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Tivemos vários lançamentos: logo em janeiro, 
o Virtus – “o carro mais premiado do ano” 
-, que continua superando nossas próprias 
expectativas; em fevereiro foi a vez da 
Amarok V6, também uma grata surpresa, já 
que na pré-venda esgotou as 450 unidades 
em apenas 24 horas; em abril, a Tiguan 
Allspace roubou a cena e os aplausos dos 
concessionários e do público; em junho, 
tivemos o lançamento dos novos Golf e Golf 
Variant e em julho, do Polo MSI AT, do Virtus 
MSI e do Gol 1.6 16V; em setembro foi a vez 
do Novo Jetta e em novembro o esperado 
T-Cross, cujas vendas começarão em abril 
de 2019, que mereceu as capas das revistas e 
dos cadernos da imprensa especializada, não 
só por ter sido lançado mundialmente – via 
internet, mas por suas qualidades técnicas, 
design e expectativa de vendas, impressões 
também compartilhadas pelo vice-presidente 
mundial de Vendas e Marketing da VW, 
Jurgën Stackmann, que nos prestigiou com 
sua presença na Assobrav, acompanhado 
também do novo vice-presidente de Vendas 
e Marketing Região SAM, Stefan Mecha, do 
presidente e CEO da VWB e da Região SAM, 
Pablo Di Si e de Gustavo Schmidt, vice-
presidente de Vendas e Marketing. 
Na Assobrav, seguimos com a rotina 
administrativa da Entidade, realizando 
algumas mudanças, implementamos os 
encontros dos Comitês de Trabalho, além 
das reuniões estatutárias da Diretoria 
Executiva, da Liderança e do Conselho de 
Ex-Presidentes. Recentemente, visitamos mais 
uma vez as UNI`s e as Regiões, procurando 
fazer reuniões em capitais que ainda não 
haviam sediado a Rede e a Montadora este 
ano. Mantivemos o foco em treinamento, 
oferecendo vários cursos e seminários à 

Balanço 2018

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

Chegamos ao fim do ano. No balanço, tivemos 
mais boas notícias do que más. O mercado 
cresceu, surpreendendo para cima a Anfavea 
e a Fenabrave, que revisaram suas estimativas 
para 2018 duas vezes. Particularmente em 
nossa marca, registramos um crescimento de 
cerca de 2,3% de market share comparado 
ao ano passado, com crescimento de 35% no 
varejo, enquanto a indústria cresceu 8%.

Rede sobre inovação e novas tecnologias 
associadas às startups do setor. Estivemos 
duas vezes no Vale do Silício, uma em 
fevereiro com visita também ao congresso 
da NADA e a segunda em setembro, para 
atender a demanda de um segundo grupo 
de concessionários. Também conhecemos 
destacados centros de tecnologia e 
pesquisa em Israel e na China, para 
ver o que há de novo e possível de ser 
implantando em nossas concessionárias. 
Realizamos mais um ano do Programa de 
Sucessão na Empresa, com visitas ao Cubo 
do Itaú-Unibanco, à ACATE – Associação 
Catarinense de Empresas de Tecnologia e 
encontros pontuais com empreendedores 
de startups iniciantes e consolidadas. Este 
Programa, assim como o Programa Sinal 
Vermelho trarão novidades em 2019. 
Mantivemos ainda frequente contato com 
empresas de tecnologia e escritórios de 
advocacia para nos situarmos diante de 
eventuais mudanças que possam afetar 
nossas empresas.
Pessoalmente participei do Seminário do 
Veículo Elétrico, de mesas redondas nos 
seminários da Autodata e da Automotive 
Business, de muitas reuniões na Fenabrave 
e de vários cursos e palestras sobre 
inovação, porque acredito, realmente, que 
precisamos nos antecipar ao futuro, que 
impactará sensivelmente o nosso negócio. 
Para 2019 nossa expectativa é igualmente 
otimista. Entre nossos principais propósitos 
está a Ilha Digital dentro do espaço físico 
ou ligada a uma concessionária e o Novo 
Modelo de Negócio que a Volkswagen está 
implementando no Brasil, a exemplo do que 
fez e está fazendo em outros mercados do 
mundo, com o detalhe, sempre salientado 
por nós e pela Montadora, de que no País o 
Programa será desenhado a quatro mãos. 
Trataremos este assunto com toda a atenção 
que merece, porque, acima de tudo, o nosso 
papel, enquanto interface entre a Marca e o 
consumidor, será sempre preservado.
Boas Festas e até 2019!
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Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

Rede VW

Dezembro 2018

Dia Evento
26 Reunião do Conselho de Administração do Grupo Disal, em sua sede
 Última reunião do ano do Conselho de Vice-presidentes da Fenabrave

28 e 29 Participação do presidente no “3 SPIN – SUMMIT 208”, em São Paulo

29 Reunião com a Montadora, em São Paulo

30 Reunião com o Banco Volkswagen, na sede da Assobrav
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E o belo grupo de mulheres empresárias 
Anésia Zschoerper, da VW 
Bentauto, de São Bento do Sul (SC)...

Daniela Pinto Ribeiro, da VW Guaibacar, 
de Porto Alegre (RS)...

Júlio Sallas, executivo do Banco Volkswagen – 
Região Sul que assumiu a gerência local em lugar 
do muito querido Marco Antonio de Sousa 
Lima, que se aposentou e recebeu calorosa 
homenagem durante a 36ª Festiva, entre os dias 22 
e 25 de outubro, no Costão do Santinho, em Santa 
Catarina.

Lá também estiveram acompanhando a 
reunião com os executivos da Fábrica e 
do Banco, Walter Bonfantti, da VW 
Holanda, de Frederico Westphlen (RS)...

6 S H O W R O O M

COM QUEM 
ESTIVEMOS
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Joanita Artigas, da VW Luson, de São José dos 
Pinhais (PR)...

E Terezinha Scheidt da VW 
Comercial Oeste de Guarapuava (PR).

E Ricardo Possa, da VW Pampa, de 
Passo Fundo, também Rio Grande do Sul

Encerram os destaques desta coluna, os 
concessionários Vicente Orige Silva, 
da VW Santa Luzia, de Torres (RS)...

7S H O W R O O M
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Paulo Sergio Kakinoff, presidente da 
Gol Linhas Aéreas, ex-diretor de Ven-
das e Marketing da Volkswagen do 
Brasil, entre 2004 e 2007, e presidente 
da Audi no Brasil, entre 2009 e 2011, 
com passagem pela matriz da Volks-
wagen, na Alemanha, entre esses dois 
cargos, está entre os 15 jovens CEOs 
mais brilhantes do Brasil. A obra “A 
Nova Geração de CEOs”, de vários 
autores, publicado pela Editora Sch-
warcz, assim o destaca entre outros 
11 executivos no comando de gran-
des empresas, que têm em comum 
“o trabalho duro, o brilho nos olhos, a 
competência, e, sobretudo, as atitudes 
e o propósito de compartilhar conhe-

cimento e tarefas entre os liderados e 
assim motivá-los”, conforme adianta 
a orelha do livro, assinada por Beta-
nia Tanure, Ph.D. em Administração, 
sócia-fundadora da BTA, consultoria 
em gestão empresarial e membro do 
Conselho de Administração de diver-
sas empresas. 
Aos 44 anos e há seis na presidência 
da Gol, Kakinoff reestruturou a Com-
panhia, assim como fez na Audi. 
“Uma das primeiras coisas que fize-
mos quando assumi foi ouvir os pas-
sageiros. Reservei uma manhã por 
semana para viajar com eles e saber 
quais eram suas reclamações e suges-
tões. Percebemos que as demandas 
se concentravam em cinco grandes 
temas – pontualidade, espaço entre as 
poltronas, alimentação, o programa de 
fidelidade e desejos específicos, como 
a seleção de filmes. A reestruturação 

SILVIA BELLA

Paulo Kakinoff

GENTE

“Fazer o que gosta, 
ser reconhecido e 
recompensado”
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tica extremamente sincroniza-
da, para chegar às mãos – no 
caso do Brasil – de dois a três 
milhões de pessoas, no caso 
do mundo, a 50 ou 60 milhões.
Toda essa complexidade da 
indústria é o que me fascina.”

O universo da aviação
“Da mesma forma, se pensar-
mos no avião, no caso da Gol, 
operamos uma frota padroni-
zada de 737, um equipamen-
to de 70 toneladas, que voa a 
900 km/h, a 10 mil metros de 
altura, onde a temperatura 
externa é de menos 54 graus 
e que permite que estejamos 
conversando com um nível de 
segurança e conforto muito 
próximo ao que estamos ten-
do aqui. O incrível é que há 
100 anos esse equipamento 
não existia, o que para os pa-
drões históricos é nada. Há 
100 anos, tudo o que a gente 
entende por avião hoje eram 
os elementos químicos espa-
lhados na natureza, como fer-
ro, bauxita, magnésio, mas em 
apenas 100 anos construímos 
uma indústria que transporta 
3.5 bilhões de pessoas todos 
os anos, e neste exato momen-
to há 10 mil aviões cruzando o 
céu do Planeta. 
Falando especificamente da 
Gol, nós temos 900 voos por 
dia, são 120 aeronaves para 
64 destinos diferentes, em 
13 países. São 33 milhões de 
pessoas transportadas todos 
os anos, graças a uma equipe 
de 15 mil colaboradores. Uma 
companhia que tem apenas 18 
anos de idade e que começou 

Paulo Kakinoff

da Gol começou por aí. En-
quanto nossos concorrentes 
se concentravam no segmento 
de baixo custo, decidimos me-
lhorar os serviços prestados 
aos passageiros que viajam 
a negócios, onde a pontuali-
dade e uma maior oferta de 
voos, por exemplo, é funda-
mental”, diz, afirmando que 
ainda hoje embarca em suas 
aeronaves para saber a opi-
nião dos clientes.

Carreira 
Paulo Kakinoff, amigo de lon-
ga data da Rede Volkswagen, 
não hesitou em aceitar o con-
vite do “Programa de Suces-
são na Empresa da Assobrav”, 
para falar aos sucessores das 
concessionárias, durante o 
terceiro e último encontro de 
2018.
Carismático, situou sua pales-
tra em três pontos, segundo 
ele, imprescindíveis para o 
sucesso - fazer o que gosta, 
ser reconhecido e ser recom-
pensado.
“A probabilidade de vocês 
terem êxito, seja assumindo 
o negócio da família, seja em 
uma carreira solo, é a combi-
nação dessas três condições, 
simultaneamente. Não se ilu-
dam com a possibilidade de 
ganhar muito dinheiro ou 
em “ter que assumir a em-
presa porque os pais assim 
o desejam”; a chance de ser 
bem-sucedido e feliz dimi-
nui drasticamente”, disse, e 
acrescentou: “A diferença en-
tre você acordar em uma ter-
ça-feira e dizer ´Que saco, vou 

ter que ir trabalhar`, ou dizer 
´Que legal, esse é o meu de-
safio, sou agradecido por esse 
trabalho`, está diretamente 
associada a essa escolha.”

Veja, a seguir, os principais 
trechos da palestra:

Fazer o que gosta
“A vida profissional de gente 
que admiro e minha própria 
trajetória exemplificam  que 
fazer o que gosta é deter-
minante. Sou fascinado por 
engenharia, por tecnologia, 
assim, o automóvel, o avião, 
o relógio, ou qualquer outro 
mecanismo tecnológico que 
o homem inventou e aprimo-
ra seguidamente com suas 
mãos me encanta. Mas é mais 
fascinante para mim ainda ver 
esse equipamento em larga 
escala e a serviço de muitos. 
Por isso nunca me vi na NASA, 
fazendo parte de uma equipe 
de lançamento. É um universo 
restrito, para poucos. Já o au-
tomóvel é um bem produzido 
na escala de 55 a 60 milhões 
de unidades por ano, que está 
literalmente presente em to-
dos os países, que reúne uma 
tecnologia incrível. Se con-
siderarmos apenas um carro 
médio, ele é a combinação de 
cinco a seis mil componentes, 
que são fornecidos por três 
mil sistemistas, que se encon-
tram numa linha de produção, 
para, num rolo de chapa,17 ho-
ras depois, sair um automóvel 
completo. E isso é distribuído 
através de uma ampla rede de 
concessionários, numa logís-
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com quatro aeronaves para seis 
destinos diferentes... Vejo a Gol, 
como vejo a Volkswagen: compa-
nhias que conectam vidas, histó-
rias, destinos, e isso é o que me 
inspira todos os dias. Porém, gos-
tar do que faz não quer dizer que 
as tarefas se tornam muito mais 
fáceis; menos pesadas, mais praze-
rosas, sem dúvida, mas todos nós 
na vida profissional encontramos 
gente bacana e gente chata, che-
fes legais e chefes não tão legais, 
colegas que somam e colegas que 
promovem intrigas.” 

Trabalho e dedicação
“Quando entrei na Volkswagen 
como estagiário aos 17 anos, nada 
sabia da indústria automotiva. Mas 
tive a sorte de ter duas “qualida-
des” que fizeram a diferença na 
época, um diploma de técnico em 
eletrônica e inglês fluente. Isso 
me permitiu ingressar no departa-
mento de treinamento da Assistên-
cia Técnica. Meu trabalho consistia 
em desmontar os carros, listar seus 

componentes, traduzi-los e montar 
os carros novamente, produzindo 
os manuais para as concessionárias, 
mas foi fazendo isso repetidamente 
que aprendi tudo sobre os modelos 
daqueles anos. Para melhorar minha 
performance, aproveitei um Salão 
do Automóvel, quando os carros fi-
cam separados em uma área só per-
mitida aos que estão na equipe para 
o evento, para praticar mais. Levei 
um saco de dormir, algumas roupas 
e fiquei uma semana direto na Fábri-
ca, assim, aos olhos dos outros era o 
funcionário que chegava mais cedo 
e que saia mais tarde. Naquele ano, 
meu chefe teve que ir às pressas ao 
Líbano, que estava em guerra, para 
resgatar a família e o diretor da área 
me disse: “Por absoluta falta de op-
ção, assuma e faça o melhor possí-
vel.” Disse exatamente isso, com 
estas palavras, e sou eternamente 
grato a ele. Por isso, lamento quan-
do hoje vejo jovens que em seu pri-
meiro ou segundo emprego pensam 
“vou ficar aqui enquanto não tenho 
uma boa ideia para ficar rico antes 
dos 30 anos e surfar o resto da vida”. 
Dedicação e perseverança fazem a 
diferença.”

GENTE
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Fórmulas mágicas
“Não existem caminhos curtos. 
Se posso dar um conselho, afas-
tem-se da ideia de que vão ou-
vir um guru ou ler um livro que 
determinará o caminho do su-
cesso. A indústria da literatura 
está se alimentando no presente 
de uma praga chamada “autoa-
juda” ou “manuais do mundo”.
Qualquer livraria de hoje tem as 
três primeiras estantes repletas 
de títulos como “Os 10 segredos 
de sucesso para ter um milhao 
de dólares antes dos 30 anos”, 
“As cinco regras de ouro do ca-
sal que enriquece junto”, “Seis 
maneiras de encantar seu che-
fe”, ”As 20 lições básicas de 
como criar uma startup e ficar 
milionário” e por aí vai. É óbvio 
que é fascinante ver pessoas 
que tiveram uma ideia e um 
computador numa garagem e 

depois de cinco anos criaram 
a maior empresa de tecnolo-
gia do Planeta. É muito inte-
ressante ver alguém que na 
faculdade pensou numa rede 
social e gerou o Facebook. 
Nós vamos encontrar 10,15, 
20,100 exemplos desses no 
mundo. Esses 100 exemplos, 
quando comparados à massa 
de pessoas que estão na mes-
ma posição que vocês, inician-
do a vida profissional, repre-
sentam 0,0000001%. Tomara, 
oxalá que aqui desta sala saia 
uma ideia brilhante, um apli-
cativo de dois bilhões de dó-
lares, uma nova rede social, 
mas o que eu acho temerário 
é basear o sucesso de uma ge-
ração inteira, a expectativa de 
uma geração inteira apenas 
nessa ínfima probabilidade.
Esses livros de autoajuda, es-
ses manuais, têm um nome 
perfeito, porque só ajudam 
mesmo os autores.” 

Reconhecimento
“Fazer o que gosta é indisso-
ciável do reconhecimento. De-
pois de 22 anos de vida exe-
cutiva, analisando a carreira 
de colegas e a minha própria, 

posso afirmar, sem risco, que o 
reconhecimento é inerente ao 
ser humano. 
O que nos faz estarmos aqui 
reunidos com as roupas que es-
tamos, os cabelos, adereços, sa-
patos, todos esses símbolos são 
um desejo de comunicar ao ou-
tro o que desejamos. Não exis-
te prazer algum em ficar horas 
no cabeleireiro com papéis ou 
bobs na cabeça, nem em usar 
salto alto, mas as pessoas fazem 
isso para comunicar ao mundo 
algo em que acreditam. Nenhu-
ma armação de óculos, nenhu-
ma saia ou blusa, mesmo que 
deliberadamente desleixada, 
foi por acaso. É condição do ser 
humano sermos reconhecidos, 
identificados. Por isso é impor-
tante dar os parabéns, dizer 
“bom trabalho”, “você foi muito 
bem”...”

Ser avaliado pela equipe
“Claro que também é da condi-
ção humana achar que o nosso 
pensamento é o certo, enquan-
to o dos outros, se nos contradi-
zem, o errado. E é mesmo muito 
difícil perceber os próprios de-
feitos, por isso, outra recomen-

11S H O W R O O M 
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dação, sem pretensão alguma, 
é saber dos outros como eles 
nos veem. Evidentemente,  no 
universo familiar, onde existem 
laços afetivos, fica mais difí-
cil identificar isso, mas eu por 
exemplo, desde o tempo da 
Audi faço, a cada seis meses, 
uma avaliação com os pofis-
sionais que se reportam a mim. 
Peço a eles que em apenas uma 
folha e anonimamente listem 
meus principais defeitos. O in-
crível é que os defeitos se re-
petem. São sempre os mesmos! 
Logo depois que vejo as listas 
procuro me conter e na avalia-
ção seguinte esses defeitos “di-
minuem” aos olhos da equipe, 
mas então relaxo, passo a não 
me policiar mais e os defeitos 
tornam a aparecer no topo. É 
difícil mudar, ou melhor, domar 
a própria personalidade, mas é 
possível. No meu caso, que sou 
extremamente ansioso, para 
não interromper a explicação 
de alguém que preparou uma 
apresentação em power point 
de 20 slides e vai levar uma 
hora, procuro me entreter mas-
cando chiclete ou manusean-
do alguma coisa, do contrário, 
no sexto slide já estaria em pé 

que respondem a mim na Gol? 
Nenhuma. Eu posso ser bom, 
talvez acima da média, em 
uma e bom em outra, mas não 
em todas. Por isso, acho que 
as orgaizações poderiam ter o 
seguinte esquema: um execu-
tivo com tais qualidades, ne-
cessárias naquele momento 
da empresa, ficaria no cargo 
até que essas necessidades 
fossem sanadas. Depois viria 
outro, com aptidões em ou-
tras áreas e traria todo o seu 
conhecimento, o seu poten-
cial para a empresa e assim a 
conduziria a outro patamar de 
excelência. 
Se pudermos adotar essa prá-
tica, estaremos oxigenando 
as empresas e promovendo o 
seu crescimento exponencial.
É muito dificil fazer isso quan-
do a gente é o dono da em-
presa ou quando tudo está 
sob a nossa gestão. O risco 
é: quando as coisas vão bem 
e o mercado está satisfeito, a 
tendência é diminuir o ritmo 
e afrouxar com as equipes, 
mas isso é uma homenagem a 
estruturas ineficientes. E fun-
damental abrir espaços para 
novas técnicas e novos apren-
dizados.”

GENTE
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ao lado da pessoa, indo para a 
conclusão. Outro defeito meu 
é a falta de pontualidade. Res-
peito muito o tempo dos outros, 
mas devido à mesma ansieda-
de insisto em encaixar outros 
compromissos nos intervalos. 
Claro que nem sempre dá certo 
e isso é muito ruim num execu-
tivo, especialmente na posição 
de CEO. Preciso estar constan-
temente me policiando.”

Recompensa
“Não existe possibilidade de 
sermos felizes profissionalmen-
te se não houver recompensa 
financeira. Ela pode até ser mo-
desta, mas tem que existir e a 
pessoa – cada um tem as suas 
ambições – tem que se sentir 
à altura dela. Pode até ser uma 
recompensa altruísta, como dar 
a melhor escola aos filhos, ou 
praticar a filantropia. Porém, 
a recompensa, assim como o 
ego, tem que ter limites. Eu te-
nho dito repetidamente que um 
líder, especialmente um CEO, 
deve ficar no máximo de cinco 
a sete anos em uma organiza-
ção. É preciso ter consciência 
de nossas limitações. Por exem-
plo, qual é a possibilidade de 
eu ser bom em todas as áreas 
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Estar preparado para amanhã 

significava, até duas décadas 

atrás, ter estudado para a pro-

va. Hoje o amanhã é o futuro 

que põe em xeque a nossa 

profissão, a nossa empresa, a 

nossa vida.

Preparado para amanhã?

1414S H O W R O O MS H O W R O O M

Dizem os especialistas em 
tendências, que dentro de 15 
anos a maioria das profissões 
será completamente 
remodelada, assim como as 
necessidades das pessoas. 
Máquinas farão os serviços 
repetitivos com perfeição e 
computadores inteligentes 
diagnosticarão nossas 
doenças mais comuns com 
a precisão que um banco de 
dados gigante fornecerá.
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Preparado para amanhã?
tir o clima, a atmosfera, o pensamento 
coletivo que flutua no Vale. Porque por 
mais tecnológicas que sejam, essas orga-
nizações precisam saber se os produtos 
que fabricam ou os serviços que prestam 
estão conectados com os valores do novo 
consumidor. Consumidor que ninguém 
mais tem dúvida que exista, ou melhor, 
que tenha se transformado, evoluído 
para uma condição maior de ser humano. 

Novos valores
Por isso abraçar questões humanitárias, 
ambientais, animais, e estar de fato en-
gajado em causas que melhoram e “lim-
pam” o mundo tornou-se praticamente 
uma obrigação nos planejamentos de 
comunicação e marketing. O importan-
te é “falar a mesma língua, ter os mes-
mos sentimentos” que os seus clientes 
e nessa perspectiva o fundamental não 

Brasil é o primeiro mercado a 
implementar novo formato de 
concessionária digital da VW; modelo 
será aplicado em 30 lojas na América 
Latina

Não comeremos mais carne de animais 
abatidos, mas a desenvolvida em labo-
ratórios a partir de células-tronco de 
bois, carneiros, aves, ou a feita de plan-
tas. Quem duvida já pode degustar o 
“hambúrguer impossível” nos Estados 
Unidos, a menos de 20 dólares. E quem 
provou garante: “é igualzinho ao feito de 
carne e até sangra se for malpassado”. 
Diante dessa perspectiva, cabe a per-
gunta: o que deveremos fazer para con-
tinuar competitivos nesse futuro iminen-
te?
Nos últimos 15 anos muitas empresas 
abriram escritórios no Vale do Silício 
(Califórnia, EUA) exatamente para res-
ponder a essa pergunta. Mais que res-
postas objetivas, essas empresas – a 
cada dia mais numerosas – querem sen-
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será mais “vender carros”, mas 
oferecer transporte. A Embraer 
já  diz,  por  meio  do  seu  depar-
tamento  de  Inovação,  que “não 
sabe  que  tipo  de  aviões  fabri-
cará,  se  serão  carros-voadores, 
drones autônomos ou outra má-
quina  revolucionária,  mas  sabe 
que  a  sua  missão,  o  seu  propó-
sito  é  “transportar  pessoas  e 
valores”.

O pensamento das Novas 
Lideranças da Rede VW
Com  essa  mesma  questão  em 
foco,  50  sucessores  da  Rede 
Volkswagen  compareceram  ao 
terceiro  e  último  encontro  de 
2018 do Programa de Sucessão 
na Empresa da Assobrav. 
Na  segunda  quinzena  de  no-
vembro,  promissores  líderes 
empresariais e da Rede se reu-
niram em grupos pré-definidos 
pela  Organização  do  evento, 
tendo à frente a Professora Ce-
cília Lodi. 
Em  seis  mesas,  que  ocuparam 
todo  o  andar  térreo  da  Asso-
brav,  os  sucessores  refletiram 
sobre  questões  como “Que  ca-
racterísticas  você  acredita  que 
o  líder  do  futuro  precisa  ter 
para  enfrentar  os  desafios  que 
estão  surgindo,  e  como  você 
tem se preparado para isso?”
Eles  analisaram  casos  e  apre-
sentaram propostas, dentro dos 
temas  explanados  pelos  pa-

a possibilidade de colocá-
-lo no mercado. 
O objetivo do sistema é re-
duzir o tempo dos passa-
geiros que aguardam por 
transporte coletivo ou por 
aplicativos, reduzindo de 
consequência os congestio-
namentos e o tempo ocioso 
de motoristas à espera das 
chamadas.
“Este é um exemplo do que 
a Volkswagen está fazendo 
para o futuro e para manter-
-se competitiva nesse ama-
nhã. Mais do que fabricar e 
vender carros, ela pretende 
solucionar problemas liga-
dos à mobilidade”, disse 
Casagrande, adiantando 
que “a partir deste dezem-
bro, o Brasil, pioneiramente, 
passará a ter o formato de 

lestrantes convidados: Paulo 
Kakinoff (veja entrevista na 
seção Gente), presidente da 
Gol Linhas Aéreas, ex-diretor 
de Vendas e Marketing da 
Volkswagen do Brasil e presi-
dente da Audi Brasil, portanto, 
profissional com grande co-
nhecimento no setor automo-
tivo, Cristiano Kruel, respon-
sável pela área de Inovação 
da StartSe (veja a síntese da 
palestra na seção Inovação) 
e Ricardo Casagrande, atual 
diretor de Vendas da Monta-
dora.

Volkswagen à frente
Ricardo Casagrande, reforçou 
o pioneirismo da Volkswagen, 
sempre à frente do seu tempo. 
Como exemplo, citou as ex-
periências que a Companhia 
já vem fazendo há dois anos 
com um computador quânti-
co, para determinar se essa 
tecnologia será capaz de me-
lhorar o tráfego em megaló-
poles, com mais eficiência e 
rapidez que os computadores 
atuais. Hoje esse estudo se 
tornou um sistema de admi-
nistração de trafego efetiva-
mente e a Volkswagen estuda 
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concessionárias digitais 
da marca. Ou seja, muni-
das de tela touch, óculos 
de realidade virtual e 
tablets, algumas conces-
sionárias participantes 
do projeto-piloto per-
mitirão que seus clien-
tes sejam os primeiros 
a interagir e vivenciar 
a experiência de uma 
concessionária com alto 
nível de implementação 
de recursos digitais. 

Concessionária Di-
gital
Por enquanto serão dez 
“pontos de venda digi-
tais” e no primeiro tri-
mestre do ano que vem, 
aproximadamente 30 
lojas estarão equipadas 

em toda a América Lati-
na.
“Até o final de 2019 cer-
ca de 100 pontos de ven-
da da marca só no Brasil 
já deverão contar com 
essa tecnologia”, disse 
Ricardo Casagrande.
Isto significa que a Rede 
VW, com mais de 500 lo-
jas no País, irá receber, 
ao longo dos próximos 
anos, os mais diversos 
recursos de digitaliza-
ção. Por meio de óculos 
de Realidade Virtual, o 
público poderá ‘entrar’ 
em todos os veículos 
do portfólio VW. Em to-
tens com tablet, clientes 
e vendedores poderão 
pesquisar todos os de-
talhes e diferenciais dos 

veículos, condições de 
compra e financiamento 
no aplicativo Saiba Mais 
Volkswagen. As TVs com 
tela touch de 55 pole-
gadas contarão com o 
recurso “Configurator”, 
onde o cliente pode 
montar o carro de seus 
sonhos, além de respon-
der a um quiz sobre qual 
é o modelo que melhor 
combina com o seu es-
tilo de vida. A digitaliza-
ção também favorecerá 
um novo padrão de con-
cessionárias, mais enxu-
tas (a partir de 90 m²), 
com menor quantidade 
de carros físicos em ex-
posição. 
Segundo a Montadora, 
esse novo formato facili-

tará a presença da marca 
nas regiões mais nobres e 
altamente valorizadas. Os 
concessionários também 
poderão escolher se a loja 
será exclusiva para a ven-
da de veículos, oficina de 
reparos ou se agregará to-
dos os serviços.

Prioridade: desafogar 
o tráfego
A preocupação em ofere-
cer alternativas de melhor 
mobilidade, especialmen-
te a urbana, não é prer-
rogativa das montadoras 
e dos concessionários, 
mas do governo, sempre 
o mais criticado pelo caos 
instalado devido ao inten-
so tráfego nas grandes 
cidades. Apesar das críti-

show383.indd   17 12/21/18   10:11 AM



CAPA

18S H O W R O O M

cas, e válidas, o futuro pare-
ce que irá se encarregar de 
solucionar esse problema 
que acaba com a saúde da 
população confinada aos 
grandes centros. E é a tec-
nologia, mais uma vez, as-
sociada a ideias disruptivas 
que trará a boa nova.
Em São Paulo, por exemplo, 
o tempo de deslocamentos 
vem caindo. Surpreso? 
A informação é da Pesquisa 

Origem-Destino (OD) da 
Companhia do Metropoli-
tano de São Paulo (Metrô), 
cujos dados preliminares 
foram recentemente divul-
gados.

Apesar de tudo, me-
lhor em 10 anos 
De acordo com o Estu-
do, que é realizado desde 
1967, de dez em dez anos, 
o tempo que o morador da 
região metropolitana de 
São Paulo gasta em suas 
viagens está em queda. 
Em 2007, o tempo médio 

dos deslocamentos de carro 
era de 31 minutos. Agora é de 
26, uma redução de 16%. 
A mudança se deve, segundo 
os especialistas, a mais trens, 
faixas exclusivas e uso de apli-
cativos. Tudo somado, e ainda 
que lento, o trafego melhorou 
na capital paulista. 
O ponto mais interessante da 
Pesquisa - que ouviu cerca 
de 160 mil pessoas em 39 ci-
dades da Grande São Paulo 
e em pontos de bloqueio em 
rodovias, terminais e aeropor-
tos - para o setor automotivo, 
especialmente para a Rede 
Distribuidora de Automóveis, 
é que os deslocamentos por 
apps substituem os trajetos 
feitos nos próprios carros dos 
usuários. 
O uso do deslocamento por 
aplicativos cresceu por duas 
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razões: o valor dessas corridas, em ge-
ral, é menor do que o cobrado pelos táxis 
comuns, mas a maioria dos entrevistados 
na Pesquisa destacou a praticidade como 
o maior motivo para adotar esse meio de 
locomoção.

“Carro próprio nunca mais”
Os pesquisados que disseram não mais 
utilizar automóveis próprios mas Uber, 
Cabify ou 99 argumentaram que “não 
pretendem ter um carro nunca mais”, por 
algumas razões, entre elas: o estresse de 
ficar parado por longos períodos, a claus-
trofobia, o medo de assaltos e de ser ar-
rastado pela enchente em caso de tempo-
rais, sem considerar os gastos com todos 
os impostos que incidem sobre o carro, 
o seguro e o custo com estacionamentos 
cada vez mais caros.

A melhora no atendimento - mesmo 
com relação aos táxis tradicionais, que 
contam com a vantagem de circular 
pelos corredores de ônibus – foi outro 
motivo apontado como decisivo para a 
escolha de usar o aplicativo ou o táxi 
como meio de transporte. 

Mais ciclistas
Quanto ao uso de bicicleta, é de 42% o 
aumento no número de viagens na re-
gião metropolitana de São Paulo nos úl-
timos 10 anos. Atualmente são 400 mil 
viagens por dia, ante 300 mil em 2007.
Ainda segundo os dados preliminares 
da Pesquisa Origem-Destino (OD) do 
Metrô de São Paulo, o único meio de 
transporte em queda na região metro-
politana, na comparação entre 2007 e 
2017, é o ônibus, que teve uma redução 
de 5% no número de viagens.
Os ônibus perderam viagens para o 
metrô e os trens, que indicaram aumen-
to de 53% e 55%, respectivamente. Isso 
quer dizer que apesar dos pesares o 
sistema de transporte coletivo como um 
todo está se acomodando às necessi-
dades das pessoas e, no fim das contas, 
está melhor. 
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Este ano foi um divisor de 
águas para o ecossistema 
de startups no Brasil. 
Nunca o momento foi tão 
propício para o surgimento 
dessas empresas e de 
captação de recursos para 
o seu desenvolvimento.
Foi quase um bilhão a 
quantia de investimentos 
em startups, considerando 
apenas os chamados 
“investimentos-anjo”, 
segundo a Anjos do Brasil.

Os recursos apareceram 
porque o ambiente na-
cional tornou-se favorável 
ao “movimento startups”. 
Aceleradoras, centros de 
inovação interagindo com 
universidades, consulto-
rias especializadas trei-
nando e motivando mais 
jovens empreendedores 
a arriscar rápido em uma 
ideia de grande impacto, 
grandes empresas e ban-
cos montando parcerias 

2018,
o ano das startups 
no Brasil

com as startups, todo esse 
conjunto contribuiu para o 
amadurecimento do ecos-
sistema, hoje com seis mil 
startups cadastradas na 
ABStartups, segundo divul-
gação da própria organiza-
ção.
Apenas a StartSe, consulto-
ria que promove o relacio-
namento entre empresários 
nacional e internacional-
mente, com base em uma 
plataforma de educação, 
treinamentos e viagens 
empresariais com foco em 
inovação, já tem 13 mil star-
tups brasileiras cadastra-
das, sendo que o grande 
crescimento delas aconte-
ceu este ano. Vale recordar 
que a própria StartSe é uma 
startup, com apenas dois 
anos de existência e um su-
cesso espantoso.
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A força das startups
“No segundo semestre de 
2016 quando me integrei à 
StartSe, a empresa era uma 
mesinha com quatro caras. 
Naquele momento, a empre-
sa faturou 60 mil reais. Daí 
nós inventamos um negócio e 
pulamos para 200 mil, depois 
para 400 mil reais ao mês e 
fechamos aquele ano com 2 
milhões de faturamento. O 
ano passado a StartSe faturou 
17 milhões e este ano nossa 
previsão é fecharmos com 
40 milhões”, disse Cristiano 
Kruel, head de Inovação da 
empresa, em palestra aos su-
cessores (veja também maté-
ria de Capa) da Rede Volks-
wagen. Para ele, assim como 
2018 foi o ano da virada para 
esse ecossistema, 2019 será 
o definitivo: “Nossa meta na 
StartSe, por exemplo, é fatu-
rarmos 100 milhões no próxi-
mo ano.”
Como? “Não temos bem uma 
ideia de como atingir essa 
meta, mas é bem divertido. 
Não somos uma organização 
convencional. Somos experi-
mentação pura!”, declarou.

O que parece ser uma for-
ma de administração em-
pírica, é comum a todas as 
startups. Trata-se de um 
fenômeno econômico. “Não 
tem nada de magia” - diz 
Kruel -, é mesmo uma nova 
onda econômica. Nunca 
foi tão barato empreender. 
Antes, para empreender, 
o cara tinha que ser rico e 
louco, hoje, não precisa ser 
rico nem tão louco. A tec-
nologia é quase de graça, 
conhecimento é quase de 
graça, gente boa para tra-
balhar com você está aí, é 
só juntar isso com um bom 
propósito e experimentar.”

Competicão assimétri-
ca e transversal
As startups partem do prin-
cípio de que o comporta-
mento do consumidor mu-
dou totalmente e com isso 
a competição. “Cada vez 
mais vemos empreendedo-
res competindo de maneira 
assimétrica e transversal. 
Transversal significa o fra-
quinho brigando com gran-
dões e transversal é gente 
fora do seu segmento de 

atuação entrando nele para 
competir. É o poder mudando 
de mãos e isso implica em uma 
nova maneira de pensar”, res-
salta Kruel.
Outro sócio da StartSe, Mau-
rício Bemvenutti, autor dos 
bestsellers “Incansáveis” e 
“Audaz”, destaca a mudança 
que deve pautar os departa-
mentos de Marketing e Comu-
nicação das empresas, diante 
dessa nova ordem econômica. 
Falando à Diretoria da Asso-
brav e Liderança da Rede, es-
clareceu: “O marketing mudou 
muito nos últimos anos. Os 4 Ps 
do marketing – preço, produto, 
praça e promoção – acabam 
se tornando insuficientes hoje, 
porque uma vez que temos o 
produto disponível em qual-
quer lugar, temos acesso a po-
dutos mais baratos, como fazer 
esse nosso produto ter voz, 
chegar às mãos do público? 
Hoje as pessoas têm acesso a 
ferramentas que permitem a 
elas comparar preços, produ-
tos, sua utilidade, funcionali-
dades, então, o marketing dei-
xou de ser aquele marketing 
positivo, onde uma empresa, 
uma grande marca faziam a di-
vulgação de um produto. Hoje 
o marketing passou para as 
mãos das pessoas, onde cada 
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vez mais temos con-
dições de pesquisar 
aquilo que queremos e 
não mais nos sujeitar-
mos àquilo que nos é 
imposto. Essa é a sutil 
diferença que precisa-
mos aceitar.”

Valores iguais 
Para os analistas da 
nova ordem mundial, 
antes da tecnologia de 
hoje, que nos permi-
te a comparação, era 
muito difícil encontrar 
valores e princípios 
iguais aos nossos nas 
empresas, mas agora, 
em função da demo-
cratização dessa tec-
nologia, temos voz. Ou 
seja, cada ser humano 
tem condição de “fazer 
a sua comunicação e 
marketing” e de bus-
car o que quer. 
“Se a gente não enten-

der que o que nos trou-
xe até aqui vai ser com-
pletamente diferente do 
que o que vai nos levar 
daqui para a frente, a 
chance de ficarmos para 
trás é muito grande”, 
ressalta Bemvenutti. 
Sobre o futuro, ambos 
os entrevistados nesta 
Showroom são otimistas, 
apenas recomendam 
preparar-se para ele. Por 
exemplo, com relação às 
profissões que muito em 
breve mudarão. É o caso 
dos radiologistas. Como 
já divulgado, o conse-
lho de radiologia norte-
-americano recomenda 
não formar mais radio-
logistas, já que os com-
putadores inteligentes 
farão esse trabalho pra-
ticamente à perfeição. 
“Não há como duvidar 
que os algoritmos serão 
imbatíveis, porque eles 

INOVAÇÃO

conseguem “ver” infinita-
mente mais detalhes em 
imagens do que o profis-
sional poderia enxergar 
em toda a sua carreira. 
Essas mudanças nos ve-
remos em breve”, alerta 
Cristiano Kruel. 

Participar do proces-
so
O importante, segundo os 
especialistas, é partici-
par desse processo, como 
a Cargil que investe na 
pesquisa de carnes feitas 
de plantas ou a partir de 
células-tronco dos ani-
mais. 
“Todos os setores estão 
investindo em tecnolo-
gias que mudam o nos-
so padrão de pensar, no 
caso de vocês, os carros 
híbridos, elétricos e au-
tônomos”, disse Maurício 
Bemvenutti aos conces-
sionários.
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Para assimilar esse novo 
modo de pensar é que a 
aproximação da grande 
indústria com as startups 
se torna mais frequente e 
rápida. Mas, como iden-
tificar as startups pro-
missoras?
Bemvenutti deu a pista:  
“Nos últimos quatro anos, 
das três mil startups com 
que convivemos no Bra-
sil, identificamos em 
todas elas as seguintes 
capacidades – causam 
impacto, ou seja, melho-
ram a vida das pessoas, 
corrijem os erros rapida-
mente, investem dinhei-
ro e esforços humanos 
no que está dando certo, 
atraem gente competen-
te para somar e estão 
permanentemente aten-
tas à próxima curva.”

O consumidor como 
co-autor
Para ele, o atendimento, 
o serviço prestado ao 
consumidor é uma con-

sequência natural des-
sa postura empresarial, 
onde “é preciso chamar 
o consumidor para ser 
um co-autor da sua obra, 
do seu produto, do seu 
serviço.”
Foi o que Bemvenutti fez 
antes de colocar seu se-
gundo livro no mercado. 
“Perguntei às pessoas 
sobre a clareza do tex-
to, a estrutura do livro, o 
layout da capa...assim, 
ao ser impresso, estava 
bem ao gosto do públi-
co.”
E ao ser questionado 
do porquê sendo ele 
um empresário  da nova 
economia, todo las-
treado na tecnologia, 
inovação e disrupção, 
editou livros em papel 
e escreve em um jornal 
tradicional de grande 
circulação, respondeu: 
“Eu acredito firmemente 
que empresas e profis-
sionais têm que ser apai-
xonados pelo benefício 

“É  preciso  dividir.  Ao 
compartilhar infor-
mação,  a  recompensa 
é  imediata.  Por  isso  o 
Vale do Silício é um am-
biente  tão  acolhedor. 
Lá vale a cooperação, a 
camaradagem,  a  troca 
de  conhecimento,  sem 
base  estritamente  co-
mercial. A tecnologia é 
apenas o meio contem-
porâneo  de  fazer  isso, 
mas o Brasil ainda está 
longe dessa prática em 
larga  escala,  muitos 
ainda  estão  pensando 
empresarialmente  da 
maneira antiga, onde a 
lei  é  o  capitalismo  sel-
vagem.  Agora,  se  nós 
não  olharmos  a  veloci-
dade  com  que  o  mun-
do está girando lá fora, 
vai  sobrar  o  que  para 
a  gente?  Nos  tornare-
mos  uma  sub-raça?  É 
muita  inocência  achar 
que  nós,  brasileiros 
criativos,  safos,  vamos 
dar conta do recado no 
velho  jeitinho.  O  mun-
do  está  sem  fronteiras, 
o  cara  na  China  está 
tomando  o  seu  cliente 
aqui, esculhambando o 
seu negócio...
Não  se  pode  usar  um 
mapa velho em um ca-
minho novo.”

que o seu trabalho traz 
e não simplesmente por 
sua atividade. O que me 
move, o meu propósito 
de vida é compartilhar 
conhecimento e em um 
país onde 65% das pes-
soas se informam por 
meio de textos escritos, 
o caminho que escolhi 
no momento é este. Pode 
ser que daqui alguns 
anos esse hábito mude e 
então passarei a me co-
municar exclusivamente 
por meios digitais, mas, 
de qualquer maneira, 
repito que o que me faz 
seguir em frente é mi-
nha paixão de transmitir 
conhecimento e o ato de 
compartilhar, dividir co-
nhecimento tem que es-
tar na mente de todas as 
pessoas hoje.”

Dividir conhecimen-
to para não perder 
a vez
Cristiano Kruel reite-
ra esse pensamento. 
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PRAIA DO SANTINHO 
SANTA CATARINA

O sexto estado mais rico da Federação 
e por vezes considerado como o me-
lhor para fazer turismo no Brasil, detém 
um dos melhores índices sociais e é um 
dos atuais polos de inovação e pesqui-
sa, bem como do cultivo de frutos do 
mar, internacionalmente apreciados.
Santa Catarina, colonizada por euro-
peus, está ao sul do trópico de Capri-
córnio, na zona temperada meridional 
do planeta e por isso tem um clima 
subtropical; conforme o relevo, tempo 
e temperatura modificam. Enquanto 
no oeste e no planalto serrano é rela-
tivamente frequente a ocorrência de 
geadas e neve, no litoral o clima é mais 

São muitas as belezas de Santa 
Catarina. Descritas em livros, 
jornais e revistas, em compêndios, 
folhetos e guias turísticos, a natureza 
diversificada do estado, banhado 
pelo oceano Atlântico por mais de 
450 km, destaca-se pela presença 
de baleias-francas, entre junho e 
novembro, praias, belas e limpas, em 
meio à Mata Atlântica, igualmente 
preservada e à Serra, onde a 
produção de vinho de qualidade 
ganha espaço no mundo. 
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quente e chega a temperaturas altas no verão. 
Essa diversidade, em um estado relativamen-
te pequeno, promove sobremaneira o turismo, 
também engrandecido pelas festas regionais 
de origem alemã, italiana e açoriana, maiorita-
riamente.

Índices de 1º Mundo
Com o mais elevado índice de expectativa de 
vida do País, a menor taxa de mortalidade in-
fantil, menor índice de analfabetismo e com a 
mais baixa desigualdade econômica, Santa Ca-
tarina tem se superado também na cultura do 
vinho. 
Em regiões acima de 1200 metros, a Serra Cata-
rinense é um dos melhores pontos para o cultivo 

de videiras. Duas regiões se destacam: o Vale 
do Contestado, com o Roteiro Vale da Uva e 
do Vinho (Videira, Tangará e Pinheiro Preto) 
e a Serra Catarinense, onde estão localizadas 
algumas das mais respeitadas vinícolas do 
Brasil (São Joaquim, Lages e Urubici). 
A cada safra, o estado ganha mais autorida-
de e respeito internacional na produção de 
vinhos finos de altitude, obtendo excelente 
classificação entre os melhores da EXPOVI-
NIS, a maior feira de vinhos da América La-
tina. 

Lindas praias 
Mas são as praias que atraem as famílias em 
busca de calma, conforto e segurança, e os 
surfistas encantados pelas grandes ondas, o 
vento e mar bravio, que também lá se encon-
tram.
No litoral sul, São Francisco do Sul é a cida-
de que concentra o movimento econômico e 
turístico, pois é a ilha localizada na Baía da 
Babitonga, que além de São Chico, como é 
carinhosamente chamada, abriga outras 20 
ilhas, aproximadamente. 
Como grande enseada que é, a Baía da Babi-
tonga permite navegação o ano inteiro e atrai 
pescadores de todas as regiões. Tem tam-
bém o melhor porto natural do sul do Brasil 
e o maior do estado, mas está na cultura e no 
seu passado o interesse turístico de São Fran-
cisco do Sul: o Museu Nacional do Mar, único 
no País, o casario histórico e o Forte Marechal 
Luz são algumas das atrações que merecem 
ser vistas, como construções tombadas pelo 
patrimônio histórico. 
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Agora, para quem vai 
em busca de praias, são 
13 as opções, das mais 
tranquilas às mais bada-
ladas. 

Para todos os gostos
Entre elas está o Beto 
Carrero World, quinto 
maior parque temático 
do mundo, em Penha. 
Mas os municípios de 
Barra Velha, Itapoá e Bar-
ra do Sul também ofere-
cem ótimas opções. São 
balneários pequenos, 
singelos, com pescado-
res nativos, que durante 
o ano conservam a tran-
quilidade dos vilarejos 
que no verão se trans-
formam completamente, 
valorizando não apenas 
a natureza da região, 
mas a gastronomia. De 
cultura açoriana, a cozi-
nha tradicional é à base 
de frutos do mar.
Já na Região chamada 
Rota do Sol, o tradicional 
Balneário Camboriú re-
cebe na temporada mais 
de meio milhão de turis-
tas, muitos deles estran-
geiros. E é lá também 
que fica a Praia do Pinho, 
primeira praia oficial de 
nudismo do Brasil. 
Itajaí, cidade portuária e 
centro econômico da re-
gião, mantém preserva-
dos traços históricos da 
colonização portuguesa. 
As praias mais famosas 
de Itajaí são a dos Amo-
res, de Cabeçudas e 

Brava. Na vizinha Nave-
gantes fica o aeroporto 
internacional que aten-
de toda a região Norte 
do Estado. 

Mergulho, surfe e 
história
Por outro lado, a Costa 
Esmeralda, um pequeno 
trecho do litoral é mais 
uma visão do paraíso 
que é Santa Catarina. 
O tom verde do mar dá 
nome à região que tem 
mais de 30 praias de 
águas transparentes e 
ótimas para prática de 
mergulho. Por estar lo-
calizada próximo à Re-
serva Biológica Marinha 
do Arvoredo, a Costa Es-
meralda é muito procu-
rada por mergulhadores 
de todo o Brasil. 
A cultura açoriana está 
presente nos vilarejos 
de pescadores, na culi-
nária baseada em frutos 
do mar, nos costumes e 
no folclore. A maior atra-
ção de Porto Belo, além 
das diversas praias, é 
a Ilha de Porto Belo. Na 
Ilha foram encontradas 
inscrições rupestres 
dos primeiros homens 

que habitaram a região 
e é possível fazer tri-
lhas orientadas na Mata 
Atlântica. Daí Itapema es-
tar entre os destinos mais 
procurados em Santa 
Catarina. A cidade con-
seguiu aliar natureza e 
infraestrutura, oferecen-
do aos visitantes belas 
praias e costões sem se 
afastar do centro urbano. 
No verão Itapema recebe 
quase 200 mil turistas e 
oferece atrações para to-
dos - como jet ski, bana-
na boat, vela e outros es-
portes. Já em Bombinhas 
as maiores atrações das 
mais de 20 praias são a 
água límpida, a natureza 
e a biodiversidade, onde 
as prátricas do mergulho, 
snorkelling, surf, vela e 
esqui aquático, se desta-
cam entre as preferidas.

Praia do Santinho
Assim como em Porto 
Belo, a praia do Santinho, 
a 40 quilômetros da capi-
tal Florianópolis – a Ilha 
da Magia, como é conhe-
cida - , também tem on-
das, que podem chegar 
a 8 pés, mar bravo para 
os surfistas, que a con-

sideram a melhor praia 
do norte da ilha para o 
esporte, ou para os pra-
ticantes de windsurf, 
quando o vento vem po-
tente, e um recanto todo 
particular para as famí-
lias que buscam confor-
to e tranquilidade nas 
pousadas e resort.
O Complexo hoteleiro 
Costão do Santinho, um 
dos primeiros grandes 
e sofisticados resorts 
construídos na Ilha, 
abriga até hoje grandes 
eventos e muitas famí-
lias, inclusive estrangei-
ras, oferecendo além de 
excelente infraestrutura, 
as belezas das região, 
que se complementam 
com os sítios pré-histó-
ricos onde se encontram 
inscrições rupestres de 
5 mil anos, atribuídas 
aos índios Carijós – a 
maior reserva desse tipo 
de inscrições do sul do 
Brasil e Patrimônio Na-
cional com preservação 
permanente. Este Mu-
seu Arqueológico a céu 
aberto permite que os 
visitantes o percorram 
com tranquilidade, ins-
truindo-se por meio de 
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placas e murais informa-
tivos. Realmente fasci-
nante e divertido.

Origem do nome
O nome da praia “Santi-
nho” surgiu, segundo a 
história e os locais, nos 
anos 1970, devido a uma 
imagem misteriosamen-
te esculpida em um blo-
co de diabásio, que se 
encontrava no costão da 
praia. Outros dizem que 
o nome se deve à versão 
das inscrições ruprestes 
encontradas nas rochas 
do costão, onde pesca-
dores faziam romarias 
e oferendas à imagem 
na década de 1940, mas 
o verdadeiro nome da 
praia é Praia das Ara-
nhas, devido ao pequeno 
arquipélago localizado a 
poucos metros dali, onde 
havia uma quantidade 
imensa de diferentes 
aranhas.
De qualquer maneira, a 
Praia do Santinho, ponto 
final da estrada que con-
torna esse canto da ilha, 
é um recanto tranquilo 
com dois quilômetros 

de extensão de mar 
aberto e agitado; uma 
praia inclinada, de tom-
bo, e com vistas para a 
Ilha Badejo e Ilha das 
Aranhas. O mar bravio 
proporciona condi-
ções para a prática de 
esportes náuticos, es-
pecialmente o surfe, e 
a larga faixa de areia 
branca e fina, excelen-
te para caminhadas.

Na alta temporada, 
muitas atrações
A praia é muito procu-
rada no verão, no fim 
do ano, em janeiro e no 
carnaval, dada a prati-
cidade de, estando no 
resort, descer e encon-
trar o mar, bem ao esti-
lo “pé na areia”.
Em sua origem, a Praia 
do Santinho era uma 
área exclusiva de pes-
ca, mas hoje as atra-
ções para os turistas 
são muitas.
O Resort Costão do 
Santinho oferece ativi-
dades esportivas como 
arvorismo, sandboard e 
aulas de surfe, passeios 

por trilhas, para as dunas, 
para as praias vizinhas – 
Ingleses e Moçambique 
– além de uma série de 
atividades lúdicas para 
as crianças e de beleza 
para as mulheres, além de 
shows com artistas nacio-
nais e internacionais na 
alta temporada.
A Trilha Caminho da  
Lomba do Ingá começa 
ali, no Costão e vai até a 
Praia de Moçambique, 
contornando o lado oeste 
do Morro das Aranhas. Já 
as Dunas do Santinho – 
montes de areia deposi-
tados apela ação do vento 
– são um dos principais 
componentes da paisa-
gem única do local.
À noite, a pedida é ir à 
praia Ingleses, onde ba-
res, restaurantes sorve-
terias e artesanato agi-
tam a vida dos turistas e 
garantem o dia a dia dos 
locais com infraestrutu-
ra de cidade. Não falta 
a Delegacia, os postos 
de saúde, casas de câm-
bio, agências bancárias 
e bons supermercados. 
Ônibus, que aumentam 
de número na alta tempo-
rada, fazem o trajeto entre 
o Costão do Santinho e a  
praia Ingleses. 

O encontro da Re-
gião III da Rede 
Volkswagen
O resort Costão do San-
tinho é também sede 
para inúmeros eventos, 
corporativos ou não. 
Exemplo disso foi a rea-
lização entre os dias 22 
e 25 de outubro da 36ª 
Festiva, encontro que 
une trabalho e lazer, 
anualmente realizado 
pelos concessionários 
da região III – Paraná, 
Santa Catarina e Rio 
grande do Sul, que além 
dos titulares congrega 
as famílias. 
A participação das es-
posas foi decisiva para 
o sucesso do evento. 
Caprichado, com delí-
cias gastronômicas da 
região, música de qua-
lidade, homenagens e, 
principalmente muita 
alegria, a Festiva vol-
tou com força total e 
já anunciou o local do 
evento no ano que vem: 
será em novembro, em 
Foz do Iguaçu, desta 
vez, a cargo dos conces-
sionários paranaenses.
No primeiro dia, en-
quanto a família desfru-
tava da paisagem, do 
sol e do mar, os titula-
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e a agilizar consideravelmente o 
atendimento aos clientes.
Ainda no momento Banco, o ex-
-gerente regional sul, Marco An-
tonio de Sousa Lima, executivo 
muito querido pela Região III e 
pelos colegas do Banco Volkswa-
gen, que se aposenta, foi home-
nageado e muito aplaudido por 
todos. Em seu lugar, assumiu Júlio 
Sallas, igualmente querido pela 
Rede. 

res participaram de reunião 
com executivos da Fábrica 
e do Banco Volkswagen.

A palavra da Montado-
ra e do Banco VW
Alexandre Abelleira, dire-
tor de Desenvolvimento da 
Rede, detalhou os próximos 
passos para a implantação 
do projeto piloto “Conces-
sionária Digital” no Brasil, 
inovação que a Volkswagen 
está levando a termo em 
todo o mundo.
O interessante do projeto 
e que sempre é destacado 
pela Fábrica e pelo presi-
dente da Assobrav, Dado 
Guião, é que esse novo 
modelo de negócio em ne-
nhum momento abrirá mão 
do concessionário, isto é, da 
interface que ele é entre o 

público e o produto da mar-
ca.
Pelo Banco Volkswagen, fa-
lou o diretor Eduardo Portas. 
Ele reforçou a Plataforma Di-
gital onde hoje o Banco está 
inserido e passa cada vez 
mais a oferecer serviços di-
gitais, eliminando processos 
burocráticos e retirando pa-
peis das mesas dos colabo-
radores, de modo a facilitar 
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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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Toda vez que assisto a uma partida 
de futebol, muitas reflexões sobre 
desempenho, liderança e sucesso 
surgem. Observo mais uma vez 
que não é porque você joga bem 
futebol que trará a taça para 
casa. Constatamos que futebol, 
assim como empresa, não é uma 
empreitada individual. 

Uma taça é obtida a partir da nas-
cente, quando um olheiro avalia 
potenciais futuros craques. Segue 
por longos anos de treinamento, 
centenas de horas de orientação, 
simulações de jogo, acompanha-
mento médico, fisioterapeuta, 
entre outros profissionais para 
garantir o sucesso dos craques. 
Mas há craques, no jogo ou no 
ambiente empresarial, que não 
veem seus resultados como a 
soma de muitas contribuições. 
Eles acreditam serem Midas, cujo 
toque transforma em ouro tudo a 
seu alcance.
Em um artigo publicado no El 
País, na ocasião da Copa do Mun-
do, o autor criticava a postura 
adotada por Neymar em relação a 
seu colega, Mbappe. Neymar, um 
jogador prodígio que já foi nosso 
menino preferido, esqueceu de 
sua origem, de seus sonhos e da 
luta diária para se tornar prínci-

pe (pois ele ainda não é rei) e 
comportava-se como o único 
genial nos campos europeus. 
Mbappe e Neymar no PSG; 
uma dobradinha que não tinha 
como falhar, se Neymar perce-
besse que o céu é belo pelos 
trilhões de estrelas e não por 
uma Estrela Dalva. Cada estrela 
no seu lugar, desempenhando 
belamente sua missão, fazen-
do do conjunto algo maior que 
sua individualidade. Mas nem 
sempre esta história parece tão 
clara. O ambiente empresarial 
está cheio de profissionais que 
aspiram a glória e esta, em sua 
interpretação, não deve ser um 
trabalho de equipe. Não deve 
haver sombra nas estradas que 
trilham.
Estas estrelas empresariais 
encaram talentos emergentes 
como ameaça à sua genialida-
de. Sufocam seus liderados a 
fim deles serem os únicos a se 
destacar. Sentem conspiração 
onde há apenas um bom traba-
lho sendo feito e adoecem de 
vaidade com elogios e premia-
ções.
Com o tempo estas estrelas so-
litárias envelhecem e com elas 
a organização. Como não fize-
ram sucessores, não criaram 
equipe, fracassarão no desafio 
maior que é deixar uma em-
presa longeva e saudável. A 

empresa morrerá com eles. Os 
grandes talentos pularam para 
outros navios, onde tinham es-
paço e incentivo para se desen-
volver.
A falta de dissonância das 
ideias, de caos criativo, leva 
mais cedo mais tarde à miopia. 
O craque fala sozinho. A empre-
sa emburreceu. O craque não 
consegue mais realizar seus 
gols porque não tem ajuda de 
outros para driblar os concor-
rentes. Não tem com quem refi-
nar estratégias de ataque e de-
fesa. Seus pares correm pouco, 
sem sincronia. Numa fotografia, 
patético, o craque corre sozinho 
enquanto todos no banco pres-
tam a atenção em outra coisa 
qualquer.

Estes craques precisam de ami-
gos sinceros que os salvem do 
isolamento autoinfligido. Ami-
gos que falem a real situação 
quando seu narcisismo o impe-
de. 
Isentos de muita inflamação, a 
família deve gerir o craque em 
sua ambição e percepção, sob 
pena de amanhã o mesmo que-
rer fundar seu próprio time. Ele 
é um bom profissional, só preci-
sa ser orientado. A vida empre-
sarial em família traz segurança 
e conforto emocional se bem 
gerida por seus pares. O bri-
lhantismo deve ser recompen-
sado, mas são as equipes que 
vencem grandes campeonatos 
e não jogadores isolados, ape-
sar de não se perceber isto com 
tanta facilidade. 
Sob pena de seguir seus sonhos 
e colher suas vitórias, o craque 
pode partir ao meio uma famí-
lia, criar um sentimento vazio 
na equipe que precisa de reco-
nhecimento e cegar-se aos pe-
rigos empresariais que seguem 
por ai nas estradas da vida.
Finalmente, só para lembrar, foi 
Mbappe quem voltou ao PSG 
com a Copa do Mundo.

única estrela a brilhar
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Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
 

Preciso ser a
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A frase clichê fica mais verdadeira ano a ano. Di-

zem que de fato o tempo não é mais tãããoooo lon-

go como era. Eu não entendo nada de física, mas 

entendo de perder hora! Realmente, a impressão é 

de que o tempo está encolhendo. Já pensou que a 

sua bisavó acordava, tirava o leite, assava o pão e as 

crianças saiam a pé para a escola em tempo?

Hoje a gente sai sem comer...
A aceleração está em toda parte. 
Você mal tem tempo de absorver 
tudo o que lê, curtir tudo o que 
postam, responder aos n grupos 
no WhatsApp...
Parece que o cérebro também 
acelera. Hoje eu vejo tv, jogando 
paciência no celular. Não consi-
go mais prestar atenção a uma 
só coisa de cada vez. Estou aqui 
batucando estas maltraçadas li-
nhas no celular, no ônibus da fir-
ma, voltando para casa... Um olho 
no peixe, outro no gato, porque a 
toda hora vem aviso do Messen-
ger, do aplicativo de compras, 
chegou e-mail, Blá Blá Blá!

como se a gente estivesse na di-
reção de um caminhãozinho ve-
lho, numa estrada poeirenta e es-
buracada, onde não há desfrute, 
só atenção e ansiedade.
Mas neste balanço agora, é como 
se estivesse num Jetta com mo-
torista, numa autoestrada de pri-
meiro mundo, só desfrutando a 
paisagem! Pela janela passam 
todos os perrengues que você 
superou. E agora parecem tão 
simples, já que vencidos!
Melhor ainda: você está dirigin-
do! E a estrada é como um tapete. 
A perspectiva histórica dá outa 
dimensão para tudo o que pas-
sou no ano. E aqui está você, mais 
forte, mais seguro, mais maduro. 
Talvez, até mais sábio...
O passado é reconstruído todos 
os dias pelas nossas memórias. 
Você pode escolher que tipo de 
coisas vai eternizar na lembran-
ça...
2918 foi um ano maravilhoso. Eu 
sempre escolho lembrar das coi-
sas boas.
Experimente fazer isso também!
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O raciocínio linear acabou. 
Não falei? Acabei de parar para ler 
um e-mail me oferecendo um kit 
de autoajuda. 
Parei de novo, para responder a 
um e-mail de trabalho.
Voltando à nossa conversa de final 
de ano, eu sempre faço um peque-
no balanço. Digo pequeno, porque 
passo o tempo todo me questio-
nando... acho que faço balanços 
diários! 
Mas o do final de ano é especial. 
Durante o ano, com as turbulências 
todas, as correrias, as falsas urgên-
cias, a crença de que o mundo vai 
acabar se não der tempo, se não 
der certo... Bom, durante o ano é 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Vrummmm! E o ano voou. 
Dezembro chegou. 
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Por trás disso há uma razão. 
Segundo estudos, destros, ao 
folhearem uma revista, aca-
bam olhando primeiro para a 
direita, ou seja, para a página 
ímpar. Já canhotos, que costu-
mam começar a leitura de uma 
publicação pelo fim, olham 
primeiro para a esquerda, 
onde está a página par. Como 
no mundo há mais destros do 
que canhotos - proporção de 9 
para 1 – é natural que os anun-
ciantes queiram – e paguem 
mais por isso – o lado nobre. 
Esse fenômeno se estende a 
outros ambientes de consumo. 
Quando um cliente comum 

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

Há quase dez anos estou neste espaço da 

Showroom, ora deslocado para a página da 

esquerda, ora para a direita. Confesso que 

prefiro a segundo opção. Em propaganda, o 

lado direito de uma revista é o mais nobre, 

geralmente destinado a anúncios. 

MARCELO ALLENDES
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esta é uma regra comum e 
evidentemente há exceções 
no comportamento humano. 
Não todos os destros olham 
ou se encaminham para a di-
reita. Assim como nem todo 
canhoto se inclina para a es-
querda. Contudo, a grande 
maioria sim. E chamamos 
isso de comportamento usu-
al, habitual e genérico. 
Como em quase tudo na vida, 
homens e mulheres agem por 
impulso, moda, hábito, status, 
diferenciação, conveniência, 
necessidade. Sabemos que 
cada consumidor tem moti-
vações de compra diferen-
tes, porém, alguns gestos e 
rituais se repetem em (qua-
se) todos eles. Portanto, olhe 
para a sua loja e valorize seu 
espaço. O seu cliente entrará 
pela porta de sua loja espe-
rando uma experiência de 
compra positiva. Seja na di-
reita ou na esquerda.   

(sim, chamaremos os destros 
de comuns) entra a uma loja, 
naturalmente ele se direciona 
para o setor direito da loja. É 
nesse espaço que os comer-
ciantes expõem os produtos 
mais caros ou de maior mar-
gem.
Quer que o cliente percorra 
toda a loja antes de pagar? 
Então coloque os caixas no 
lado esquerdo. Quer que ele 
consuma dentro do recinto 
comercial? Instale uma lan-
chonete próximo à entrada, 
do lado direito, claro. 
Como dissemos, e quando 
falamos em consumidores, 
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A história da cerveja nos mostra 
que a fabricação de cerveja é um 
processo simples, pelo menos 
quando feito em pequena esca-
la. Os insumos são muitos; povos 
antigos produziam cerveja com as 
mais variadas matérias primas, mas 
comum em praticamente todos os 
casos são a água, alguma fonte de 
açúcares e temperos. Este padrão 
permanece até os dias atuais.

No Brasil, por lei, a cerveja deve 
conter pelo menos 55% de mal-
te de cevada e ter lúpulo entre 
os seus ingredientes. Ademais, 
qualquer ingrediente vegetal 
pode ser utilizado, seja como 
fonte de açúcar ou para dar aro-
ma e sabor. Não é permitida, 
porém, a utilização de produtos 
de origem animal, como mel 
e chocolate. Caso faça uso de 
algum desses ingredientes, o 
cervejeiro não poderá chamar a 
bebida de cerveja. 
Passemos, então, aos principais 
ingredientes. 

Água – a água é o ingrediente 
de maior volume na produção 
da cerveja. A composição de 
sais e o pH da água têm papel 

maltose, e arroz. Apesar de te-
rem má fama, esses ingredien-
tes podem também produzir 
cervejas de qualidade e neste 
caso ajudarão a baixar o cor-
po e aumentar a refrescância 
da cerveja. A má fama se deu 
por conta da utilização em lar-
ga escala, com o objetivo único 
de baratear a produção; isso 
baixou a qualidade da cerveja.

Lúpulo – são as flores da 
planta Humulus lupulus. Os 
compostos do lúpulo que im-
pactarão na cerveja são os 
alfa-ácidos, responsáveis pelo 
amargor e os beta-ácidos e 
óleos essenciais, os geradores 
de aromas. Além de sabor e 
aroma, o lúpulo também con-
tribui para a estabilidade da 
cerveja. Os diversos tipos de 
lúpulos têm composições dife-
rentes e produzem efeitos dife-
rentes nas cervejas.

Leveduras – Este é o ingre-
diente mais importante, pois 
é o que de fato transforma o 
líquido doce (mosto) em cer-
veja. São organismos unice-
lulares, invisíveis a olho nu. 
Atualmente, os cervejeiros 
fermentam com leveduras pu-
rificadas que dão exatamente 
o resultado desejado. Algumas 
leveduras são razoavelmente 
neutras, criando álcool e al-
guns poucos compostos a mais. 
Outros adicionam toda uma 
gama de sabores secundários 
complexos que dão caracterís-
tica específicas às cervejas.
Na próxima edição trataremos 
do processo de fabricação.

Os insumos 

importante nas características 
do produto final. Dizer que hoje 
com tantas tecnologias disponí-
veis para o tratamento da água, 
ter a melhor fonte de água dei-
xou de ser fundamental para a 
qualidade da cerveja é um mito. 
Podemos usar técnicas de tra-
tamento de água para produzir 
qualquer tipo de cerveja com a 
mais alta qualidade, mas quan-
to mais precisar de tratamento, 
mais cara será a fonte de água.
Malte – o malte é produzido a 
partir da germinação de seca-
gem de cereais, feita de forma 
controlada. No processo de ger-
minação são criadas enzimas 
que serão responsáveis por 
quebrar as cadeias de amido 
dos grãos em moléculas de açú-
cares. No processo de secagem 
são controladas a temperatura e 
humidade dos grãos. Alterando 
essas variáveis são produzidos 
diferentes tipos de maltes. O 
malte mais conhecido é o de 
cevada, mas existem diversos 
outros cereais como centeio, tri-
go e aveia.

Adjuntos – nesta categoria 
entram as mais diversas fontes 
de amido ou açúcares. Muito 
comuns são o milho, ou high 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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Os insumos 
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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

A receita de hoje foi idealizada em cima de alguns experimentos muito 
interessantes e tomou corpo com o acréscimo de um molho próprio da 
Europa Mediterrânea, valorizando os sabores das carnes e dos legumes e 
popularizando a sua feitura. A seguir a sugestão saborosa dos Espetinhos 
à moda do Mediterrâneo.

Ingredientes: (para 4 pessoas)
250 g de filé mignon ou maminha
250 g de pernil de cordeiro 
100 g de bacon
1 abobrinha pequena cortada em fatias
3 pimentões pequenos (verde, vermelho e amarelo)
2 tomates • 1 cebola média
Sal e pimenta a gosto

Preparo:
Cortar as carnes em cubos de cerca de 3 a 4 cm (quanto mais 
grossos, mais tempo levarão para assar). Temperar todas com o sal 
e a pimenta. Reservar. Fatiar o bacon para acrescentar na montagem 
dos espetinhos. Cortar os tomates em 6 partes (deixar com semente e 
pele). 
Para os pimentões e a cebola, ter cuidado para cortar em pedaços 
semelhantes aos pedaços de tomate. Temperar com sal e gotas de 
limão. 
Utilizar aqueles espetinhos de madeira (palitos de cerca de 20 cm 
que se compra em qualquer supermercado) para montar. Preparar 
alternadamente: um pedaço de tomate, um de pimentão, um pedaço 
de cebola, maminha, bacon, abobrinha, cordeiro, bacon, cebola, 
abobrinha, e assim por diante. Calcula-se cerca de 4 espetinhos por 
pessoa. 
Preparar o molho para pincelar sobre os espetinhos enquanto 
estes estiverem assando: picar alho, sálvia e tomilho frescos, vinho 
branco, adicionar azeite de oliva, pingos de vinagre, sal e pimenta 
preta e misturar tudo. Levar os espetinhos ao forno pré-aquecido a 
temperatura de 200 graus por cerca de 20 a 25 minutos. A cada cinco 
minutos pincelar os espetinhos com o molho. Retirar e servir com o 
acompanhamento a escolher.

Mais coloridos e menos calóricos
A culinária mediterrânea busca um estilo 
alimentar mais saudável com pratos 
mais coloridos, menos calóricos e com 
ingredientes frescos na sua elaboração. A 
cozinha mediterrânea começou em países 
da Europa, Ásia e África, principalmente 
Itália e Espanha, Grécia, Israel e Egito. 
Essa alimentação consiste em diminuir 
o consumo de gordura e aumentar o 
consumo de alimentos naturais no dia a dia, 
principalmente a ingestão diária de peixes, 
carnes magras, frutos do mar, oleaginosas, 
legumes, derivados cereais e óleos vegetais 
saudáveis, como o azeite de oliva ou óleo de 
coco, que melhoram a saúde como um todo. 
Mas além disso, instiga os seus seguidores a 
mudar o seu comportamento, estimulando-
os à prática diária de atividades físicas.

ESPETINHO
MEDITERRÂNEO

“SEM PÃO E VINHO, 
O AMOR PASSA FOME”. 
PROVÉRBIO LATINO
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VINHOS 
&VIDEIRAS

Arthur Azevedo é Presidente da Associação Brasileira de 
Sommeliers-SP, editor do website Artwine (www.artwine.com.br), 
palestrante, consultor e jornalista especializado em vinhos
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Os vinhos doces são obtidos a 
partir de uvas acometidas por um 
fungo, a Botrytis Cinerea, que sob 
determinadas situações climáti-
cas pode impactar as uvas de for-
ma a concentrar seus teores de 
açúcar e ácidos, além de produzir 
substâncias que dão ao vinho de-
liciosos aromas e sabores de fru-
tas caramelizadas, maple syrup, 
mel, caramelos e frutas secas. 

Além do espumante e do 
vinho, as festas de fim de ano 
pedem os chamados vinhos 
doces, fortificados ou não, que 
harmonizam muito bem com 
sobremesas, especialmente as 
delícias de Natal.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Imagine-os harmonizando 
com tortas de maçã, uma 
tarte tatin ou cheese cake 
de limão... Exemplos des-
ses vinhos são os franceses 
de Sauternes, ou vinhos de 
Botrytis do Chile e África 
dos Sul, facilmente encon-
tráveis no mercado. Opção 
para os vinhos de botrytis 
são os vinhos de colheita 
tardia, elaborados no Chile 
e Argentina, para ficar nos 
nossos vizinhos.
Também o Jerez tem boa 
oportunidade de participar 
das comemorações, com o 
deliciosamente doce e un-
tuoso Pedro Ximenez, um 
vinho que desafia os sen-
tidos com seus instigantes 
aromas e sabores de fruta 
passa, alcaçuz e melado de 
cana, e faz boa companhia 
para sorvetes e tortas de 
chocolate.
Os Portos de estilo Tawny 
serão certamente boa 
companhia para as tortas 
de frutas secas, como as 
clássicas tortas de nozes 
ou ainda os bolos de estilo 
inglês, com frutas cristali-
zadas. Pense nesse estilo 

de vinho também para a tra-
dicional rabanada.
Para as frutas, especial-
mente os morangos, não se 
esqueça de escalar o doce 
e delicioso Moscatel Espu-
mante, ou o Moscato d’Asti, 
vinhos criados no Piemonte, 
na Itália e que tem nos mos-
catéis espumantes brasilei-
ros um competidor à altura, 
com a evidente vantagem no 
preço.
Lembre-se que para alguns 
dos pratos típicos dessa épo-
ca, como o inevitável Tender 
com Frutas, os vinhos com 
algum teor de doçura são 
muito boa companhia. Nes-
se caso, os Riesling Alemães 
são imbatíveis. Prefira um 
bom Spätlese, estilo de do-
çura média, que vai se har-
monizar perfeitamente com 
o caráter defumado do pre-
sunto.
Para finalizar, uma dica pre-
ciosa: que tal um doce e deli-
cioso Vin Santo italiano para 
combinar com o tradicional 
panetone? Fica incrível...
Boas Festas e um Ano Novo 
muito feliz a todos os nossos 
leitores!

BOAS FESTAS,
com ótimos vinhos
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