialistas e 
Republicanos, os primeiros 
defendendo a manutenção 
do império e os segundos 
lutando pela proclamação 
da república brasileira. A 
revolta deu-se em função 

MATAMBRE 
FARROUPILHA

“EU AMO TUDO O QUE É VELHO: 
VELHOS AMIGOS, VELHOS TEMPOS, 
VELHOS HÁBITOS, VELHOS LIVROS E 
VINHOS DE RESERVA”. OLIVER GOLDSMITH

dos elevados impostos 
cobrados no local de 
venda (normalmente 
outros Estados) sobre itens 
(animais, couro, charque 
e trigo) produzidos nas 
estâncias do Estado. 
Charqueadores e 
estancieiros reclamavam, 
ainda, de outros impostos: 
sobre o sal importado e 
sobre a propriedade da 
terra. Fora da capital, os 
farroupilhas passaram a 
ter expressivos êxitos. Na 
batalha do Seival (que 
fica no atual município 
de Candiota), o general 
Antônio de Souza Netto 
impôs fragorosa derrota 
ao legalista João da Silva 
Tavares. No dia seguinte, 
em 11/09/1836, Netto 
proclamou a República 
Rio-grandense, com sede 
em Piratini. A revolução 
durou quase 10 anos, sem 
vencedor e vencido. O 
tratado de paz foi assinado 
em Ponche Verde, pelo 
barão Duque de Caxias e 
o general Davi Canabarro, 
em 28/02/1845.
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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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Patrimônio da Espanha, o vinho de Jerez 
tem uma longa história, que remonta ao 
ano de 1100 aC, quando as primeiras vi-
deiras teriam sido trazidas ao sul do país, 
pelos fenícios. Achados arqueológicos, 
localizados a alguns quilômetros de Je-
rez, confirmam que os fundadores da an-
tiga Gades (Cádiz) foram os que trouxe-
ram do Líbano a arte de cultivar a videira 
e elaborar o vinho.

O Jerez, um vinho de caráter único, 
tem em outubro uma semana 
inteira de comemorações, em 
todo o mundo, para torná-lo mais 
conhecido pelas novas gerações 
de enófilos.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Desde então, fatos im-
portantes como a domi-
nação pelos mouros, a 
reconquista pelo rei Al-
fonso X, os ataques do 

pirata Francis Drake, a 
atração dos ingleses pelo 
vinho, as primeiras tenta-
tivas de regulamentação 
e o ataque pela praga fi-
loxera no final do século 
19, marcaram a histó-
ria deste vinho único, de 
grande personalidade e 
caráter, que aos poucos 
vem recuperando o lugar 
que lhe pertence, de fato 
e de direito, no universo 
dos vinhos fortificados, 
um território amplamente 
dominado pelo mais que 
conhecido Vinho do Porto. 
A região de Jerez é mar-
cada pela exuberante ex-
posição ao sol, cerca de 
300 dias por ano, chuva 
escassa (600 mm/ano), 
temperatura de extremos 
(4 graus no inverno e 40 
graus no verão), com ven-
tos unidos e refrescantes 
do Oeste e quentes e se-
cos do Sudeste. Os solos 
são muito particulares 
e se destaca a albariza, 
de puro calcário, branco 

e com boa retenção de 
água, onde estão planta-
das as melhores videiras 
da uva Palomino Fino, a 
mais importante da re-
gião. Outros solos são as 
arenas e os barros, onde 
estão plantadas as uvas 
Pedro Ximenes e Mos-
catel, que dão origem a 
vinhos intensamente do-
ces e oxidados. O que di-
ferencia o vinho de Jerez 
é o sofisticado processo 
de elaboração, que conta 
com a inestimável cola-
boração de uma levedura 
natural, conhecida como 
Flor, que se desenvolve 
na superfície de alguns 
dos vinhos, protegendo-
-o contra a oxidação ex-
cessiva e dando-lhes um 
caráter único e muito di-
ferenciado.
Basicamente existem 
quatro tipos de Jerez se-
cos, todos produzidos 
com a uva Palomino Fino: 
Fino e Manzanilla de San-
lúcar de Barrameda, que 
se desenvolvem sem Flor, 
o Amontillado, que tem 
um período em contato 
com a Flor e outro sem a 
Flor, e o Oloroso, que se 
oxida sem a Flor. 
Cada Jerez tem seu mo-
mento de consumo, sen-
do boa companhia para 
o clássico Jamon Ibérico 
(os Finos) e para charutos 
(os Amontillados e Oloro-
sos), só para citar alguns 
exemplos. Descubra o 
Jerez, um vinho clássico 
que certamente merece 
melhor atenção.

JEREZ, 
um vinho a ser 
descoberto
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