
Ano 41 • n• 384
Janeiro 2019

Ano 41 • n• 384
Janeiro 2019

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

A INOVAÇÃO 
SE EXPANDE

show384.indd   1 1/17/19   3:08 PM



11 Mil Veículos em 11 Anos 

A força das marcas diz tudo.

Em 2018, Volkswagen e BSS estão em ritmo acelerado.
O crescimento de vendas da Volkswagen, este ano, é de 34%; o de 

blindagem da BSS nos modelos da montadora é de 63%.
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4 S H O W R O O M

RECADO

Segundo a Anfavea, o segmento de veículos 
leves encerrou 2018 com 2,47 milhões de 
unidades, 13,8% a mais do que em 2017. Apenas 
os automóveis registraram no período, com 
quase 2,1 milhões, um crescimento de 13,1%, e 
os comerciais leves, onde se incluem os SUVs – 
e onde estará o nosso T-Cross, a partir de abril 
– fecharam 2018 com crescimento de 17,5%, 
somando 375,7 mil unidades.
Dirigentes e especialistas do setor concordam 
com um aquecimento do mercado doméstico em 
torno de 12% este ano, facilitado pelo aumento 
do PIB, as condições de crédito, juros, inflação e 
a confiança dos investidores e dos consumidores 
que continuará crescente. Este contexto soma-
se à expectativa positiva com relação ao novo 
governo e às promessas de reformas que, 
se implantadas, com certeza darão início à 
retomada do crescimento.
Em nossa marca, a perspectiva é melhor ainda. 
Como dizemos na seção Mundo VW desta 
edição, o Grupo VW, reunindo todas as suas 
marcas, fechou 2018 com um novo recorde 
de vendas, totalizando quase 11 milhões de 
veículos em todo o mundo, onde a América do 
Sul foi a que registrou maior crescimento (13,1 
%), comercializando 590 mil unidades, das 
quais, 401,7 mil no Brasil, uma alta significativa 
de 30,4%.
Para 2019, esperamos novamente um recorde. 
Com a chegada do T-Cross em nossas lojas, a 
partir de abril, as vendas ganharão novo fôlego. 
Afinal, brasileiros adoram lançamentos e quando 
o lançamento é o primeiro SUV da marca 
fabricado no País, a predisposição é ainda maior. 
Com relação à rotina do nosso negócio e ao 

Um bom começo

Dado Guião
Presidente AssobrAv/GruPo disAl

Os resultados do último trimestre de 2018, 
bem como do último mês do ano, alimentaram 
nossas esperanças para que 2019 seja melhor 
ainda.

planejamento para o breve futuro da 
marca, Assobrav e Fábrica já estão em 
marcha. No próximo dia 23, terça-feira, dez 
concessionários convidados da Volkswagen 
do Brasil e eu teremos mais um encontro 
com o Board da VW AG. A reunião será 
com o novo COO da Companhia, Ralf 
Brandstätter, além de Jürgen Stackmann, 
vice-presidente mundial de Vendas e 
Marketing, Pablo Di Si, presidente da 
Volkswagen do Brasil e da Região SAM, 
Stefan Mecha, vice-presidente de Vendas 
e Marketing para a Região SAM e Gustavo 
Schmidt, vice-presidente de Vendas e 
Marketing da VWB, para tratar de assuntos 
relativos a este ano. No dia seguinte, quarta-
feira, 24 de janeiro, acontecerá a primeira 
reunião da Diretoria Executiva de 2019 
com o time de Vendas da Fábrica, para 
alinhavar essa estratégia no dia a dia da 
operação.
Dessa forma, acredito que começamos 2019 
com o pé direito, e para não perdermos 
a inspiração, já previmos vários eventos, 
como o novo ciclo do Programa de 
Sucessão na Empresa da Assobrav, do 
Programa Sinal Vermelho, que também 
trará novidades e a implantação de uma 
Ilha Digital na sede da Entidade, que ficará 
à disposição dos concessionários para 
análise e experimentação, entre outras 
iniciativas que em breve serão divulgadas.
Portanto, conto com a Rede VW para 
caminhar conosco neste novo período de 
prosperidade.
Bom ano a todos!

show384.indd   4 1/17/19   3:08 PM



Publicação mensal da

Ano 41 • Edição 384 • janeiro • 2019

 
EXPEDIENTESUMÁRIO

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
Paulo Pires Simões Filho
Rafael Furtado Roberto
Rodrigo de Queiroz Candido
Sergio Goloubeff Junior
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

5S H O W R O O M

6 Quem Passou Por Aqui

8  Gente

14 Capa

18 Mobilidade

22 Mundo Volkswagen

26  A Passeio

32  Sucessão

34  Notícias do Grupo Disal

35  Marketing

36  Mestre Cervejeiro

37  Para Que a Memória Não Me Traia

38  Vinhos&Videiras

show384.indd   5 1/17/19   3:08 PM



O consultor José Rinaldo Caporal Filho, 
da Megadealer AutoAvaliar...

e o também consultor Kedson Pereira, 
da Nova M3, ambos, para apresentar 
propostas à Rede Volkswagen.

Wagner Orletti, titular do Grupo Orletti, com 
concessionárias no Espírito Santo, Minas Gerais e 
Bahia, para celebrar os 25 anos da organização...

O ex-presidente da Assobrav, 
Paulo Simões (gestão 1995 – 1999), 
para prestigiar o encontro de sucessores 
da Rede VW...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Cleide Simões Videira Cozzi, da VW 
Marte, de São Paulo, para mais uma reunião dos 
concessionários da capital paulista...

Fábio Rabelo, da área de Digital e 
Novos Negócios da Volkswagen do Brasil 
e Região SAM, para mais detalhes sobre o 
piloto “Ilha Digital”...

E Sálvio Marques, executivo do Banco 
Volkswagen para a Região III... 

Helder Tenório Lins, da VW Importadora, 
de Maceió, para assistir às palestras sobre 
novas tecnologias, oferecidas pela Assobrav...

7S H O W R O O M
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8 S H O W R O O M

Com tradução de Paulo Geiger (1ª edi-
ção, Companhia das Letras, direitos 
reservados à Editora Schwarcz S.A.), 
o autor convida à reflexão sobre ques-
tões políticas, tecnológias, sociais e 
existenciais.
No quarto capítulo “Igualdade”, Harari 
coloca em cheque o poder da bioen-
genharia associada à Inteligência Arti-
ficial, que pode “resultar na divisão da 
humanidade em uma pequena classe 
de super-humanos e uma massiva clas-
se de Homo Sapiens inúteis”. Para ele, 
“se quisermos evitar a concentração 
de toda a riqueza e de todo o poder 

nas mãos de uma pequena elite a chave é regu-
lamentar a propriedade dos dados.”

Veja a seguir a íntegra do capítulo 4:

Igualdade
Os donos dos dados são os donos do 
futuro

Nas últimas décadas foi dito às pessoas em todo 
o mundo que o gênero humano está no cami-
nho da igualdade, e que a globalização e as no-
vas tecnologias nos ajudarão a chegar lá mais 
cedo. Na verdade, o século XXI poderia criar a 
sociedade mais desigual da história. Embora a 
globalização e a internet representem pontes 
sobre as lacunas que existem entre os países, 
elas ameaçam aumentar a brecha entre as clas-
ses, e, bem quando o gênero humano parece 
prestes a alcançar unificação global, a epécie 
em si mesma pode se dividir em diferentes cas-
tas biológicas. 
A desigualdade remonta à Idade da Pedra. Trin-
ta mil anos atrás, grupos de caçadores-coleto-
res enterravam alguns de seus membros em 
sepulturas suntuosas repletas de contas, brace-
letes, joias e objetos de arte, enquanto outros 
membros tinham de se contentar com uma cova 

GENTE

“21 lições para o século 21”

Em seu último livro “21 lições para o 
século 21”, o historiador e intelectual do 
momento, Yuval Noah Harari, autor dos 
best-sellers “Sapiens: Uma breve história 
da humanidade”e “Homo Deus: Uma 
breve história do amanhã”, mergulha 
nos grandes temas da humanidade e nas 
escolhas que faremos no presente, para 
um futuro que poderá ser promissor ou 
duvidoso.
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9S H O W R O O M 

mais os frutos da globalização, 
enquanto bilhões são deixados 
para trás. Hoje, o 1% mais rico é 
dono de metade da riqueza do 
mundo. Ainda mais alarmante, 
as cem pessoas mais ricas pos-
suem juntas mais do que as 4 bi-
lhões mais pobres. 

“Em 2100, o 1% mais rico 
poderia possuir não ape-
nas a maior parte da rique-
za do mundo mas também 
a maior parte da beleza, 
da criatividade e da saú-
de.”

E é provável que fique muito 
pior. Como explicado nos ca-
pítulos anteriores, o surgimen-
to da IA pode extinguir o valor 
econômico e a força política da 
maioria dos humanos. Ao mes-
mo tempo, aprimoramentos em 
biotecnologia poderiam possi-
bilitar que a desigualdade eco-
nômica se traduza em desigual-
dade biológica. Os super-ricos 
teriam finalmente algo que vale 
a pena fazer com sua estupen-
da riqueza. Enquanto até agora 
só podiam comprar pouco mais 
que símbolos de status, logo po-
derão ser capazes de comprar a 
própria vida. Se os novos trata-
mentos para prolongar a vida e 
aprimorar habilidades físicas e 
cognitivas forem dispendiosos, 
o gênero humano poderia se di-
vidir em castas biológicas.
No decorrer da história, os ri-
cos e a aristocracia sempre 
imaginaram que tinham qua-
lificações superiores às de to-
dos os outros, e que por isso 
estavam no controle. Até onde 
podemos afirmar, isto não era 
verdade. Um duque mediano 
não era mais talentoso do que 
um camponês mediano – sua 
superioridade era devida ape-
nas a uma discriminação legal 

simples. Não obstante, os anti-
gos grupos de caçadores-cole-
tores ainda eram mais igualitá-
rios do que qualquer sociedade 
humana subsequente, porque 
tinham poucas propriedades. A 
propriedade é um pré-requisito 
para uma desigualdade de lon-
go prazo. 
Depois da revolução agrícola, a 
propriedade multiplicou-se, e 
com ela a desigualdade. Quan-
do humanos obtiveram proprie-
dade de terra, animais, plantas 
e ferramentas, surgiram rígidas 
sociedades hierárquicas, nas 
quais pequenas eleites mono-
polizavam a maior parte da ri-
queza e do poder, geração após 
geração. Os humanos aceitaram 
esse arranjo como sendo na-
tural e até mesmo proveniente 
de ordem divina. A hierarquia 
não era apenas a norma, mas 
também o ideal. Como deveria 
haver ordem sem uma hierar-
quia clara entre aristocratas e 
pessoas comuns, entre homens 
e mulheres, entre pais e filhos? 
Sacerdotes, filósofos e poetas 
em todo o mundo explicavam 
pacientemente que, assim como 
no corpo humano seus membros 
não são iguais – os pés têm de 
obedecer à cabeça - , também 
na sociedade humana a igualda-
de só traz o caos. 

“Esperava-se que a glo-
balização disseminasse a 
prosperidade econômica 
pelo mundo, e que como 
resultado pessoas na Índia 
e no Egito usufruiriam das 
mesmas oportunidades 
e privilégios de pessoas 
na Finlândia e no Canadá. 
Uma geração inteira cres-
ceu sob essa promessa.”

Na modernidade tardia, no en-
tanto, a igualdade tornou-se um 

ideal em quase todas as socie-
dades humanas. Isto se deve em 
parte ao surgimento das novas 
ideologias do comunismo e do 
liberalismo. Mas também à Re-
volução Industrial, que deu às 
massas uma importância nunca 
antes vista. A economia indus-
trial dependia de massas de 
trabalhadores comuns, enquan-
to exércitos industriais depen-
diam de massas de soldados 
comuns. Tanto em ditaduras 
quanto em democracias, gover-
nos investem pesadamente na 
saúde, educação e bem-estar 
social das massas, porque pre-
cisam de milhões de trabalha-
dores saudáveis para operar as 
linhas de produção e de milha-
res de soldados leais para lutar 
nas trincheiras.
Consequentemente, a história 
do século XX girou em grande 
medida em torno da redução 
da desigualdade entre classes, 
raças e gêneros. Embora o mun-
do no ano 2000 ainda tenha seu 
quinhão   de hierarquias, ele é 
assim mesmo um lugar muito 
mais igualitário do que o mundo 
em 1900. Nos primeiros anos do 
século XXI esperava-se que o 
processo igualitário continuas-
se e até mesmo se acelerasse. 
Esperava-se que a globalização 
disseminasse a prosperidade 
econômica pelo mundo, e que 
como resultado pessoas na Ín-
dia e no Egito usufruiriam das 
mesmas oportunidades e privi-
légios de pessoas na Finlândia e 
no Canadá. Uma geração inteira 
cresceu sob essa promessa.
Agora parece que a promessa 
talvez não seja cumprida. Cer-
tamente a globalização benefi-
ciou grandes segmentos da hu-
manidade, mas há sinais de uma 
crescente desigualdade, entre e 
dentro das sociedades. Alguns 
grupos monopolizam cada vez 
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e econômica injusta. No entanto, em 
2100 os ricos poderiam realmente 
ser mais talentosos, mais criativos 
e mais inteligentes do que os mo-
radores de favelas. Uma vez aberto 
um fosso entre habilidades de ricos 
e pobres, será quase impossível 
fechá-lo. Se os ricos utilizarem suas 
competências superiores para enri-
quecer ainda mais, e se dinheiro a 
mais pode comprar para eles cor-
pos e cérebros incrementados, com 
o tempo a brecha vai só aumentar. 
Em 2100, o 1% mais rico poderia 
possuir não apenas a maior parte 
da riqueza do mundo mas também 
a maior parte da beleza, da criativi-
dade e da saúde.

“...em tempos de crise – como 
uma catástrofe climática – se-
ria muito tentador e fácil des-
cartar as pessoas supérfluas.”

Os dois processos juntos – a bioen-
genhairia associada à ascenção da 
IA – poderiam, portanto, resultar 
na divisão da humanidade em uma 
pequena classe de super-humanos 
e uma massiva subclasse Homo sa-
piens inúteis. Para piorar ainda mais 
uma situação que já é nefasta, à me-
dida que as massas perdem impor-
tância econômica e poder político, 
o Estado poderia perder pelo me-
nos parte do incentivo para investir 
em sua saúde, sua educação e seu 
bem-estar social. É perigoso ser ob-
soleto. O futuro das massas depen-
derá então da boa vontade de uma 

pequena elite. Talvez haja boa 
vontade durante umas poucas 
décadas. Mas em tempos de 
crise – como uma catástrofe 
climática – seria muito tenta-
dor e fácil descartar as pes-
soas supérfluas.
Em países como a França e a 
Nova Zelândia, com longa tra-
dição de convicções liberais 
e práticas de Estado de bem-
-estar social, talvez a elite con-
tinue a cuidar das massas mes-
mo quando não precisar delas. 
No entanto, nos Estados Uni-
dos, mais capitalistas, a elite 
poderia aproveitar a primeira 
oportunidade para desman-
telar o que restava do Estado 
de bem-estar social. Um pro-
blema ainda maior ocorre em 
grandes países em desenvolvi-
mento, como a Índia, a China, a 
África do Sul e o Brasil. Lá, se as 
pessoas comuns perderem seu 
valor ecnômico, a desigualda-
de poderia disparar.
Consequentemente, em vez 
de a globalização resultar em 
prosperidade global, ela pode-
ria na verdade resultar em “es-
peciação”: a divisão do gênero 
humano em diferentes castas 
biológicas, ou até mesmo es-
pécies diferentes. A globali-
zação unirá o mundo horizon-
talmente, apagando fronteiras 
nacionais, mas ao mesmo tem-
po vai dividir a humanidade 
verticalmente. As oligarquias 
no poder em países tão diver-
sos como Estados Unidos e 
Rússia podem unir-se contra 
a massa de Sapiens comuns. 
Dessa perspectiva, o atual res-
sentimento popular em relação 
“às elites” é bem fundamenta-
do. Se não tivermos cuidado, 
os netos dos magnatas do Vale 
do Silício e dos bilionários de 
Moscou podem se tornar uma 
espécie superior à dos netos 
de lenhadores dos Apalaches 
e dos vilarejos da Sibéria. 

GENTE

10S H O W R O O M

“Não apenas classes, mas 
países e continentes intei-
ros poderiam tornar-se ir-
relevantes.”

No longo prazo, esse cenário po-
deria até mesmo desglobalizar o 
mundo, pois a classe superior se 
congrega numa autoproclamada 
“civilização” e constrói muros 
e fossos para isolá-la  das hor-
das dos “bárbaros” no lado de 
fora. No século XX, a civilização 
industrial depende dos “bárba-
ros” para ter mão de obra barata, 
matéria-prima e mercados. Por 
isso ela os conquistou e absor-
veu. Mas no século XXI, uma ci-
vilização pós-industrial baseada 
em IA, bioengenharia e nanotec-
nologia poderia ser muito mais 
autocontida e autossustentada. 
Não apenas classes, mas países 
e continentes inteiros poderiam 
tornar-se irrelevantes. Fortifi-
cações guardadas por drones e 
robôs poderiam separar a zona 
autoproclamada civilizada, onde 
ciborgues lutam entre si em có-
digo, das terras bárbaras onde 
humanos selvagens lutam entre 
si com machetes e Kaláshnikovs.
Ao longo deste livro usei fre-
quentemente a primeira pessoa 
do plural para falar sobre o fu-
turo do gênero humano. Falamos 
sobre o que “nós” precisamos 
fazer quanto aos “nossos pro-
blemas”. Porém talvez não haja 
“nós”. Talvez um dos “nossos” 
maiores problemas seja o de que 
diferentes gurpos humanos têm 
futuros completamente diferen-
tes. Talvez em algumas partes do 
mundo você deva ensinar seus 
filhos a escrever programas de 
computador, enquanto em outras 
seria melhor ensiná-los a atirar 
com precisão.

Quem é dono dos dados?
Se quisermos evitar a concentra-
ção de toda a riqueza e de todo o 
poder nas mãos de uma pequena 
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elite, a chave é regulamentar a pro-
priedade dos dados. Antigamente 
a terra era o ativo mais importante 
no mundo, a política era o esforço 
por controlar a terra, e se muitas 
terras acabassem se concentrando 
em poucas mãos – a sociedade se 
dividia em aristocratas e pessoas 
comuns. Na era moderna, máqui-
nas e fábricas tornaram-se mais 
importantes que a terra, e os esfor-
ços políticos focam-se no controle 
desses meios de produção. Se um 
número excessivo de fábricas se 
concentrasse em poucas mãos – a 
sociedade se dividiria entre ca-
pialistas e proletários. Contudo, no 
século XXI, os dados vão suplantar 
tanto a terra quanto a maquinaria 
como o ativo mais importante, e a 
política será o esforço por contro-
lar o fluxo de dados. Se os dados 
se concentrarem em muito poucas 
mãos – o gênero humano se dividi-
rá em espécies diferentes.
A corrida para obter dados já 
começou, liderada por gigantes 
como Google, Facebook e Tencent. 
Até agora, muitos deles parecem 
ter adotado o modelo de negó-
cios dos “mercadores da atenção”. 
Eles capturam nossa atenção for-
necendo-nos gratuitamente infor-
mação, serviços e entretenimento, 
e depois revendem nossa atenção 
aos anunciantes. Mas provavel-
mente visam a muito mais do que 
qualquer mercador de atenção an-
terior. Seu verdadeiro negócio não 
é vender anúncios. E sim, ao cap-
tar nossa atenção, eles conseguem 
acumular imensa quantidade de 
dados sobre nós, o que vale mais 
do que qualquer receita de publi-
cidade. Nós não somos seus clien-
te – somos seu produto.
A médio prazo, este acúmulo de 
dados abre caminho para um 
modelo de negócio inédito, cuja 
primeira vitima será a própria in-
dústria da publicidade. O novo 
modelo baseia-se na transferência 
da autoridade de humanos para 
algoritmos, inclusive a autoridade 
para escolher e comprar coisas. 

“Mesmo que não se saiba 
como fazer dinheiro com os 
dados hoje em dia, vale a 
pena tê-los porque eles po-
dem ser a chave para contro-
lar e modelar a vida no futu-
ro.”

Quando algoritmos escolherem e 
coprarem coisas para nós, a indús-
tria da publicidade tradicional irá 
à falencia. O Google quer chegar 
a um ponto no qual poderemos 
perguntar-lhe qualquer coisa e 
obter a melhor resposta do mun-
do. O que vai acontecer quando 
pudermos perguntar ao Google: 
“Oi, Google, com base em tudo o 
que você sabe sobre carros e com 
base em tudo o que você sabe so-
bre mim (inclusive minhas neces-
sidades, meus hábitos, minhas opi-
niões sobre o aquecimento global, 
e até mesmo minhas ideias sobre 
a política no Oriente Médio), qual 
é o melhor carro para mim?”. Se o 
Google for capaz de dar uma boa 
resposta, e se aprendermos com a 
experiência a confiar no bom sen-
so do Google em vez de em nossos 
sentimentos facilmente manipulá-
veis, qual será a utilidade das pro-
pagandas de carro?
No longo prazo, ao reunir infor-
mação e força computacional em 
quantidade suficiente, os gigantes 
dos dados poderão penetrar nos 
mais profundos segredos da vida, 
e depois usar esse conhecimento 
não só para fazer escolhas por nós 
ou nos manipular mas também na 
reengenharia da vida orgânica e 
na criação de formas de vida inor-
gânicas. Vender anúncios pode 
ser necessário para sustentar os 
gigantes no curto prazo, mas eles 
frequentemente avaliam aplica-
tivos, produtos e companhias em 
função dos dados que colhem de-
les, e não do dinheiro que eles ge-
ram. Um aplicativo popular pode 
não ter um bom modelo de negó-
cios e até mesmo perder dinheiro 
no curto prazo, mas na medida em 

que absorver dados pode valer bi-
lhões. Mesmo que não se saiba como 
fazer dinheiro com os dados hoje em 
dia, vale a pena tê-los porque eles 
podem ser a chave para controlar e 
modelar a vida no futuro. Não tenho 
certeza de que os gigantes dos da-
dos pensam explicitamente nesses 
termos, mas suas ações indicam que 
dão mais valor aos dados acumula-
dos do que a meros dólares e cen-
tavos.

“...se quisermos impedir que 
a humanidade se fragmente 
em castas biológicas, a ques-
tão-chave é: quem é dono dos 
dados? Os dados de meu DNA, 
meu cérebro e minha vida 
pertencem a mim, ao governo, 
a uma corporação ou ao cole-
tivo humano?”

Humanos comuns vão descobrir 
que é muito difícil resistir a esse 
processo. No presente, as pessoas 
ficam contentes de ceder seu ativo 
mais valioso – seus dados pessoais 
– em troca de serviços de e-mail e 
vídeos de gatinhos fofos gratuítos. É 
um pouco como as tribos africanas 
e nativas americanas que inadverti-
damente venderam países inteiros a 
imperialistas europeus em troca de 
contas coloridas e bugigangas bara-
tas. Se, mais tarde, pessoas comuns 
decidirem tentar bloquear o fluxo de 
dados, podem descobrir que isso é 
cada vez mais difícil, especialmente 
se tiverem chegado a ponto de de-
pender da rede para todas as suas 
decisões, até mesmo para sua saúde 
e sua sobrevivência física. 
Humanos e máquinas poderão se 
fundir tão completamente que os hu-
manos não serão capazes de sobre-
viver se estiverem desconectados 
da rede. Estarão conectados desde 
o útero, e, se em algum momento da 
vida você optar por se desconectar, 
as companhias de seguro talvez se 
recusem a lhe fazer um seguro de 
vida, empregadores talvez se re-
cusem a empregá-lo, e serviços de 
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saúde talvez se recusem a cui-
dar de  você. Na grande bata-
lha entre saúde e privacidade, 
a saúde provavelmente vencerá 
sem muito esforço.
À medida que, através de sen-
sores biométricos cada vez 
mais dados fluírem de seu cor-
po e seu cérebro para máqui-
nas inteligentes, será fácil para 
corporações e agendas do go-
verno conhecer você, manipu-
lar você e tomar decisões por 
você. Mais importante ainda, 
eles serão capazes de decifrar 
os mecanismos profundos de 
todos os corpos e cérebros, e 
com isso adquirir o poder de 
fazer a engenharia da vida. Se 
quisermos evitar que uma pe-
quena elite monopolize esses 
poderes, que parecem divinos, 
e se quisermos impedir que a 
humanidade se fragmente em 
castas biológicas, a questão-
-chave é: quem é dono dos da-
dos? Os dados de meu DNA, 
meu cérebro e minha vida per-
tencem a mim, ao governo, a 
uma corporação ou ao coletivo 
humano?

“Assim, faríamos melhor 
em invocar juristas, polí-
ticos, filósofos e mesmo 
poetas para que voltem 
sua atenção para esta cha-
rada: como regular a pro-
priedade de dados? Esta 
talvez seja a questão po-
lítica mais importante de 
nossa era.”

Obrigar os governos a nacio-
nalizar os dados provavelmente 
ia restingir o poder das gran-
des corporações, mas também 
pode resultar em assustadoras 
ditaduras digitais. Os políticos 
são um pouco como músicos, e 
o instrumento que eles tocam é 
o sistema emocional e bioquí-
mico humano. Eles fazem um 

movimentar-se à velocidde 
da luz, e podem ser indefinid-
mente copiados.
Assim, faríamos melhor em 
invocar juristas, políticos, fi-
lósofos e mesmo poetas para 
que voltem sua atenção para 
esta charada: como regular a 
propriedade de dados? Esta 
talvez seja a questão política 
mais importante de nossa era. 
Se não formos capazes de res-
ponder a esta pergunta logo, 
nosso sistema sociopolítico 
pode entrar em colapso. As 
pessoas já estão sentindo a 
chegada do cataclismo. Talvez 
seja por isso que cidadãos do 
mundo inteiro estão perden-
do a fé na narrativa liberal, 
que apenas uma década atrás 
parecia irresistível.
Como, então, avançar a partir 
daqui, e como lidar com os 
imensos desafios das revolu-
ções da biotecnologia e da 
tecnologia da informação? 
Talvez os mesmos cientistas 
e empresários responsáveis 
pelas disrupções do mundo 
contemporâneo consigam 
montar alguma solução tecno-
lógica? Por exemplo, será que 
algoritmos em rede poderão 
fornecer as estruturas de uma 
comunidade humana global 
que poderia ser, coletivamen-
te, dona de todos os dados e 
supervisionar o futuro desen-
volvimento da vida? Quando 
a desigualdade global só faz 
crescer e aumentam as ten-
sões em todo o mundo, quem 
sabe Mark Zuckerberg pode-
ria convocar seus 2 bilhões de 
amigos para reunir forças e 
fazer alguma coisa juntos?   

GENTE
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discurso - e há uma onda de 
medo no país. Eles escrevem 
uma mensagem no Twitter, e 
há uma explosão de ódio. Não 
acho que deveríamos dar a es-
ses músicos um instrumento 
mais sofisticado para eles to-
carem. Quando políticos forem 
capazes de manipular nossas 
emoções, provocando, segundo 
sua vontade, ansiedade, ódio, 
alegria e tédio, a política se tor-
nará um mero circo emocional. 
Por mais que devamos temer 
o poder das grandes corpora-
ções, a história sugere que não 
estaríamos necessariamente 
melhor nas mãos de governos 
superpoderosos. Neste mo-
mento, em março de 2018, eu 
prefiro dar meus dados a Mark 
Zuckerberg a dá-los a Wladimir 
Putin (apesar de o escândalo 
da Cambridge Analytica ter re-
velado que dados confiados a 
Zuckerberg podem acabar nas 
maãos de Putin).
A propriedade privada de 
seus próprios dados soa mais 
atraente do que qualquer des-
sas opções, mas não está claro 
o que isso quer dizer. Tivemos 
milhares de anos de experiên-
cia de regulação da proprieda-
de de terra. Sabemos construir 
uma cerca em torno de um cam-
po, pôr um guarda no portão 
e controlar quem pode entrar. 
Nos dois séculos passados nos 
tornamos extremamente sofis-
ticados em regular a proprie-
dade da indústria – hoje posso 
comprar ações e ser dono de 
um pedaço da General Motors 
e um pedacinho da Toyota. Mas 
não temos muita experiência 
em regular a propriedade de 
dados, que é inerentemente 
uma tarefa muito mais dificil, 
porque, ao contrário da terra e 
das máquinas, os dados estão 
em toda parte e em parte al-
guma ao mesmo tempo, podem 
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Na edição passada de Showroom adiantamos a informação de que 
2018 foi um divisor de águas para as startups no Brasil. Foi o período 
em que mais frutificaram e que receberam mais apoio de incubado-
ras e de “investimentos-anjo”. Para se ter uma ideia, apenas entre 
janeiro e julho do ano passado, as startups presentes no Cubo do 
Itaú-Unibanco, em São Paulo, faturaram R$ 230 milhões, enquanto 
durante todo o ano de 2017 faturaram R$ 110 milhões. 

Próspero 2019!
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Sucessores da
Rede VW em 
frente ao Cubo
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Próspero 2019!

conhecidos os paranaenses do norte do 
estado.
Quatro capitais lideram esse ecossistema. 
Florianópolis é uma delas, onde a cada mil 
moradores, 25 estão no setor de tecnolo-
gia - esta é a maior proporção do País, com 
postos de trabalho em cerca de quatro mil 
empresas e faturamento em torno de seis 
bilhões ao ano.
Vitória, capital do Espírito Santo é outra ci-
dade com vocação para a inovação. Foi lá, 
há quatro anos, que estudantes de desenho 
industrial criaram e passaram a desenvol-
ver uma bicicleta mais leve, onde a sua 
produção fosse também mais sustentável. 
Chegaram à bicicleta de madeira de reflo-
restamento.

Mais incentivo, menos burocracia
Os jovens empreendedores reconhecem 
que, apensar de pequeno, o adiantamento 
de R$ 50 mil ajudou bastante para colo-
car a bicicleta de madeira no mercado. “A 
gente percebe, a cada dia que passa, me-
nos burocracia nesse processo de receber 
subsídios do estado. Hoje as portas estão 
mais abertas”, diz José Guilherme Lírio 
Pella, um dos sócios.
Já, no Recife, três surfistas apresentaram 
sua ideia à prestigiada incubadora Porto 
Digital, que reúne 15 startups promissoras, 
e foram muito bem-sucedidos. Eles desen-
volveram um aplicativo que dá as condi-
ções de todas as praias do mundo. Hoje, o 
aplicativo está em 100 países, gerando 1 
milhão e 400 mil acessos ao mês.
“Temos aqui startups com 150 colaborado-
res, quando há apenas dois anos contavam 
com duas ou três pessoas somente. Hoje 
essas empresas geram mais de 100 mi-
lhões de reais”, declarou recentemente à 
imprensa, Francisco Saboya, presidente da 
Porto Digital.

Aprender com os erros
O sucesso, evidente, é proporcional ao es-
forço, além de contar com o componente 

Segundo declarações do diretor de Tecno-
logia do Banco, Lineu Andrade, “o número 
de contratos firmados entre as residentes 
e empresas externas foi de 720 parcerias 
entre janeiro e julho de 2018, ante 370 em 
2017. E para 2019, a meta do Itaú é ocupar 
o novo prédio para onde nos mudamos por 
inteiro. Lá teremos capacidade de receber 
até 200 empresas iniciantes de tecnologia. 
Hoje temos 92.”
Na seção Inovação do mês de dezembro 
falamos também que 2019 será “o ano” 
para esse ecossistema, com o surgimento 
significativo de novos empreendedores e 
centros de inovação.
Nesta matéria, reforçamos essa crença ba-
seados em dados oficiais. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Startups – Abstartups 
– , o resultado de um estudo por ela con-
duzido em 11 comunidades de startups, o 
perfil do empreendedor desse segmento 
reafirma o que já é sabido: 77% deles in-
formou que “sua empresa nasceu de uma 
ideia original e com recursos próprios”, 
que a maior parte delas, 63%, têm até 15 
colaboradores, faturando até 50 mil reais 
ao ano, e que o foco são os clientes corpo-
rativos, isto é, as grandes empresas. Mas, 
apesar das dificuldades, os jovens em-
preendedores de startups brasileiros estão 
otimistas para 2019. A menor burocracia 
dos estados para liberar verbas de pesqui-
sa e desenvolvimento e o amadurecimento 
dos polos de inovação parecem evidentes. 

Centros de inovação se espalham 
pelo País
Além do eixo Rio - São Paulo, existem ou-
tros centros, hubs e incubadoras de star-
tups importantes no País. 
Com bossa brasileira, mas sempre inspi-
rados no Vale do Silício, os principais ber-
ços de startups trazem nomes originais: no 
Ceará estão reunidas no Rapadura Valley, 
em Pernambuco no Valle do Manguezal e 
no Paraná no Red Foot Valley - uma alusão 
aos chamados “pés vermelhos”, como são 

Sucessores da
Rede VW na 
ACATE, em 
Florianópolis
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sorte, raramente citado 
pelos empreendedores 
bem-sucedidos, mas, de 
qualquer forma, “vale re-
forçar a recomendação 
de não desistir diante da 
primeira dificuldade”, diz 
o diretor da ABStartups, 
Rafael Ribeiro: “Além de 
não desanimar diante do 
primeiro tropeço, é preci-
so ter em mente que coo-
peração é determinante 
entre os empreendedores 
de startups. Segundo nos-
so levantamento, a maioria 
das startups maduras tem 
em seu fundador uma pes-
soa que passou dos 30 anos 
e já teve outras iniciativas 
empreendedoras, muitas 
vezes, fracassadas, por isso 
o importante é aprender 
com o erro e não o repetir 
no próximo negócio.” 
O incentivo às startups por 
parte de grandes corpora-
ções é o que mais anima 
os jovens empreendedo-
res. Para o ano, algumas 
organizações tradicio-
nais, já anunciaram seus 
investimentos ou apoio a 
esse segmento. É o caso 
do banco de investimento 
BTG Pactual que receberá 
até o dia 15 de fevereiro 
inscrições (http://bit.ly/
boostbtg) para a terceira 
edição do programa boos-
tLAB, por ele oferecido em 
parceria com a aceleradora 
ACE. A ideia é selecionar 
seis startups maduras para 
estabelecerem parcerias.  

mais 60 aguardam para en-
trar no espaço.

Boom de startups
O espaço administrado pelo 
gigante Google – o Google 
Campus, no Paraíso, zona sul 
da capital paulista, abriga 
mais de 100 startups, desde 
novembro de 2017. Um ano 
depois, o Google apresen-
tou a empreendedores e a 
outros envolvidos no univer-
so de startups, como men-
tores, administradores de 
aceleradoras e incubadora, 
o Google Playbook, justa-
mente um guia com infor-
mações, recomendações e 
resultados dos dois primei-
ros anos de existência do 
Campus, em São Paulo, para 
que essas pessoas possam 
replicar o formato do Cam-
pus em outras cidades e re-
giões brasileiras.
A previsão para 2019 é de 
um boom de startups e novos 
centros de inovação e pes-
quisa no Brasil. A tecnologia 
lidera o interesse dos jovens 
e a sociedade como um todo 
anseia por um mundo novo, 
que seja de fato sustentável 
e onde reine a colabora-
ção e a harmonia entre as 
pessoas, tendo como mola 
propulsora as facilidades 
proporcionadas pelas “no-
vas ciências”, como a Inte-
ligência Artificial e a Biotec-
nologia (sobre o tema, veja 
também na seção Gente, 

Para o ano novo
A Ambev também anunciou 
que investirá R$ 1 milhão na 
aceleração de 18 startups 
brasileiras que trabalham 
com questões ambientais. 
Com esta ação, a empresa 
amplia o seu programa de 
aceleração. Em sua última 
edição, 400 projetos brasilei-
ros chegaram a se inscrever.
E devem aumentar ainda as 
empresas sediadas nos es-
paços como o Cubo, Habitat 
(Bradesco), Campus (Goo-
gle) ou Estação Hack. Dados 
recentes indicam que já são 
mais de três mil as pessoas 
envolvidas em negócios ino-
vadores de tecnologia alo-
cadas nesses ambientes. Em 
2017 não chegavam a mil. 
O Cubo, em parceria com a 
Redpoint eVentures, de casa 
nova desde agosto do ano 
passado, à Alameda Vicen-
te Pinzon, 54, Vila Olímpia, 
quadruplicou seu espaço. 
Dos antigos cinco mil metros 
quadrados à Rua Casa do 
Ator, 919, saltou para 20 mil 
metros quadrados, podendo 
receber 1.250 pessoas para 
ocupar postos de trabalho, 
ao custo de R$ 1 mil mensais 
por cadeira, depois de o jo-
vem empreendedor ter pas-
sado por uma seleção. 
O Habitat, do Bradesco, inau-
gurado em fevereiro do ano 
passado, na região da Con-
solação também cresceu. 
Já conta com 184 startups e 
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capítulo do livro de Yuval 
Harari, “21 lições paras o 
século 21”).
O futuro se apresenta 
como um cenário mara-
vilhoso, repleto de re-
cursos para prolongar a 
vida humana, diminuir 
ou praticamente zerar a 
matança de animais para 
consumo, reduzir os pre-
ços com a mobilidade e 
de bens como móveis, 
roupas etc, graças às 
impressoras 3D, mas as-
sim como o humanista, 
historiador Yuval Harari, 
a comunidade científica 
também faz um alerta. É 
preciso estar vigilante 
quanto aos riscos jamais 
vistos na história da hu-
manidade que as novas 
tecnologias podem tra-
zer, se nós, humanos, não 
tivermos ética.
Para reflexão, segue ar-
tigo de Silvio Meira, pro-
fessor emérito da UFPE, 
pesquisador do Instituto 
SENAI de Inovação, fun-
dador e presidente do 
Conselho do Porto Digi-
tal, publicado no jornal 
O Estado de São Paulo, 
dia 19 de dezembro de 
2018.

“Inovação na vida, 
breve
De mais de uma forma, 
tudo é software: cada vez 
mais, nossa performance 
é mediada por sistemas 

de informação e se torna 
cada vez mais difícil es-
capar deles, até para as 
coisas mais básicas. Bá-
sicas como água e eletri-
cidade; hoje, se tirarmos 
software desses sistemas, 
eles param de funcionar 
imediatamente. Softwa-
re, aquele de sistemas 
de informação, é código, 
conjuntos de instruções 
precisas para realização 
de ações por máquinas, 
feitas de silício.
Mas há mais software 
por aí, e muito. Em cada 
um de nós, por exemplo. 
DNA também é software, 
executado sobre carbo-
no, ao invés de silício. 
Sob essa ótica, DNA é, 
literalmente, o código da 
vida, evoluindo de for-
ma natural há bilhões de 
anos. Nos últimos anos, 
criamos a capacidade de 
manipular DNA quase da 
mesma forma que trata-
mos o código do softwa-
re. De maneira bastante 
rudimentar, quando se 
compara com o que é 
feito em engenharia de 
software há décadas, é 
possível pagar, e modifi-
car trechos de DNA, com 
a criação de código ge-
nético em estágio ainda 
mais preliminar do que 
os dois primeiros.
Software é tecnologia, 
tecnologia é engenha-
ria... e engenharia é o 

domínio da possibili-
dade. Se alguma coisa 
pode ser feita, será feita. 
O que não significa, por 
exemplo, que as bases 
teóricas que deveriam 
servir de sustentação 
para a performance téc-
nica estejam resolvidas. 
Longe disso. Além de 
haver uma boa distância 
entre a teoria e as me-
lhores práticas de escre-
ver software e o que os 
engenheiros de softwa-
re fazem na prática. Por 
isso – mas não só – que 
seus aplicativos têm tan-
tas versões e que o có-
digo que você usa tem 
bugs (erros que levam a 
comportamento imprevi-
sível), e é susceptível a 
ataques de hackers.
Depois dessa pequena 
conversa sobre enge-
nharia de software, o que 
pode acontecer se você 
deletar parte do DNA de 
um ser vivo? Remover 
as duas cópias do gene 
MSTN de porcos resulta 
numa carne 12% mais 
magra, o que é fantás-
tico. Mas...em 20% dos 
porcos aparece uma vér-
tebra a mais. Por que? 
Não se sabe. E olha que 
aqui se trata de apagar 
um único gene.

Agora imagine o que 
pode acontecer se a gen-
te tentasse editar seres 
humanos. Em revelação 
que deixou a comunidade 
científica global em pol-
vorosa, He Jiankui, da SUS-
Tech, anunciou a primeira 
edição de código gené-
tico de embriões huma-
nos para criar resistência 
ao HIV (desabilitando o 
gene CCR5.) Os primeiros 
bebês – dos quais não há 
prova de existência – se-
riam gêmeas. Outro gru-
po, em Harvard, anunciou 
a edição de esperma para 
tentar reduzir o risco de 
Alzheimer. Breve, num em-
brião perto de você – tal-
vez na década de 2020.
Além de todos os proble-
mas éticos e morais que 
a abertura dessa caixa de 
Pandora suscita, há um 
conjunto básico de ques-
tões teóricas e práticas a 
resolver antes de come-
çar a intervir no ciclo de 
evolução natural de DNA. 
Mas tecnologia é o domí-
nio da possibilidade...e 
isso quase sempre é botar 
o depois antes do antes. 
Inovação quase sempre é 
isso, também: o depois an-
tes do antes. O problema 
e fazer isso no domínio da 
vida, das nossas vidas.” 

Prof. Silvio Meira
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Ao alcance da mão

Aparecem a cada dia mais e 
mais aplicativos para a mobili-
dade. Esta mesma Showroom, 
em junho de 2018, por ocasião 
da visita de alguns concessio-
nários Volkswagen a Israel, en-
tre 13 e 19 de maio, antecipou 
os benefícios do Moovit. De-
senvolvido em Tel Aviv e apoia-
do pelo cofundador do Waze, 
Uri Levine, o Moovit indica a  
rota mais rápida em percursos 
de ônibus, metrô e até mesmo a 
pé, assim como o melhor horá-
rio para o ususário. O aplicativo 
define o ponto de partida e de 
chegada, sugerindo rotas com 
vários meios de transporte, 
para que a pessoa os escolha e 
conecte da maneira mais con-
veniente, podendo inclusive 
ser avisada quando está pró-
xima do desembarque. E tudo 
isso em seu smartphone.
A facilidade de ferramentas 
que permitem ter na palma 
da mão informações úteis e 
em tempo real nos dão uma 
vida mais organizada e sem 
estresse, especialmente nas 
megalópoles, onde o trânsito 
é angustiante. Sabendo ante-
cipadamente como está o trá-
fego e até mesmo o clima, os 

novos apps facilitam o dia a dia 
e apresentam variadas opções 
para a mobilidade urbana. 
Hoje já é possível escolher se 
faremos o percurso por meio 
de um uber, de ônibus, bicicle-
ta, carro compartilhado ou uma 
combinação de alguns destes, 
sem complicações, de forma 
rápida e inteligente.
O receio de tomar um ônibus 
lotado e ainda por cima erra-
do, ou de não ter o dinheiro 
da passagem trocado perten-
ce ao passado. Com o “reco-
nhecimento facial em ônibus 
municipais”, por exemplo, o 
cidadão passa o cartão eletrô-
nico na catraca e rapidamente 
sua imagem é captada por um 
sistema, alimentado por um 
imenso banco de dados, que 
o identifica e libera a sua pas-
sagem. Além da praticidade, o 
sistema diminui sobremaneira 
a utilização indevida do cartão 
e as fraudes.

Aluguel e compartilha-
mento de carros
O setor automotivo há 
alguns anos vem se 
preparando para o futu-
ro onde o compartilha-
mento de carros será 

efetivo. Montadoras e conces-
sionários investem em estudos 
para ajustar suas empresas a 
um novo modelo de negócio 
que atenda a esse consumidor 
ansioso por menos estresse, 
mais conforto e menos buro-
cracia para se locomover den-
tro e fora das cidades.
O diretor jurídico da Assobrav, 
Luiz Eduardo Vidigal Lopes da 
Silva é um deles. O fato de ser 
um profissional ligado ao setor 
automotivo de longa data não 
o impede de “olhar” as novas 
maneiras de mobilidade sem 
resistência. Recentemente, em 
reunião fora da Assobrav e com 
pressa para voltar à Entidade, 
Luiz Eduardo lançou mão do 
aplicativo para alugar um carro.
“A experiência foi muito boa e 
simples. Eu ja havia baixado o 
aplicativo, apresentado minha 
carteira de habilitação e cartão 
de crédito, passando pelo crivo 
da empresa para ser liberado 
para utilização do carro. Sou 
habitual utilizador de locação, 
dos aplicativos 99, Easy, Uber 
e outros que, a depender da 
situação, preço e razão do des-
locamento, escolho para usar.”, 
revela.

Controvérsias
Vidigal, que já experimentou 
ficar sem carro em São Pau-
lo, diz que é possível viver 
sem ele, mas que a apregoada 
“nova mobilidade” ainda care-
ce de infraestrutura e discipli-
na de atendimento no Brasil e 
que por isso fica prejudicada. 
“Depois de passar um período 
sem carro em São Paulo, com-
prei novamente um, exclusiva-
mente dedicado a mim e à mi-
nha família. Estou convencido 
de que apesar da facilidade e 
provável vantagem financeira, 

a utilização exclusiva 
dos aplicativos acaba 
por não se mostrar sem-
pre conveniente. Muitas 
vezes, os carros para 

Luiz Eduardo 
Vidigal
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locação por tempo não estão 
perto e acessíveis, os carros 
dos aplicativos estão em tari-
fa dinâmica, o que gera uma 
sensação ruim de pagar o 
dobro em uma viagem que 
corriqueiramente se faz, e os 
táxis em horários de pico ou 
dias chuvosos não aceitam 
corridas no aplicativo nos 
momentos de alta demanda 
porque o custo para eles é 
elevado. Enfim, acaba-se fi-
cando refém de uma situação 
e, em alguns casos, até com 
a mobilidade afetada, como 
ocorre, por exemplo, em dias 
de forte chuva, em que a es-
pera e o custo são altos”, ex-
plica.
Para ele, o ideal, por en-
quanto, é conciliar a manei-
ra tradicional com as novas 
propostas de mobilidade. 
“Considerando meu estilo de 
vida, onde nos finais de se-
mana e feriados viajo com a 
família, estou convencido de 
que preciso de um automóvel 
para uso pessoal, de manei-
ra a garantir independência 
e qualidade de vida para 
mim e os meus, dessa forma, 
considero que os modais al-
ternativos de locomoção são 
exatamente isso, alternativas. 
Mas nem sempre satisfatórias 
para o dia a dia.”

De terno e gravata na 
patinete
Já o economista e analista po-
lítico Alexandre Marinis se 
adaptou muito bem ao uso da 
patinete elétrica, que utiliza 
para se deslocar de sua casa 
ao seu escritório, ambos na 
zona sul de São Paulo.
Mesmo de terno e gravata e 
com compromissos profis-
sionais, Marinis diz que não 

abre mão 
da agi-
lidade e 
da prati-

cidade da patinete: “Decidi 
experimentar a patinete há um 
ano, para ter menos estresse 
no trajeto entre minha casa e 
o escritório. Apesar de serem 
apenas 7 km, o carro me obri-
gava a dar uma volta maior, 
para evitar o tráfego intenso 
e ruas contra-mão. Hoje uso 
a patinete direto, até para ir 
a reuniões de trabalho e para 
distâncias maiores porque é 
mais rápido e econômico. E 
tenho observado que, a cada 
dia, mais gente tem adotado 
patinetes elétricas na região 
por onde circulo”. 
Os fabricantes e especialis-
tas em mobilidade também 
apostam no crescimento das 
patinetes elétricas, não só por 
contribuirem com a melhora 
no trânsito, mas porque são 
corretas com o meio ambiente.
Um único senão fica por conta 
das multas, pesadas, impostas 
pela legislação. Com potência 
de 250 w e velocidade de até 
25 km/h, as patinetes elétricas 
se enquadram na Resolução 
465 do Contran, que as equipa-
ra aos veículos cicloelétricos e 
ciclomotores, com exigência 
de equipamentos obrigatórios 
para a condução nas ruas e 
sempre nas ciclovias. Fora de-
las a multa é de R$ 574,62.

As bikes
Também são a cada dia mais 
numerosos os executivos em 
bicicletas, ainda que o terno 
fique inviabilizado nesse meio 
de transporte. Para a bicicle-
ta a indumentária tem que 
ser outra, mais confortável e 
propícia à absorção do suor, 
notadamente no Brasil, o que 
implica em levar também uma 
mochila com a roupa social 
para o ambiente corporativo. 
São poucas ainda as empresas 
em nosso país que adotam “a 
liberdade total” para traje, ho-
rário ou a companhia de pets.
Mas a novidade das “yellow 
bikes” chamou a atenção dos 

brasileiros e espalhou char-
me pela cidade. Por não terem 
estações fixas, a utilização das 
yellow é muito prática. Ela se 
dá por meio da compra de 
créditos no aplicativo. Depois, 
é só localizar a bicicleta mais 
próxima pelo GPS e fazer o 
destravamento da bike com a 
leitura do QR Code.

Veículos autônomos
A grande vedete da mobilida-
de futura, o carro autônomo, 
mundo perfeito para muitos 
amantes de um futuro tecnoló-
gico mais confortável e iguali-
tário, ainda está longe de acon-
tecer nas cidades brasileiras. 
Não por desconhecimento 
tecnológico – tudo está aí, às 
claras – mas pelas questões 
éticas, que absorvem o debate 
entre os players da indústria e 
os filósofos, e especificamente 
no Brasil, pela limitação de in-
fraestrutura de ruas e estradas 
inteligentes com conectivida-
de de ponta. 
Existe a promessa de até 2020, 
a rede celular 4G chegar a 
mais de 50% de cobertura 
do nosso território e por isso 
as montadoras já estipularam 
essa data para dar início a mais 
uma competição por produtos 
com internet a bordo e rote-
amento Wi-Fi, muito salutar 
para o mercado, enquanto não 
nos equipararmos aos países 
em que a rede celular 5G, que 
processa dados móveis muito 
mais rapidamente, já está pre-
sente.
Por ora, as alternativas como 
carros por aplicativos, com-
partilhados, patinetes elé-
tricas e bicicletas, aliadas a 
um transporte coletivo mais 
moderno e inteligente são as 
possibilidades que, se bem 
alinhadas,darão um respiro 
ao trânsito caótico de nossas 
grandes cidades e esperança 
para as cidades médias que se 
assustam diante desse porvir.

Alexandre 
Marinis 
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Volkswagen vai investir 
11 bilhões de euros 
para aumentar produtividade

Em Wolfsburg, a Volkswagen 
anunciou no fim do ano 
passado que fará investimentos 
de 11 bilhões de euros entre 
2019 e 2023, principalmente 
em eletromobilidade e em 
plantas, para fabricar os novos 
modelos elétricos. Para isso, 
vai cortar custos da ordem de 
3 bilhões até 2020, mas, em 
contrapartida, pretende elevar 
em 30% a produtividade de 
suas fábricas, obtendo melhor 
desempenho financeiro e 
aplicá-lo em novas tecnologias.
A medida envolve uma série 
de ações, que já vem sendo 
tomadas em nível mundial 
pela Companhia, como a 
simplificação do portfólio 
de modelos, o que permitirá 
aumentar o compartilhamento 
da plataforma modular MQB, 
atualmente base para 60% dos 
carros do Grupo Volkswagen e 
que deve subir para 80% nos 
próximos anos, com a produção 
de cerca de 50 milhões de 
veículos. 
Com o objetivo de 
compartilhar o maior número 
de componentes possível, 
simplificar a produção, 
aumentar ganhos de escala e 
reduzir custos, a Companhia 
pretende enxugar seus 
processos administrativos, 
tendo em vista um futuro ainda 
mais tecnológico.
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Volkswagen vai investir 
11 bilhões de euros 
para aumentar produtividade

Plantas dedicadas totalmen-
te à produção de elétricos
O membro do Board e COO – Chefe 
de Operações - da Volkswagen, Ralf 
Brandstätter, disse que “será preciso fir-
mar uma espécie de pacto pela eficiên-
cia, para fazer frente aos investimentos 
de 11 bilhões de euros até 2023 em 
eletromobilidade, direção autônoma, 
digitalização e serviços de mobilidade, 
dos quais, 9 bilhões serão gastos inte-
gralmente no desenvolvimento de pro-
dutos elétricos sobre a nova plataforma 
modular elétrica MEB.”
A VW também informou que aumentou 
para 15 milhões – antes a estimativa era 
de 10 milhões – a produção de veículos 
sobre a MEB, em um primeiro momento. 
Por enquanto, são dois os carros 100% 
elétricos programados até 2019, mas 
segundo o board da empresa, eles pas-
sarão a ser 20 até 2025, data em que a 
marca pretende ter alcançado o volume 
de 1 milhão de carros elétricos comer-
cializados anualmente.

Maior centro de elétricos da Europa
A planta de Zwickau, a 95 km de Dresden, entrou na fase fi-
nal de conversão para dedicar 100% de sua produção a car-
ros elétricos a partir do fim do ano que vem, quando serão 
lançados comercialmente os primeiros modelos da família 
ID ali produzidos. O primeiro deles é o já batizado popular-
mente de “Fusca dos elétricos”, um carro compacto.
Com as plantas de Emder e Hannover, que também serão 
convertidas para a produção de elétricos, a Volkswagen 
terá os três maiores centros de fabricação desses modelos 
da Europa até 2020.
Na China, hoje a região mais produtiva da Companhia fora 
da Europa, as plantas de Anting e Foshan também começa-
rão a fabricar carros elétricos em 2020. 

Volkswagen tem venda recorde 
em 2018 
No presente, as notícias também são boas para o Grupo 
Volkswagen – Audi, Porsche, Skoda, Seat e VW, além de VW 
Caminhões, Ônibus, MAN e Scania. A marca fechou 2018 
com um novo recorde de vendas, totalizando quase 11 mil-
hões de veículos em todo o mundo. 
A América do Sul foi a que registrou maior crescimento, 
comercializando 590 mil unidades, 401,7 mil no Brasil, uma 
alta de 30,4%.
“O ano de 2018 foi caracterizado por considerável incerteza 
em algumas regiões, especialmente no segundo semestre. 
No geral, porém, fomos capazes de combater isso com uma 
forte ofensiva de novos produtos atraentes e compensar os 
efeitos adversos. Nossa estratégia valeu a pena”, disse Jür-
gen Stackmann, vice-presidente mundial de Vendas e Mar-
keting da VW.
Já, Ralf Brandstätter, COO da Companhia, afirmou que ape-
sar das dificuldades em todos os mercados que ainda vigo-
rarão em 2019, “nós deveremos fazer o dever de casa. Além 
do crescimento de volume, no futuro estaremos nos con-
centrando mais de perto no desempenho dos lucros do que 
fizemos no passado. Trata-se de garantir a rentabilidade a 
longo prazo da marca Volkswagen.”

Ralf Brandstätter
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O ano novo já começa movimentado para a Rede 
Volkswagen. Dia 23, terça-feira próxima, o presidente 
da Assobrav, Dado Guião e dez concessionários 
convidados da Volkswagen do Brasil terão mais um 
encontro com o Board da VW AG. A reunião será 
com o novo COO da Companhia – Ralf Brandstätter, 
além de Jürgen Stackmann, vice-presidente mundial 
de Vendas e Marketing, Pablo Di Si, presidente da 
Volkswagen do Brasil e da Região SAM e Gustavo 
Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da 
VWB, para tratar de assuntos relativos a este ano. No 
dia seguinte, quarta-feira, 24 de janeiro, acontecerá 
a primeira reunião da Diretoria Executiva com o time 
de Vendas da Fábrica, para alinhavar essa estratégia 
no dia a dia da operação.
Mas antes disso, o presidente Dado Guião já esteve, 
dia 10 passado, com Pablo Di Si, Stefan Mecha, vice-
presidente de Vendas e Marketing para a Região 
SAM, Ricardo Casagrande, diretor de Vendas da 
VWB, Alexandre Abelleira, do Desenvolvimento 
da Rede e com Fábio Rabelo, da área de Digital e 
Novos Negócios, na concessionária Caraigá, em São 
Paulo, para saber como está operando o piloto de 
“Ilha Digital” lá instalado. Os concessionários Gui 
Mattos, Fernando e o superintendente, Luiz Antonio 
Bochio, receberam os convidados nessa visita que 
foi a prévia da visita oficial que Jürgen Stackmann 
fez dia 14 pela manhã.

Pablo Di Si
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É grande a expectativa pelo T-Cross, o novo 
SUV da marca. Com lançamento previsto 
para abril próximo, o carro, que mereceu o 
aplauso do público no Salão do Automóvel 
2018 de São Paulo, será, certamente, o 
modelo que impulsionará as vendas da 
marca este ano.
Dados de mercado revelam que um a 
cada  quatro carros vendidos são SUVs 
e o número é crescente. A participação 
deles aumentou quase duas vezes e meia 
nos últimos cinco anos. Segundo estudo 
da Fenabrave, “o crescimento de  vendas 
dos SUVs tem a ver com a mudança de 
comportamento do consumidor, que está 
preferindo esses modelos no lugar de 
sedans e hatches.”
O T-Cross é o primeiro SUV produzido 
pela Volkswagen do Brasil. A fábrica de  
São José dos Pinhais foi a escolhida para 
isso e deverá também exportá-lo para os 
mercados da América Latina. 
“O T-Cross é um carro global, que traz 
alterações para o gosto e perfil dos 
clientes da América Latina, reforçando a 
nossa estratégia de Regionalização. Entre 
as mudanças que agradam ao perfil do 
consumidor brasileiro especialmente, 
estão aspectos do design, o maior espaço 
interno e a maior altura que o modelo 
europeu, além de ser um carro seguro, 
conectado e cheio de tecnologia”, 
explica Pablo Di Si, presidente e CEO da 
Volkswagen do Brasil e da Região SAM.

T-Cross, o SUV da 
Volkswagen, será 
lançado em abril

Jürgen Stackmann

Assobrav com o Board da VW
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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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O CHARME DE SAN SEBASTIÁN,

Os bascos resistiram por mi-
lênios a conquistadores roma-
nos, celtas, francos, muçulma-
nos, visigodos e quem mais 
se habilitasse. Preservaram a 
língua, a cultura e seus ritos. 
Adaptaram-se, reagiram, e 
hoje mostram faces tão opos-
tas como perfeitamente com-
binadas, como o moderno Mu-
seu Guggenhein de Bilbao e 
as controversas festas de São 
Firmino em Pamplona. Entre 
estes dois lados, cabem in-
contáveis aspectos culturais e 
manifestações artísticas, des-
de o surfe de Mundaka até 
os festivais de “San Sebastian 
Donostia”.  
Chegue em Pamplona, alugue 
um carro e esqueça do tempo. 
Vá dirigindo por entre vinhe-
dos, bosques, castelos, forta-
lezas medievais, monastérios 
e conventos. Muitos destes 
lugares hoje são “Paradores”, 

Você pode ter ido à Espanha 
sem ter prestado atenção ao 
País Basco em seu contexto 
de região histórico-cultural 
que abriga os bascos, povo 
que fala euskera (ou euskara), 
uma língua muito antiga, pré-
romana, falada muito antes da 
chegada do latim à península 
ibérica. Os bascos estão no 
nordeste da Espanha, mas 
também estão no extremo 
sudoeste da França. Por 
isso, mais do que a língua, 
um anseio nacionalista 
caracteriza a região, desde o 
fim do século 19. 
Volte a San Sebastián e veja-a 
com outros olhos, além das 
belezas naturais, a cultura 
fervilhante e a culinária 
apetitosa.

CAROLINA GONÇALVESNO PAÍS BASCO
hotéis elegantemente instala-
dos em construções seculares.

Pamplona, me gusta! Iru-
ña, atsegin dut!
Iruña, ou Iruñea, Pamplona 
para os não versados em basco, 
é a capital da província de Na-
varra. Tem pouco mais de 195 
mil habitantes e muito mais a 
oferecer do que São Firmino, a 
festa famosa, imortalizada por 
Ernest Hemingway no romance 
“O Sol também se levanta”, de 
1926.
Fundada pelo general roma-
no Pompeu em 75 a.C. ganhou 
importância no século 10. No 
século 11, a rota atual do Cami-
nho de Santiago foi demarcada 
através das terras de Navarra, 
o que levou ao seu desenvolvi-
mento histórico. 

Visitar seus monumentos me-
dievais permite observar uma 
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O CHARME DE SAN SEBASTIÁN,

arquitetura que combina estilos 
gótico e neoclássico. Mas também 
há edifícios mais novos, como o 
Palácio de Navarra, de 1850, que 
ainda mostra sinais de bombar-
deios da Guerra Civil Espanhola. 
Parte do tradicional Caminho de 
Santiago, a cidade tem parques 
bem cuidados e igrejas seguida-
mente reconstruídas, bem ao esti-
lo basco de “resistir sempre”. 
Mas a gastronomia chama aten-
ção. Comer em toda a Espanha é 
sempre uma aventura prazerosa. 
Pamplona não fica atrás. As alca-
chofras de Tudela são as melhores 
da Espanha e servidas com “al-
mejas” - amêijoas, ficam perfeitas. 
Pimentões com bacalhau, cordei-
ro, peixes... Tudo vai bem com os 
maravilhosos vinhos da região, 
com boas opções de brancos, tin-
tos e rosados. Sem esquecer do 
tradicional e único licor de Pa-
charán, emblemático de Navarra. 
O licor se popularizou no fim do 
século passado e hoje é apreciado 

em todo o mundo. A base da fru-
ta abrunho e elaborado pelo sis-
tema tradicional de maceração, o 
Pacharán ganha cor avermelhada, 
aroma e sabor frutado. A adição 
de anis e açúcar finalizam o pro-
duto que precisa ser degustado 
com sabedoria, já que o sabor 
agradabilíssimo engana o teor al-
coólico.

Muitos produtos da mesa navarra 
vêm de Olite, pequena cidade a 
42 km ao sul de Pamplona. Com 
3.600 habitantes abriga produ-
tores de aspargos, alcachofras, 
pimentões e vinhos. Em 1911, os 
oito produtores de vinho funda-
ram uma cooperativa. Setembro 
é um excelente mês para visitar 
Olite e participar da festa da coo-
perativa. Pode hospedar-se no Pa-
rador Príncipe de Viana e divertir-
-se com as histórias de fantasmas 
enquanto come muito bem no 
restaurante famoso pelos pratos 
regionais.

By Keta - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4454710

Hondarríbia
Saia de Pamplona em direção a 
esta encantadora cidade à beira 
mar, na foz do rio Bidasoa, bem 
pertinho da França. Fundada no 
século 6, sua Cidade Murada 
é Sítio Histórico Artístico, com 
edifícios aristocráticos. Na parte 
mais alta da cidade está o caste-
lo do imperador Carlos V. Hoje, 
esta fortificação de pedra abriga 
um Parador, famoso por sua vis-
ta espetacular e pelos hóspedes 
ilustres que já abrigou em seus 
exclusivos 36 quartos. Das jane-
las do se vê a França do outro 
lado do rio.

Próximo do castelo, está a igreja 
de Santa Maria de la Asunción, 
uma construção gótica do sécu-
lo 15, que no século 18 recebeu 
uma torre barroca.
Umas das festas mais tradicio-
nais da cidade é o Alarde. Em 
1638 a cidade resistiu por 69 
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dias ao cerco das tropas 
de Luís XIII da França, 
vencendo no final.
Desde 1639, em 8 de se-
tembro, acontece uma 
procissão, que sai da 
porta do castelo, para 
agradecer à Virgem de 
Guadalupe, que inter-
cedeu por eles. Eles ca-
minham do castelo até a 
Ermida de Guadalupe, 
uma capela construída 
no século 16.
Fora da cidade murada, 
está La Marina, ao lado 
do mar. É o lugar mais 
popular, com casas típi-
cas coloridas. Na praia, 
todos os esportes aquá-
ticos são acessíveis e no 
verão a cidade enche de 
turistas.

Hondarríbia pode ainda 
ser uma excelente ex-
periência gastronômica. 
Nomes estranhos bati-
zam pratos deliciosos, 
como “marmitako”, de 
atum e batatas, “kokot-
xas”, de pescada grelha-

da com molho. Legumes 
e carnes completam a 
variedade de pratos, 
todos muito bem acom-
panhados de vinhos pri-
morosos da região.

Donostia
Siga pela costa, em bus-
ca das paisagens mara-
vilhosas de San Sebas-
tián, chamada Donostia 
pelos bascos. Este bal-
neário chique concentra 
muitos restaurantes com 
estrelas Michelin, como 
o Arzak, Berasategui, 
Akelarre e Mugaritz, en-
tre outros. Apenas Kyoto 
tem mais restaurantes 
estrelados no mundo. Se 
a culinária espanhola já 
é tão boa, imagine em 
uma cidade onde todos 
estão em busca de es-
trelas. 

A gastronomia molecu-
lar tem seu berço na re-
gião basca. O Mugaritz, 
cujo chef foi aprendiz 
de Ferran Adriá, ofere-
ce jantares de degusta-

ção com 11 pratos, que 
se come primeiro com 
os olhos. Depois, um 
festival de sabores. Mas 
você também pode ir 
ao Arzak, cujo chef foi o 
mentor do mesmo Ferran 
Adriá.

Calma, não é necessário 
ter uma carteira rechea-
da para comer bem em 
Donóstia. Nos bares do 
“Casco Viejo” - o centro 
antigo da cidade - é pos-
sível provar “pinchos” 
variados. Os “pinchos” 
são pequenas porções 
servidas com vinho ou 
cerveja. A maior diver-
são é ir de bar em bar ex-
perimentando o que está 
exposto nos balcões. As 
combinações, às vezes 
inusitadas, trazem gran-
des surpresas. Boas sur-
presas! Para quem gosta 
de pescados e frutos do 
mar, é um paraíso. Você 
vai ver barman servindo 
vinho branco espumante 
de uma forma inusitada. 
A garrafa é levantada 

bem acima da altura da 
cabeça e aí o vinho é 
despejado no copo. Este 
é o txakoli. 
A noite segue até a hora 
que você tiver disposi-
ção. Na manhã seguin-
te, prepare-se para uma 
fantástica “tortilha de 
batata com ovo”. Elas 
são vendidas em toda 
parte.

Compras
Em San Sebastian são 
uma surpresa. Desde o 
incrível mercado de la 
Bretxa, um subterrâneo 
com toda a sorte de in-
gredientes locais e da 
vizinha França, até a área 
fashion da cidade, com 
marcas como a Loreak 
Mendian, grife local, ou 
a Noventa Grados, mis-
tura de butique, cabelei-
reiro e galeria de arte. 
O rio Urumea banha a ci-
dade, muito próxima da 
França. As praias da baía 
La Concha têm areias 
brancas e o monte Ur-
gull, em um dos cantos 
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da baía, oferece uma vis-
ta espetacular. Comple-
tando a paisagem, a Isla 
de Santa Clara. É pos-
sível subir o morro por 
uma trilha nem tão íngre-
me. A vista vale a pena. E 
ainda tem um bom gra-
mado para recuperar as 
forças. 
No final do século 19 a 
cidade entrou no roteiro 
recém descoberto das 
cidades que ofereciam 
banho de mar. Desde en-
tão, o balneário é cada 
dia mais procurado.  
O aquário vale a visita, 
incluindo o Museu Naval. 
E se você gosta de bada-
lação este é o seu lugar. 
Os festivais de cinema 
e jazz atraem celebrida-
des, que chegam por ter-
ra e por mar, a bordo de 
belos iates. 

Bilbao
Dirigindo em direção 
a Biscaia, você chega à 
eletrizante Bilbao. Sua 
região metropolitana é 
o lar de mais de um mi-
lhão de pessoas. Gran-
des projetos de arqui-

tetura e infraestrutura 
têm liderado a recu-
peração urbana e eco-
nômica da cidade. A 
paisagem que a rodeia 
também impressiona. 
Florestas, montanhas, 
praias e costas íngre-
mes completam este 
destino sempre muito 
procurado. Impossível 
não associar Bilbao ao 
Museu Guggenheim, 
mas a modernização 
da cidade vai muito 
além disso. O Centro 
de Conferência e Músi-
ca Euskalduna, o metrô 
projetado por Norman 
Foster, o aeroporto de 
Calatrava - arquiteto 
que projetou o recém-
-inaugurado “Museu do 
Amanhã no Rio de Ja-
neiro - são bons exem-
plos de como uma cida-
de pode revitalizar-se. 

Bilbao não despreza 
seu passado elegante 
e de bom gosto, com 
construções antigas. 
Mas o futuro está ali. 
Caminhar pela cida-
de vai revelando estes 

contrastes. Ali se fundem 
arte, beleza, gastronomia 
e modernidade.
A Gran Via Don Diego 
López de Haro é o centro 
comercial e financeiro, 
onde bancos e grandes 
lojas dividem espaço com 
os prédios do governo. O 
Casco Viejo, ou as sete 
ruas – Somera, Artecal-
le, Tendería, Belosticalle, 
Carnicería Viejo, Barren-
calle e Barrencalle Barre-
na – é o núcleo mais an-
tigo da cidade. Ali estão 
teatro, biblioteca, estação 
ferroviária, igrejas e a 
Bolsa de Valores. Mais de 
500 lojas e o Mercado Ri-
bera, o maior mercado de 
alimentos da Europa.

Ao redor do Centro Es-
portivo e Cultural Azkuna 
Zentroa existem lojas de 
moda, flores, livros e cozi-
nha. O centro é um antigo 
armazém de vinhos rede-
senhado pelo arquiteto 
francês Philippe Starck, 
para ser um centro de la-
zer e cultura.
A área comercial Gugge-
nheim é formada pelas 

ruas que levam à Plaza 
Euskadi, onde está a 
Torre Iberdrola, novo 
centro de negócios da 
cidade. Esta área com-
põem o distrito de arte, 
com grande variedade 
de lojas de design de 
moda, galerias de arte 
e centros de exposição, 
lojas de livros de arte, 
antiquários. 

Guggenheim
Ao lado da arte, boas lo-
jas de vinho e delicates-
sens. Tudo gira em torno 
da presença de três íco-
nes da cidade: o Museu 
de Belas Artes, a Sala de 
Exposições Rekalde e o 
Museu Guggenheim. O 
pavilhão projetado pelo 
canadense Frank Gehry 
impressiona pelo tama-
nho e o inusitado dos 
materiais utilizados. 
Inaugurado em 1997, foi 
o início de uma nova era 
para a cidade.
Os amantes de futebol 
sabem que Bilbao se 
orgulha do Atlético, o 
time mais querido do 
País Basco. O San Ma-
més Barria, seu novo 
estádio, está no meio 
da transformação pela 
qual passa o bairro uni-
versitário. Novas casas, 
novas lojas. 
Se estiver na cidade em 
dia de jogo, não perca a 
experiência incrível de 
juntar-se aos torcedo-
res, comer um “poteo” 
(pincho com vinho) e 
usar um “rojiblanco” 
no pescoço. Este lenço 
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que esta arte realmente pop bro-
tou da necessidade de embele-
zar fachadas em estado precário, 
no bairro operário de Zaramaga, 
em 2007.
A vida cultural da cidade pul-
sa. O Festival de Jazz a cada ano 
atrai mais músicos e público, 
que vão para lá em julho, por 
uma semana. Grandes nomes in-
ternacionais exibem sua arte em 
todas as variações do jazz.
A vida gastronômica não fica 
atrás. Os pratos típicos da re-
gião, como o “perretxiko” (um 
cogumelo), “goxua” (um pavê 
feito de chantilly, biscoito, cre-
me de confeiteiro e caramelo 
líquido), ensopado de legumes 
e pimentão frito, são incríveis e 
muito bem acompanhados dos 
vinhos da Rioja Alavesa.
A cidade é parte de um dos mui-
to possíveis Caminho de Santia-
go, o que confere à região uma 
aura particular. O Museu Etno-
gráfico é a primeira parada da 
peregrinação em território Ala-
veso.

vermelho e branco é o símbolo 
do clube.

O Bairro mais antigo da cida-
de, Bilbao la Vieja, fica do outro 
lado do estuário do rio Bilbao, 
em frente ao Casco Viejo. É a 
área mais intercultural da cida-
de, com lojas de grife, livrarias 
alternativas, cabeleireiros, bares 
inovadores e restaurantes, lojas 
de arte e eventos artísticos. Nes-
ta área fervilhante, a vida notur-
na é intensa. Brechós, comida de 
rua e agito artístico completam 
a experiência. Em Bilbao Vieja 
estão espaços culturais como o 
Bilborock-La Merced, Bilbao Arte 
e o Museu de Reproduções Artís-
ticas.

Vitoria-Gasteiz
A cidade se destaca pelo dese-
nho urbano excepcional. Funda-
da no século 12, a Vitoria-Gasteiz 
preserva os dois nomes, assim, 
separados por um hífen. É uma 
boa representação de uma cida-

de que tem um centro medieval 
muito bem preservado ao lado 
de novos subúrbios, rede de ave-
nidas largas, jardins e prédios. A 
vida cultural é agitada. A gastro-
nomia tradicional vai muito bem 
com os vinhos bascos.
A cidade velha foi declarada 
monumento em 1997, e sua pre-
servação é primorosa. Palácios, 
templos e torres, entre outros, re-
fletem as artes gótica, renascen-
tista, barroca e neoclássica.
A silhueta icônica da cidade é 
definida pelas quatro torres das 
igrejas de San Pedro, San Miguel, 
San Vicente e da Catedral de San-
ta Maria. 
Talvez a marca mias interessante 
da cidade sejam suas fachadas 
grafitadas, cujas obras recebem 
nomes sugestivos como “Em li-
nha com o tempo”, “Continentes” 
e “Cobertos pelo céu e as estre-
las”. 

A Cidade Pintada chama a aten-
ção não só pela beleza gritante 
de suas paredes, mas pelo fato de 
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Um dos cenários mais comuns a que assistimos no mundo das 
empresas familiares é o de sucessores que não sabem por 
que estão trabalhando com seus pais no negócio. Perguntas 
estão sempre latejando na sua cabeça. Fui eu quem escolhi 
esta profissão? Gosto mesmo de trabalhar aqui? Estou me 
realizando de fato em trabalhar no negócio da família? 

Introduzido muito cedo no 
negócio, influenciado pelos 
comentários nas mesas de re-
feição, o sucessor vai sendo 
preparado para assumir. Seu 
pai não põe em dúvida tal des-
tino. O negócio está lá, o filho 
também; é óbvio que ele irá as-
sumir. Mas quando?

O tempo vai passando e o su-
cessor, despreparado, assus-
tado com a vida, vai se trans-
formando em alguém com 
opinião própria, vai estudando, 
se aperfeiçoando, mesmo que 
ainda com pouca experiência. 
Quer experimentar novos ca-

minhos, deixar sua marca. Quer 
inovar aqui e ali, mas encontra 
o enorme paredão geracional. 
Os mais antigos ainda não es-
tão prontos para compartilhar 
visões, na maioria das vezes 
porque, até agora, eram os úni-
cos que enxergavam. Existiam 
apenas seguidores “ao lado”. 
Mas o jovem não é um seguidor. 
Foi talhado para pensar, apren-
deu a decidir, não tem medo 
de tomar decisões e se sente 
preparado para novos desafios. 
Mas, colocado em “banho-ma-
ria”, cozinha lentamente numa 
rotina emburrecedora. Apenas 
reproduz; não produz. 

O sequestro do sucessor

32S H O W R O O M

SUCESSÃO

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

Em momentos de mais vigor 
e decisão, quando começa 
a pensar em como vai viver 
longe da empresa, sua mãe 
o acusa de estar adoecendo 
seu pai. 
O pai, de tempos em tem-
pos, mostra uma certa tris-
teza, uma depressão pela 
situação criada por ambos. 
Por um que não quer ceder 
liderança e por outro que 
ameaça e não vai embora 
nunca. 
O sucessor está sequestrado, 
não pelos pais que o mani-
pulam a viver uma vida que 
não é sua, mas está seques-
trado pelo medo do fracas-
so. Pela mudança que pode 
vir em seu status quo. De ter 
que lutar pela sobrevivên-
cia, como milhões fazem to-
dos os dias no planeta. Teme 
perder os amigos, o dinhei-
ro, a posição. Moedas fortes 
que o mantém na masmorra. 

Mas o que há do outro lado? 
O que acontece se o suces-
sor resolver ir atrás do seu 
próprio destino? Não há cer-
tezas. Não há garantias. Terá 
que viver com recursos limi-
tados sim. Terá que acertar 
mais do que errar, para não 
ser demitido ou quebrar. 
Poderá perder companhei-
ros que estão ao seu lado só 
pelo luxo. Mas bem prova-
velmente ganhará o respei-
to sobre si mesmo. Isto é um 
valor? Se a resposta é sim, 
o ano começou. A porta da 
masmorra está apenas en-
costada. Basta empurrá-la. 
Basta deixar de jogar o jogo 
atual. 
As decisões importantes são 

sempre solitárias e difíceis. 
Mas, é possível que daqui a 
alguns anos, ele volte mais 
experimentado, mais satis-
feito com suas conquistas 
profissionais. Quem sabe, 
neste retorno, a empresa já 
esteja preparada para ele. 
Seu pai já terá absorvido 
que a hora para ele, o filho, 
chegou, ou quem sabe isto 
nunca aconteça e a empresa 
termine junto com a vida do 
pai. Ainda assim, o sucessor 
não ficou eternamente como 
coadjuvante de um filme em 
que desejava ser o persona-
gem principal.

Voltando ao início desta his-
tória, tudo começa com uma 
pergunta: gosto mesmo de 
trabalhar aqui? De fato me 
realizo profissionalmente 
estando aqui? Ninguém é 
obrigado a sair, como tam-
bém ninguém é obrigado a 
ficar. Mas uma certeza exis-
te, somos os únicos senhores 
de nossas decisões. Ficar ou 
partir, ambos os caminhos 
têm consequências e de-
vemos escolher conscien-
temente sem transferir a 
outros o ônus delas. Não há 
vítimas. Há escolhas. A vida 
nos testa todos os dias sobre 
o que queremos para nós e 
ela é muito curta. Se ficarmos 
adiando nossas decisões, em 
breve teremos 60 ou 70 anos 
e aí sim, a porta da masmor-
ra estará muito pesada para 
ser aberta. Poderemos até 
colocar a culpa em alguém, 
mas, no fundo, saberemos 
quem foi que não deu o pas-
so, que não foi a luta, que não 
pagou para ver. 
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Mais tempo se passa e o 
sucessor não se cala mais. 
Começa a entrar em confli-
to com seu pai pelo direi-
to de governar. O paredão 
continua lá. Busca novos ca-
minhos de influência, vai à 
mãe, que lhe pede para es-
perar –“sua hora chegará”. 
O mundo profissional do 
sucessor, lentamente, vai se 
transformando numa mas-
morra. O “banho-maria” co-
meça a queimar. 
A noite sonha em abandonar 
o barco, buscar novos hori-
zontes. Criar uma chance, 
talvez até fora do país. Mas, 
aprisionado em sua própria 
ingenuidade, não constituiu 
patrimônio pessoal para em-
preender sozinho. Gastava 
tudo que ganhava, esperan-
do o dia em que finalmente 
iria liderar. 
Este dia não chega nunca, 
o jovem entra na casa dos 
30 anos. Lastima a vida, que 
passa cada vez mais rápido. 
A masmorra murmura para 
que ele fuja. Grita para que 
este vá para o mundo fazer 
sua vida. Mas o medo cala as 
vozes da prisão. Medo, cul-
pa, inconformismo, compa-
nheiros constantes de mui-
tos sucessores que conheci. 

Toda vez que comunica à 
família que vai partir, ouve 
como resposta – “seu pai 
construiu a empresa para 
você! É apenas uma questão 
de tempo, seja mais pacien-
te!”. E a relação de reco-
mendações segue...: “seja 
mais conformado, mais obe-
diente. Como é possível que 
você nunca obedece?”
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NOTÍCIAS DO 
GRUPO DISAL
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O ano terminou com resultados positivos para a Disal 

Consórcios, graças à estratégia inovadora de apostar na 

força dos influenciadores digitais para valorizar a marca 

e alavancar as vendas, complementando, assim, os inves-

timentos no Google e nas redes sociais. 

Entre os dias 12 e 23 de novem-
bro aconteceu a ação Quem 
Indica Amigo É, com a partici-
pação de quatro importantes 
influenciadores: David Brazil, 
Giu Brandão, Top Speed e Ga-
ragem do Bellote.
A iniciativa gerou resulta-
dos surpreendentes: foram 
1.775.756 visualizações no Fa-
cebook e no Instagram, 57.215 
comentários, curtidas e com-
partilhamentos e 27.623 vi-
sualizações no YouTube e 867 
leads. 
Na visão da diretora de Vendas 
e Marketing, Luciana Precaro, 
“o resultado foi surpreendente, 
conseguimos impactar quase o 
dobro de usuários inicialmente 
previstos, recebemos diversos 

se reinventar frente a um merca-
do cada vez mais competitivo e 
digital. 
“Uma das iniciativas, prevista 
para o primeiro trimestre, é o 
projeto da venda digital, que fa-
vorecerá a experiência do clien-
te em sua jornada de compra 
neste mercado cada vez mais 
conectado. Com essa solução a 
Disal mantém sua característica 
de inovação, que faz parte de 
seu DNA desde o início de sua 
trajetória’, reforça Alves.
O sistema de venda digital tem 
como objetivo facilitar o traba-
lho dos vendedores no campo, 
garantindo mais autonomia, 
agilidade e eficiência na hora 
do fechamento. Por ser realiza-
do por tablet, smartphones ou 
mesmo desktop direto no ponto 
de venda, torna o processo me-
nos burocrático e contribui para 
transformação digital do atual 
processo de vendas.
O executivo salienta que outras 
iniciativas serão apresentadas 
este ano, todas focadas em bus-
car o fortalecimento dos negó-
cios e dos resultados aos asso-
ciados, seguindo as diretrizes 
estabelecidas no planejamento 
estratégico.

comentários de clientes Disal, 
seguidores destes influencia-
dores, elogiando a experiência 
com o consórcio e, o mais inte-
ressante, atingimos uma conver-
são de vendas de quase 12%.” 
Ainda segundo Luciana, além 
de ter aumentado a visibilidade 
da marca e do consórcio, a ação 
ajudou a impulsionar outras 
campanhas que estavam ativas 
na época, com crescimento de 
52% na conversão do Google 
Ads e de 103% em leads gera-
dos.
Fernando Alves, diretor execu-
tivo do Grupo, enfatiza que o 
compromisso assumido pela Di-
sal Consórcio para 2019 é o de 
ampliar os negócios e continuar 
trabalhando com o desafio de 

Disal Consórcio aposta no 
digital para se superar

Depois de um bom 2018, 
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 Entre atender 
e atender

 
MARKETING
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Essa revolução, evidentemen-
te, foi impulsionada pela po-
pularização da internet e pela 
modernização na forma e no 
estilo de gerenciamento, que 
exigiu dos profissionais res-
ponsáveis uma atualização de 
conceitos, teorias e atitudes.
Tudo isso, claro, seria a condi-
ção perfeita nos preceitos da 
administração e do marketing. 
Mas não foi dessa forma que 
a transformação aconteceu. 
Poucas empresas abriram por-
tas para a informação e para o 
cliente porque assim deveria 
ser. A maioria – muitas e mui-
tas – foi incentivada a fazê-lo 
por conveniência ou por deter-
minações legais. E assim conti-
nuam até hoje. Exagero? Nave-
gue pela internet e visite sites 
corporativos, sejam eles de 

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

Uma das grandes transformações na relação 

empresa-consumidor nos últimos anos esteve 

focada na transparência das informações e nos 

meios de contato com o cliente. 

MARCELO ALLENDES vo
lks

wa
ge

n-
ne

ws
ro

om

O mesmo ocorre nas corpo-
rações ditas modernas, onde 
o negócio acontece exclusi-
vamente no ambiente digital. 
Provavelmente por querer 
seguir uma lógica estrutural, 
essas empresas limitam os 
canais de contato, sendo im-
possível, inclusive, uma con-
versa humanizada. Nesses 
ambientes, reina a operação 
robotizada e automatizada, 
onde máquinas ouvem e 
respondem dentre de limita-
ções programadas.
O ponto de equilíbrio no que-
rer ser uma empresa aberta 
e acessível, olhando ao mes-
mo tempo a saúde financeira 
e a proteção de informações 
confidenciais, é conseguir 
atender as necessidades do 
cliente. Esse objetivo nunca 
mudou. O consumidor feste-
ja as empresas amigas, mas 
acaba optando por aquelas 
que atendem plenamente o 
composto de preço, produto 
e atendimento transparente.

pequenas, médias ou grandes 
empresas. Provavelmente você 
chegará a algumas conclusões 
que o farão repensar o efetivo 
papel da gestão da marca com 
o cliente e com a sociedade em 
geral.
A primeira grande percepção 
– ou confirmação – é de que 
as empresas não querem ser 
contatadas pelo consumidor. 
Isso requer processos, pessoas, 
investimento e custos fixos. A 
não ser que a empresa atue em 
algum setor regulado pelo go-
verno (como o bancário ou de 
telecomunicações), os canais 
de comunicação estão sempre 
voltados à venda, mas não ne-
cessariamente ao relaciona-
mento, principalmente no pós-
-vendas, quando o índice de 
contatos por insatisfação é alto. 
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De uma forma simplificada, o pro-
cesso de fabricação da cerveja se 
inicia com a moagem dos grãos de 
malte e sua adição em água quente. 
Esta é a etapa de sacarificação. Por 
atuação das enzimas, o amido dos 
grãos é convertido em moléculas 
de açúcares, fermentáveis e não 
fermentáveis. 

Após a conversão de todo o 
amido, o mosto é filtrado e o 
bagaço descartado. O mosto é 
levado à fervura, com os obje-
tivos principais de concentrar e 
esterilizar o mosto. Nesta etapa 
também são adicionados os lú-
pulos. Os alfa-ácidos do lúpulo 
são transformados em iso-alfa-
-ácidos. Estes são os compostos 
que geram o amargor. Portanto, 
os lúpulos de amargor são adi-
cionados no início da fervura e 
os lúpulos que geram aroma ao 
fim da fervura. 
O mosto lupulado é resfriado 
até a temperatura de fermen-

acrescenta muito aroma e é 
chamada de dry hopping. Ao 
fim da maturação, a cerveja 
poderá ser filtrada e acondi-
cionada em barris ou garrafas 
para ser carbonatada.
A carbonatação pode ser natu-
ral ou forçada. Na forma natu-
ral, uma nova carga de açúcar 
é adicionada à cerveja e con-
sumida pelas leveduras. O CO2 
produzido fica preso na garrafa 
ou barril dando assim a pres-
são. A carbonatação forçada 
consiste simplesmente na adi-
ção de CO2 ao tanque de matu-
ração ou ao barril.
As cervejas em garrafa são 
ainda pasteurizadas antes de 
serem comercializadas. É pos-
sível comercializar garrafas 
não pasteurizadas, mas para 
não alterar as características, 
qualidade e minimizar o risco 
de acidentes por excesso de 
pressão, toda a cadeia de dis-
tribuição deve ser refrigerada. 
Por fim, as cervejas estão pron-
tas para o consumo.

A fabricação da cerveja
tação e então as leveduras são 
adicionadas. O processo de fer-
mentação pode durar, em geral, 
de 4 a 20 dias e tem a tempera-
tura controlada entre 9° e 14°C 
para cervejas do tipo Lager e 
entre 15° e 23° para as cervejas 
tipo Ale. Nesta etapa, os açuca-
res fermentáveis são consumi-
dos pelas leveduras, que pro-
duzem principalmente álcool e 
CO2, e os açúcares não fermen-
táveis ficam na cerveja, contri-
buindo para o corpo. Portanto, 
quanto maior a concentração 
de açúcares fermentáveis no 
mosto, maior será o teor alcoó-
lico da cerveja e quanto maior 
a concentração de açúcares não 
fermentáveis, maior será o cor-
po e o dulçor da cerveja.
Após a fermentação, a cerveja é 
resfriada e passa por uma ma-
turação que pode ser rápida ou 
durar semanas ou até mesmo 
meses. Nesta etapa podem ser 
adicionados mais ingredientes 
para dar aroma e sabor. A adi-
ção de lúpulo neste momento 

LEANDRO NOEL

Leandro Noel é engenheiro, sucessor da VW Rodac de Volta Redonda e 
cervejeiro por paixão.
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PARA QUE A 
MEMÓRIA NÃO 
ME TRAIA

Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@gmail.com

2011
“Hoje é dia dos Reis Magos. É 
muito bacana, porque eles se-
guiram uma estrela, acreditando 
que encontrariam o que busca-
vam. E demonstraram sua grati-
dão e respeito com presentes de 
valor simbólico. Eu desejo que 
todos os meus amigos sigam 
seus sonhos e sejam gratos por 
tudo o que já alcançaram e ainda 
alcançarão...”

2012
“Eu adoro o Dia de Reis! Último 
dia das luzinhas na janela, da 
alegria da árvore, que a gente 
desmonta, com a esperança de 
montar no ano seguinte de novo! 
Neste ano, sou a fiel depositária 
de desejos natalinos dos meus 
amigos. Vou guardá-los até o ano 
que vem. Mas deixo aqui essa 
imagem legal dos Reis, desejan-
do que eles inspirem meus ami-
gos a seguir as estrelas que os 
encantam. A vida só tem graça 
quando tem encantamento!”

2013
“Dia de Reis! Dia de lembrar 
que vale a pena seguir, mesmo 
na escuridão, em busca do que 
acreditamos. Desejo que todos 
possam persistir em suas buscas 
e sonhos. Amém!”

2014
“Dia de Reis! Aos meus amigos, 
desejo que não importa quão 
árido se mostre o caminho, que 
em 2014 possamos todos trilhá-
-lo com alegria, saboreando 
cada dia, agradecendo o sol que 
nasce sobre nós. A busca da Boa 
Nova deve se sobrepor a todas 
as dificuldades. Sabemos que a 
estrela que aponta o que busca-
mos está sempre lá...”

2015
“Ontem não consegui postar 
essa imagem linda...repito o tex-
to dela...
Queridos amigos! Adoro o dia 
de Reis porque eles são porta-
dores de verdadeiros valores... 

Eu amo dia de Reis! Desde 2011 eu públi-
co no Facebook uma imagem bacaninha e 
um texto. E marco uma porção de amigos. 
Sempre falta alguém... porque o FB limita 
a quantidade de amigos, ou porque eu, na 
ânsia de publicar, acabo esquecendo. Mas 
meus amigos sabem que estão sempre 
incluídos nos meus melhores desejos. Os 
amigos que tive, os que mantive e os que 
ainda terei... 
Lendo as mensagens sinto que houve uma 
evolução. Na verdade, somos todos busca-
dores da Boa Nova! Andamos pelo deserto 
seguindo a nossa estrela que nos levará ao 
nosso melhor. Acredito nisso do fundo do 
meu coração.
Vivemos tempos estranhos. Às vezes - mui-
tas! - nossa fé e nossa predisposição para 
acertar são postas à prova. Mas os Reis Ma-
gos são uma inspiração para cruzar o de-
serto de crença que nossa vida, às vezes, 
transforma para encontrarmos a luz. Sim-
ples assim. Aquela pequena chama que 
dissipará a escuridão.
Que janeiro seja o primeiro mês de um 
ano onde as coisas ficarão mais claras. 
Que possamos deslizar por esta estrada 
chamada 2019 numa pista muito bem pa-
vimentada, com pneus perfeitamente ca-
librados, ar condicionado na temperatura 
ideal e tanque cheio para chegar no desti-
no da nossa felicidade. 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA
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Eles podem trazer coisas que 
realmente precisamos. Espe-
ro que nos tragam honestida-
de! Que nos tragam o gosto 
pela educação! E principal-
mente compaixão pelo outro, 
formando uma corrente do 
bem...”

2016
“Eu li em algum lugar que 
2016 será o ano dos milagres. 
Então, como eu adoro Dia de 
Reis, peço hoje o meu primei-
ro milagre. Quero que todos 
os meus amigos queridos en-
contrem dentro deles a crian-
ça. E que essa criança possa 
ser confortada, embalada, 
amada! Que ela seja confian-
te! Que ela olhe o mundo com 
olhos de sonho. Neste novo 
ano, depois de muita jornada, 
que todos nós possamos ter 
7 anos de novo. Com tudo de 
frescor e alegria e curiosida-
de e fé que isso significa...”

2017
“Dia de Reis. Nos foi dada a 
distinção de estar aqui, neste 
momento entre dois mundos. 
Novos tempos vêm chegan-
do, mas temos que cruzar um 
pouco de escuridão. Desejo 
que todos nós possamos iden-
tificar a estrela-guia e segui-la 
rumo a tempos melhores.”

2018
“Mesmo quando a vida pare-
ce em branco e preto, a estrela 
dos nossos sonhos ainda é de 
cor vibrante. Desejo que to-
dos nós possamos ir colorin-
do aos poucos as nossas vidas 
e o mundo em que vivemos, 
usando as tintas da alegria, da 
compaixão e do amor...”

2019
“Neste ano, sinto que estamos 
muito perto de chegar ao nos-
so destino de luz e equilíbrio. 
Temos atravessado a noite es-
cura confiantes... Desejo a to-
dos uma feliz chegada.”
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Dia de Reis! 
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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

38S H O W R O O M

Quando chega o verão fica difícil 
pensar em beber um vinho tinto 
encorpado, daqueles que só de 
pensar já dá calor na alma. Mas 
um espumante, branco ou rosa-
do, soa perfeito. 

O verão de 2019 promete ser 
o mais quente de todos os 
tempos, mas para amenizá-lo, 
que tal um espumante bem 
gelado?

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Os espumantes são vinhos que têm gás 
carbônico dissolvido no líquido e podem 
ser produzidos de inúmeras maneiras. 
Falando das técnicas mais utilizadas 
para adicionar o gás carbônico ao vinho, 
a chamada carbonatação,  vamos nos 
ater aos dois métodos mais usados para 
a sua produção: o Champenoise (nome 
reservado aos vinhos produzidos na 
região de Champagne e que em outras 
regiões do mundo é chamado de Tradi-
cional ou Clássico) e o Charmat. Ambos 
se utilizam de duas fermentações: a 
primeira onde se produz um vinho tran-

acessíveis que os produzidos 
pelo método Champenoise, 
uma vez que os custos de 
produção são consideravel-
mente menores, além de de-
mandar muito menos mão de 
obra. 
Exemplos dos dois estilos 
não faltam, pois hoje os es-
pumantes entraram defini-
tivamente na vida dos brasi-
leiros, estando amplamente 
disponíveis e com preços que 
certamente se encaixam em 
qualquer orçamento.
No grupo do Charmat po-
demos citar como exemplo 
o Prosecco, que é um espu-
mante produzido na região 
do Veneto, na Itália, e mui-
to apreciado por aqui. Além 
deste, nesta categoria bri-
lham muitos espumantes 
brasileiros, que têm a vanta-
gem de não serem submeti-
dos aos transtornos das via-
gens de navio e ao calor dos 
portos.
Segundo importantes enó-
logos brasileiros, o Char-
mat é o método ideal para a 
produção de espumantes no 
Brasil, e o que se observa, 
na prática, é que eles têm 
razão, pois os espumantes 
resultam frutados, frescos e 
muito agradáveis.
No grupo do Champenoise 
estão importantes membros 
dessa categoria de vinhos, 
como o Champanhe, a Cava 
(espumantes espanhóis), os 
Franciacorta italianos, os 
portugueses da Bairrada, 
Távora-Varosa e Alentejo, e 
alguns brasileiros de respei-
to.
Como se viu, razões não fal-
tam para se beber um bom 
espumante nessa época do 
ano. Esta sim é uma boa ma-
neira de se começar o ano. 
Feliz 2019!

CALOR: 
perfeito para 
espumantes

quilo ou não efervescente e a 
segunda onde se adicionam 
açúcar e leveduras ao vinho 
tranquilo e se aprisiona o gás 
carbônico. No caso do méto-
do Champenoise, a segunda 
fermentação se dá na garra-
fa e no do método Charmat, 
em tanques pressurizados.

Os bons espumantes feitos 
pelo método Champenoise 
costumam ser mais sérios, 
com aromas e sabores que 
remetem a brioche, frutas 
secas, amanteigado e tos-
tado, o que os tornam mais 
apropriados para ocasiões 
mais formais e para harmo-
nizações enogastronômicas. 
Claro que num “momento 
ostentação” nada impede 
que se beba champanhe na 
praia ou no iate, mas isso é 
para poucos...
Já os produzidos pelo méto-
do Charmat costumam ser 
mais frutados e festivos, com 
mais frescor e boa expres-
são varietal. São muito ade-
quados para a praia, para se 
combinar com peixes fritos e 
petiscos de toda ordem e ex-
celentes para os dias encalo-
rados da maioria das cidades 
brasileiras.
Ainda deve-se destacar que 
os espumantes feitos pelo 
método Charmat são mais 

show384.indd   38 1/17/19   3:11 PM



QUEM FAZ,
CONQUISTA.

QUEM FAZ,
CONQUISTA.
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