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4 S H O W R O O M

RECADO

Com o lançamento iminente do T-Cross, nosso primeiro de muitos SUVs, 
estamos confiantes na virada do mercado, ansioso por experimentar o carro, 
desde que foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo no ano 
passado. A intensa campanha que a marca vem fazendo e as sondagens junto 
ao público dão conta de que o T-Cross será realmente um sucesso de vendas. 
Conectato, bonito, robusto e com a chancela da mecânica VW, nosso primeiro 
SUV produzido no Brasil promete surpreender logo no início. Para isso foi 
estipulada uma pré-venda, antes mesmo do primeiro grande envio para a 
Rede, em abril. Oitocentos carros foram produzidos – 400 1.4 e 400 1.0, nas 
versões comfortline e highline. Esta pré-venda será, sem sombra de dúvida, 
um excelente termômetro para medirmos o futuro do carro, mas a grande 
surpresa está reservada para a campanha de lançamento inédita que deverá 
ser apresentada à Rede em meados de março. Aguardemos.

Enquanto isso, acompanhe nesta Showroom os principais eventos ocorridos 
na Assobrav, que, entre outros fatos, se reuniu mais uma vez com o Board da 
VW-AG. As seções Agenda, Mundo VW e Notícias do Grupo Disal informam 
também o que está por vir e as demais matérias, entrevista e crônicas de 
nossos colaboradores nos atualizam sobre o que acontece no mundo da 
tecnologia e inovação.

Volkswagen em 
ritmo acelerado

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

Com os dados de janeiro, a previsão da Anfavea e 

Fenabrave para este ano, de crescimento em torno 

de 12%, parece que vai mesmo se concretizar. E a 

Volkswagen continua mantendo o seu ritmo acima da 

concorrência. Mesmo assim, como tem dito o presidente e 

CEO da Volkswagen do Brasil e para a Região SAM, Pablo 

Di Si, e pela Assobrav validada, “não vamos sacrificar 

margens, só para ficar em primeiro lugar”.
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AGENDA Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

FEVEREIRO
DIA  EVENTO

1 O presidente Dado Guião esteve no 
“Melhor Performance 2018 – Volkswagen 
Financial Services”, em São Paulo, evento 
que premiará 28 grupos que representam a 
marca VW. 
7 Dado Guião, o vice-presidente, Cesar 
Moura, o diretor jurídico da Assobrav, 
Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva e a 
diretora de Vendas e Marketing da Disal 
Consórcio, Luciana Precaro, participaram, 
em São Paulo, do Pós NRF - National Retail 
Federation (o maior evento de varejo do 
mundo).
11Guião e alguns concessionários da Rede 
VW comparecerão à reunião de preparação 
para o evento “Missão i-Carros Autotech 
China”, que acontecerá em março.
18 Reunião do Conselho do Grupo Disal
19 Lançamento do T-Cross para a imprensa 
nacional, em Curitiba, na Fábrica de S. J. dos 
Pinhais, que produzirá o novo carro e que 
comemora 20 anos de atividade. 
19 Ainda em Curitiba, à tarde, o presidente 
da Assobrav, Dado Guião, se reunirá com os 
concessionários do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.
À noite participará de jantar, onde, além 
dos concessionários da região, estarão 
presentes executivos da Fábrica e do Banco 
Volkswagen. 
20 Pela manhã, a reunião da região terá 
prosseguimento com o presidente da 
VWB e Região SAM, Pablo Di SI, Stefan 
Mecha, VP de Vendas e Mkt – Região SAM, 
Ricardo Casagrande, diretor de Vendas, 
Daniel Morroni, diretor de Pós-Vendas e 
o superintendente do Banco VW, Eduardo 
Portas, além do gerente regional, Mauricio 
Barreto. 
26 Reunião da Diretoria Executiva, na sede 
da Entidade, em São Paulo

JANEIRO
DIA EVENTO

10 O presidente da Assobrav, Dado 
Guião, o presidente e CEO da VWB 
e Região SAM, Pablo Di Si, Stefan 
Mecha, vice-presidente de Vendas e 
Marketing para a Região SAM, Gustavo 
Schmidt, vice-presidente da VWB, 
Ricardo Casagrande, diretor de Vendas, 
Alexandre Abelleira, do Desenvolvimento 
da Rede e Fábio Rabelo, da área de 
Digital e Novos Negócios, visitaram o 
Projeto Ilha Digital da VW Caraigá.
11 Dado Guião visitou o NovoLab, Centro 
de Inovação em São Carlos (SP) e a VW 
Discasa.
14 O presidente da Assobrav 
acompanhou a visita que o vice-
presidente mundial de Vendas e 
Marketing da VW, Jürgen Stackmann, e 
demais executivos da Montadora fizeram 
à VW Caraigá (SP), para avaliar o Projeto 
Piloto “Ilha Digital”, ali instalado. 
23 Dado Guião e 10 concessionários 
a convite da VWB reuniram-se com 
o Board VW, na Unidade Anchieta. 
Lá conversaram com o novo COO da 
Companhia, Ralf Brandstätter, além 
de Jürgen Stackmann, vice-presidente 
mundial de Vendas e Marketing, Pablo Di 
Si e Gustavo Schmidt, respectivamente, 
presidente da VWB e Região SAM e vice-
presidente de Vendas e Marketing da 
VWB. 
24 1ª Reunião da Diretoria Executiva no 
ano com a equipe de Gustavo Schmidt, na 
Assobrav 
25, 26, 27 Presidente Dado Guião 
participou do Executive Course do 
Alibaba Global Series, em São Paulo
29, 30, 31 Dado Guião participou do 
Executive Program, da StartSe, em São 
Paulo
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Reginaldo Barossi, do Planejamento 
de Vendas e Volume da VWB...

e Alexandre Abelleira, do 
Desenvolvimento da Rede...

O novo vice-presidente da Assobrav, 
Rodrigo de Queiroz Candido, 
da VW Nacional, de Natal...

Priscilla Cortezze, diretora de 
Assuntos Corporativos e Relações com a 
Imprensa da Volkswagen do Brasil...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Sob o comando de Gustavo Schmidt, 
vice-presidente de Vendas e Marketing da 
Montadora, eles e demais executivos a seguir 
registrados compareceram à primeira reunião 
de Diretoria da Assobrav, no fim de janeiro. 
Foram eles:

Ricardo Casagrande, diretor de 
Vendas,

e Rodrigo Purchio, responsável 
pelo Marketing de Produto da 
Volkswagen do Brasil.

Daniel Morroni, diretor de Pós-Vendas...

7S H O W R O O M
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Exemplo de controle emocional, discipli-
na e dedicação, segue sendo um ícone no 
automobilismo, mesmo afastado das pistas 
desde 2011. Hoje, Chico Serra empresta o 
seu prestígio, a sua “marca”, à BSS Blinda-
gens, a maior blindadora do Brasil.
Nesta entrevista, Chico Serra, pai do bicam-
peão brasileiro de Stock Car, Daniel Serra, 
fala da sua longa carreira como piloto, do 
mundo do automóvel, mas principalmente 
de como construir uma marca sólida e tor-
ná-la perene.

Showroom: Entre todas as suas conquistas, 
está também o fato de ter levado o primeiro 
Volkswagen – um Bora – ao pódio...
Chico Serra: Sim, foi em 2006 quando a 
Volkswagen entrou para a Stock Car e eu fui 

GENTE

Chico Serra
“Não basta chegar lá. 
É preciso permanecer.” 

O tricampeão brasileiro de Stock Car, 
Chico Serra, e antes disso campeão 
mundial da Fórmula Ford no fim dos anos 
70 e piloto da Fórmula 1 pelas equipes 
Copersucar-Fittipaldi e Arrows, continua 
sendo visto como um dos pilotos mais 
talentosos da sua geração. Até chegar 
à Fórmula 1, foi campeão em todas as 
categorias que disputou, começando pela 
Kart, aos 13 anos de idade.
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toriedade  mundial.  Então,  eu  acho 
que  quando  um  piloto  chega  para 
correr na Fórumla 1 ele já está ma-
duro, está consciente de que é pre-
ciso  trabalhar  duro  para  chegar  lá, 
mesmo que seja jovem.

Você  teve  muito  êxito  na  Stock 
Car,  assim  que  deixou  a  Fórmula 
1  –  como  todos  sabem,  porque  as 
equipes Fittipaldi e Arrows, na épo-
ca, não conseguiram patrocínios – e 
não guarda frustração alguma...
Foi  o  máximo  correr  na  Fórmula 
1,  mesmo  porque  eu  tinha  20  anos 
quando  o  Emerson  Fittipaldi  me 
convidou,  dizendo  “eu  vou  parar, 
quero  que  você  seja  meu  substitu-
to”.  Para  mim  foi  um  orgulho,  além 
do mais, a equipe Fittipaldi era, na-
quela época, a que tinha melhor es-
trutura – os melhores mecânicos, os 
profissionais  mais  destacados...O 
fim da Equipe Fittipaldi se deu ape-
nas por falta de grana, assim como 
aconteceu com a Arrows depois. Foi 
uma pena, mas o meu negócio sem-
pre  foi  pilotar,  e  de  volta  ao  Brasil 
vivi  meu  melhor  momento.  A  Stock 
Car é uma categoria top na Améri-
ca do Sul, não existe nada mais exi-
gente, mais profissional que a Sotck 
Car.  Hoje  o  nível  técnico  da  Stock 
Car é muito alto, especialmente no 
quesito  qualidade  de  pilotos,  e  eu 
tive sucesso nela. Foi muito bom.

Você me dizia que a grande incenti-
vadora de sua carreira foi sua mãe. 
É  um  fato  interessante,  em  se  tra-
tando  dos  anos  70,  quando  as  mu-
lheres  ainda  vislumbravam  tratar 
de  assuntos,  digamos,  pertinentes 
aos homens...

o piloto escolhido para dirigir esse 
Bora. Na verdade, o carro era outra 
coisa, todo preparado para a prova, 
mas a aerodinâmica do Bora contri-
buiu para a vitória. (risos)

Você começou muito cedo, era ado-
lescente ainda...
Tinha entre 13 e 14 anos, mas hoje 
se começa mais cedo ainda. Tem 
crianças de 8 ou 9 anos já correndo 
de Kart...
Eu comecei no Kart meio que por 
acaso. Um dia acompanhei minha 
irma mais velha a um treino ou cor-
rida de um amigo dela. Ao final 
ele me disse ”quer dar uma vol-
ta”? Aquela experiência foi única. 
Imediatamente percebi o que que-
ria fazer da vida. E não parei mais. 
Participei da Fórmula V – que era 
Volkswagen - aqui no Brasil, depois 
fui para a Europa, corri na Fórmu-
la Ford, na Fórmula 3,  na Fórmu-
la 2 e na Fórmula 1  em 1981 e 82 
pela equipe Fittipaldi e meio ano 
de 1983 pela Arrows. Depois voltei 
para o Brasil.

Tudo isso aconteceu muito rápi-
do, numa sequência de recordes...
Como você lidou com o sucesso, 
sendo muito jovem ainda?
No automobilismo é diferente. Um 
piloto, para chegar à Fórmula 1, 
que é o sonho de todos,  tem que 
trilhar basicamente esse caminho, 
passar pelas outras categorias, en-
tão, a fama, o reconhecimento, não 
vem de repente. Não é como no fu-
tebol que hoje você está na seleção 
de base, por alguma razão entra 
na equipe principal, faz um golaço 
logo no primeiro jogo e ganha no-

Fotos Fábio Moreira
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De fato, minha mãe não só deu 
muito apoio em minhas primei-
ras corridas de Kart, como em 
minha vida e na carreira que 
tive. Ela foi minha empresária, 
sempre cuidou de meus patrocí-
nios...

Falando em mães...você teve 
problemas em conciliar a escola 
e o esporte?
Tive. Lógico que tive (risos). No 
começo, quando corria de Kart 
eu fazia os dois, ia à escola e 
corria. Era difícil, mas deu certo, 
ainda que a prioridade sempre 
foi o Kart, mas depois que come-
cei a correr com automóveis - fiz 
um ano no Brasil, depois fui para 
a Europa - tive que optar entre o 
estudo e o esporte, e foi o que fiz. 
Aos trancos e barrancos concluí 
o segundo grau (risos).

Você teve uma carreira muito 
longa e sem ocorrências graves, 
acidentes, brigas etc. O que de-
termina essa carreira de suces-
so? Dedicação, talento, sorte?
É o conjunto todo, mas isso tam-
bém mudou muito. Na minha 
época o piloto era diferente do 
piloto de hoje. Nós tínhamos 
mais obrigações em certas coi-

sas, mas hoje a exigência 
é maior, por exemplo, as 
cifras que envolvem um 
piloto de Fórmula 1 atual-
mente são astronômicas e 
o próprio piloto tem mui-
tos compromissos em torno 
disso, como exigências do 
patrocinador, eventos so-
ciais onde ele tem que apa-
recer, compromissos com 
a equipe, com a marca que 
representa, então, é uma 
vida muito cheia de tarefas, 
ele tem uma vida exclusiva 
para o esporte. Antes não, os 
compromissos eram infini-
tamente menores. Por outro 
lado, como não existia toda 
essa tecnologia em termos 
de computador, de teleme-
tria, de tudo o que há para 
dar suporte ao piloto dentro 
da pista hoje, era preciso ter 
mais conhecimento mecâni-
co. Hoje o foco do piloto é 
guiar o carro, é ser rápido 
com aquele carro, porque 
toda e qualquer informação 
sobre o carro vem de fora, 
da equipe que está diante 
dos computadores. Hoje, 
o departamento de enge-
nharia de uma equipe é tão 
grande que supera qual-
quer informação do piloto. 
Lógico que o piloto ainda 
influencia, ele dá os palpi-
tes dele, porque afinal é ele 
que está sentado diante do 
volante, mas é muito mais 
aquele acerto final, até para 
atender a sua comodidade, 
do que o resultado técnico 
ou da performance. 

GENTE

10S H O W R O O M

Você dirira que era mais difí-
cil pilotar antes do que agora?
Sempre me perguntam isso, 
mas não, é apenas diferente. 
Podemos dizer que pilotar um 
carro no meu tempo era mais 
difícil fisicamente, porque os 
carros da Formula 1 eram car-
ros com muita pressão aerodi-
nâmica – aqueles carros-asa 
– eram carros sem direção 
hidráulica, a corrida durava 
duas horas, o calor era insu-
portável, a gente terminava a 
prova literalmente acabado. 
Hoje o carro é totalmente dife-
rente; ele tem direção hidráu-
lica, o câmbio é na mão, até 
ar-condicionado no capacete 
o piloto tem, mas a exigên-
cia de performance é maior. 
Dou um exemplo: eu chegava 
numa reta a 300 km/h e freava 
lá pelos 100 metros, hoje nes-
sa mesma pista, o piloto de 
Fórmula 1 chega a 350 km/h 
e freia na marca dos 50 ou 
até um pouco menos. Então, a 
concentração tem que ser ain-
da maior. O tempo é tão mais 
rápido hoje que exige muito 
mais do piloto. 

Com todo esse conhecimento, 
você participa ativamente da 
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carreira do seu filho Daniel?
No começo sim, eu ajudei muito 
o Daniel quando ele começou 
no Kart. Hoje eu me preocupo 
bastante, participo, estou sem-
pre lá, dou meus palpites, mas 
como fã, como pai de piloto. Ele 
tem a carreia dele.

Não tem uma ingerência sua 
em dizer “faça assim, faça de 
outro jeito”?
Não. Ele tem o meu apoio, de 
vez em quando dou uns con-
selhos, mas é mais por expe-
riência, pelas situações pelas 
quais já passei e que vejo acon-
tecendo na careira dele agora, 
situações extra pista, digamos 
assim...(risos)

Você também me dizia que em-
bora ele seja um exímio piloto, 
não curte muito automóveis...
(risos) Ele gosta, mas não é ob-
cecado, como eu era, por exem-
plo. No meu tempo, meus ami-
gos e eu não víamos a hora de 
completar 18 anos para ganhar 
um carro e sair por aí, sentindo 
a liberdade de ir e vir. Hoje, a 
juventude é diferente. Tenho 
amigos cujos flhos nem carro 
têm, e por opção. Acham que 
não precisam de um automóvel 

para nada. Mudou muito isso e 
não sei explicar por que...

Porque a gente gosta de carro, 
não é Chico? (risos)
Exatamente! Eu adoro dirigir, 
adoro meu carro...Aí as pessoas 
falam do trânsito, do estresse, 
mas nós não estamos falando 
do momento em que você fica 
parado no engarrafamento da 
marginal, falamos do prazer de 
dirigir, da independência que o 
carro dá...

E não há um paralelo entre cor-
rer nas pistas e dirigir o pró-
prio carro na estrada?
Não. Aí são coisas totalmente 
diferentes. O tempo em que o 
piloto está lá na corrida é com-
pletamente diferente dos mo-
mentos em que está dirigindo 
o próprio carro. Na verdade, 
lá não é um carro, nada tem a 
ver com um automóvel de pas-
seio, de utilidade. Um carro de 
corrida, seja um Sotck Car ou 
um Fórmula 1,  é um protótipo, 
é moldado para você. Lá é um 
meio onde você está medindo 
performance, você está com-
petindo, e na rua você guia por 
prazer, necessidade. Não há 
comparação entre dirigir na 
pista e na rua. Na pista é adre-
nalina pura.

Você entrava calmo e saia pi-
lhado ou já entrava pilhado nas 
pistas?
Eu sou um pouco tenso, ficava 
sempre atento demais, pen-
sando nos problemas que po-
deriam acontecer, depois de 
iniciada a prova, voltava ao 
equilíbro, mas antes e durante 

a largada era e é sempre a hora 
mais tensa, depois é com o piloto.

Como a gente reconhece um 
bom piloto? Na largada, na recu-
peração?
É um conjunto. Um bom piloto 
tem várias quallidades.

O Brasil é conhecido por ter bons 
pilotos historicamente...
O Brasil teve uma época áurea, 
hoje estamos mais fracos, mas 
isso se deve ao automobilismo 
de base que está ruim.

Nosso último grande piloto foi 
Ayrton Senna? 
Sem dúvida ele foi o último gran-
de campeão, mas tivemos outros 
grandes pilotos pós - Ayrton, 
como o Massa, o Rubinho, mas o 
Ayrton além de ter sido nosso úl-
timo grande campeão, na minha 
opinião, foi o maior piloto de to-
dos os tempos em nível mundial.

Bem, falando da sua vida de hoje, 
como se deu essa parceria com 
a BSS?
Como se costuma dizer, eu sou 
uma marca dentro da marca. Eu 
sou o Relações Públicas da BSS, 
esta grande blindadora, enten-
da-se, em qualidade. Nós nos di-
ferenciamos pela qualidade de 
material e é realmente um prazer 
trabalhar com uma marca dessas.

E esse é um segmento crescente, 
mesmo sendo de luxo?
Sim. O Brasil é o grande blinda-
dor mundial, disparado o que 
mais blinda no mundo. São Pau-
lo puxa o número, mas é geral. 
Não são números exatos, mas o 
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Brasil blinda em torno de 16 
mil carros ao ano, enquanto 
o segundo colocado, que é 
o México, blinda menos de 
três mil. Hoje o Brasil tem o 
melhor know how do mundo. 
Somos os mais capacitados. 
Nós fabicamos o melhor vi-
dro blindado, as melhores 
mantas, enfim, somos o nú-
mero 1.

Vocês têm um preço acima 
do mercado, como conse-
guem estar com a Fábrica 
lotada e com fila de espera?
Em razão da qualidade e do 
pós-venda da BSS. Até o nos-
so valor de revenda é maior. 
Ter um carro com o selo de 
blindagem da BSS é garantia 
de valor agregado.

Qual é o segredo?
Estamos há 12 anos no mer-
cado e temos 200 e poucos 
funcionários, a maioria deles 
com 12 anos de Casa, então, 
é um pessoal extremamente 

blindado os salvou dessa ou 
daquela situação?
Muitos. Já foram vários os 
carros que chegaram aqui 
com tiros nas laterais ou nos 
vidros para reparo. O mer-
cado é crescente. Nós temos 
como referência os números 
do Exército que é a institui-
ção que dá a autorização 
para a blindagem e a cada 
ano esse número aumenta 
e não fica restrito aos presi-
dentes de grandes empre-
sas, hoje, todo mundo está 
buscando essa proteção. 

Finalmente, que recomen-
dação você daria aos jovens, 
a partir da sua experiência 
de vida?
Primeiro descobrir o que 
gostam, depois, colocar 
foco absoluto nesse obje-
tivo, nessa carreira. E isso 
vale para todas as áreas, 
seja no esporte, seja na con-
dução de empresas, seja 
numa profissão liberal. Não 
tem jeito de as coisas darem 
certo sem muito trabalho. 
Isso acontece para alguns 
muito esporadicamente e 
o mais frequente é obervar 
que a pessoa teve alguns 
sucessos, mas não foi um 
sucesso perene. Uma coisa 
é chegar lá e outra coisa é 
manter-se lá.

GENTE
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especializado em blindagem, 
e volto a dizer, os materiais 
que empregamos são mais ca-
ros, mas são os melhores e o 
serviço que prestamos, de ex-
celência.

Você citou várias vezes o pós-
-vendas da empresa, como ele 
acontece?
Qualquer probleminha que 
o cliente tiver, tipo um vidro 
que está devagar para subir, 
na mesma hora um técnico 
nosso vai até ele para atendê-
-lo e se não for possível resol-
ver o problema no local, um 
carro-plataforma nosso retira 
o carro e o traz para a fábrica. 
E, claro, tudo isso sem cobrar 
nada.

Vocês têm pesquisas para sa-
ber se esse segmento conti-
nua crescendo?
A verdade é que independen-
temente da violência em nos-
so País e do quanto ela possa 
ser diminuida, quem já usou 
um blindado dificilmente sai 
dele, porque há sempre o ris-
co de um malandro abordar a 
gente em um semáforo para 
roubar o nosso relógio. São os 
chamados marginais de opor-
tunidade, nem sempre violen-
tos, mas que tiram o sossego 
da gente no trânsito, e o blin-
dado nos dá essa segurança, 
essa proteção. O dono de um 
carro blindado certamente 
sofre muito menos estresse ao 
trafegar por nossas ruas.

Vocês recebem relatos de 
clientes dizendo que o carro 
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Considerado o maior evento de 
tecnologia do mundo, o CES – 
Consumer Eletronic Show, reali-
zado em Las Vegas, entre 8 e 11 
de janeiro, deu início à onda de 
novidades “futuristas” previstas 
para este ano e os próximos. 
O CES ganhou projeção porque 
as novidades ali apresentadas 
têm se mostrado, a cada ano, 
factíveis no “mundo real”, ou 

seja, por mais inovadoras que 
sejam entram no mercado rapi-
damente. Também por esta razão, 
as montadoras de veículos esco-
lheram o evento para apresentar 
suas pesquisas e inovações. Aliás, 
como constatado pela imprensa 
especializada, o CES tem sido 
preferido aos tradicionais salões 
de automóveis que, historicamente, 
acontecem ao redor do mundo.

Montadoras apostam no CES
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O apelo do carro elétrico
Experimentar um carro elétri-
co ainda é uma novidade. Pelo 
menos para nós, do Cone Sul, 
mas quem dirige, adora.
“É silencioso, confortável e 
gratificante do ponto de vista 
de estarmos fazendo o cor-
reto em favor do ambiente”, 
diz Regina Corrêa, publici-
tária, que recentemente teve 
a experiência, ao dirigir um 
carro elétrico com autonomia 
total entre as cidade do Por-
to e Lisboa. Mas, mesmo se a 
bateria do carro não tivesse 
autonomia para os 314 quilô-
metros entre as duas cidades, 
Portugal é o país europeu com 
a maior rede de abastecimen-
to para carros elétricos, além 
dos descontos mais genero-
sos para quem os compra.

Na Alemanha, onde está o 
quartel general do Grupo 
Volkswagen, a corrida é maior 
ainda. A VW tem protagoniza-
do a cena dos elétricos e atraí-
do elogios com a linha ID, mas 
revelou recentemente o e-up!, 
o subcompacto totalmente 
elétrico que deverá ser o elé-
trico mais barato da marca, 
custando algo em torno a 18 
mil euros, mas, por enquanto, 
destinado apenas ao mercado 
europeu.

Todas as montadoras 
apostam nos elétricos 
Mas a concorrência é gran-
de e atenta. Na mesma CES, 
a Ford anunciou a  tecnologia 

Foi o caso da Audi, do Gru-
po Volkswagen, que chamou 
a atenção do público com o 
Audi Aicon, veículo elétrico, 
com data de lançamento pré-
-agendada para 2021. 
O Aicon, de estilo e aerodi-
nâmica absolutamente “espa-
ciais”, tem autonomia de 750 
quilômetros com apenas uma 
recarga da bateria, mas o mais 
incrível do modelo é o seu 
interior, com telas acessíveis 
apenas através do toque. Real-
mente impressionante. 

Como todos os setores da so-
ciedade, a indústria automo-
bilística está vivendo sua mu-
dança mais profunda e mais 
veloz. Ao admitir que o seu ne-
gócio terá outro perfil a partir 
desta data, as montadoras pas-
saram a se auto-definir como 
“provedoras de mobilidade”. 
E estão certas, tanto é que são 
cada vez mais evidentes os 
incentivos em todo o mundo 
para o crescimento dos veícu-
los elétricos.
Na Europa, o movimento cami-
nha rápido e até mesmo Portu-
gal, há pouco o país mais mo-
desto da comunidade, corre 
na eletrificação. Os dados vêm 
das locadoras, que têm regis-
trado uma demanda crescente 
de carros elétricos por parte 
dos clientes, e não apenas os 
europeus. Os turistas sul-ame-
ricanos, notadamente, os bra-
sileiros encabeçam a lista.

de “comunicação do veículo-
-com-tudo” pelo celular. Tra-
ta-se da C-V2X, tecnologia 
de comunicação sem fio, que 
permite aos veículos ouvir e 
falar uns com os outros, além 
de se comunicar com os pe-
destres e com os semáforos, 
faixas nas estradas, enfim, 
com toda a infraestrutura de 
trânsito. O objetivo é garantir 
a segurança e favorecer um 
sistema de transporte inteli-
gente e conectado. A tecno-
logia C-V2X deverá equipar 
todos os modelos novos fabri-
cados nos Estados Unidos a 
partir de 2022.

Outro fabricante que se des-
tacou na Feira foi a Hyundai, 
que apresentou o conceito au-
tônomo UMV - Veículo de Mo-
bilidade Definitivo – ou, como 
é conhecido, o Hyundai Eleva-
te. O adjetivo “elevate” revela 
a característica revolucionária 
do conceito, que é justamente 
a capacidade de escalar mon-
tanhas, assumindo a condição 
de um absoluto orff-road. Com 
“pernas” articuladas, o versá-
til Hyundai Elevate pode cor-
rer, caminhar ou, como dito, 
escalar terrenos íngremes.

Fornecedores na disputa
E não apenas as montadoras 
estão perfiladas na corrida 
pela eletrificação. Fornecedo-
res importantes e tradicionais 
da indústria automobilística – 
ou não – estão a postos para 
chegar nos primeiros lugares. 

Montadoras apostam no CES
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É o que pretende a Sam-
sung, que anunciou no 
CES 2019 o Digital Cok-
pit, um interior incrível 
para os veículos do fu-
turo.
Com o Digital Cokpit, 
é possível fazer prati-
camente tudo no carro, 
e a distância, desde a 
sua casa. Além de ligar 
o carro, ajustar o ar-
-condicionado, o sistema 
tem vários aplicativos e 
câmeras monitorando o 
comportamento do mo-
torista para evitar que 
ele se distraia ou ador-
meça ao volante. 

ID.R
Mas é mesmo o Grupo 
Volkswagen que está no 
pódio da eletromobili-
dade. O investimento é 
tão grande que extrapo-
la a pesquisa e o desen-
volvimento apenas para 
os veículos de passeio. 
Um exemplo disso foi o 
recorde obtido pelo ID.R 
– o 100% elétrico-espor-
tivo da marca, na famosa 
pista de Pikes Peak Hill 
Climbun, nos Estados 
Unidos, no ano passado. 
E o ID.R não vai parar 
nesse recorde. Ele está 
em busca do próximo, 
desta vez  na pista de 
Nürburgring-Nordsch-
leife, na região de Co-
lonia, Alemanha,  consi-
derada a mais complexa 
do mundo, disputando 
a prova exclusiva para 

uma velocidade média 
de quase 185 km/h, e foi 
conquistado, em 2017, 
pelo britânico Peter Dum-
breck, com um Nio EP9.

A pista de Nordsch-
leife, aberta em 1927, é 
uma das únicas que con-
tinua sendo utilizada para 
testes da indústria auto-
mobilística. Para a Fórmu-
la 1, o circuito foi fechado. 
Dada à sua dificuldade, o 
ex-campeão de Fórmula 
1, Jackie Stewart (Esco-
cês, tricampeão mundial de 
Fórmula 1 e considerado 
um dos maiores pilotos da 
história do esporte. Parale-
lamente, correu nas 24 Ho-
ras de Le Mans de 1965, nas 
500 Milhas de Indianápolis 
de 1966 e 1967 e competiu 
na Can-Am em 1971 e em 
1972), a chamou de “Cir-
cuito Inferno Verde”.
Hoje, a pista de Nordsch-
leife – junto com o moder-
no Circuito de Grand Prix 
– é mais conhecida por 
sediar a famosa Corrida 
de 24 horas, onde a Volks-
wagen se apresenta com 
o Golf GTI.

O Golf, sempre o 
Golf...
Falando do icônico Golf, 
a versão híbrida do mo-

 
A prova, um desafio
Segundo especialistas 
em provas esportivas, 
ao contrário da clássica 
Pikes Peak, nos Estados 
Unidos, que começa em 
2.862 metros de altitude 
e termina em 4, 302 me-
tros, Nordschleife fica 
entre 320 e 617 metros 
acima do nível do mar.
Romain Dumas será o 
piloto que pretende con-
duzir o ID.R ao pódio 
mais uma vez, visto que 
foi ele próprio o vence-
dor da subida de Pikes 
Peak.
“Só de pensar em dirigir 
o ID.R em Nordschleife 
já é o suficiente para me 
dar arrepios. Conheço 
muito bem a pista, mas 
o carro será um desafio 
completamente dife-
rente, com sua extrema 
aceleração e grande 
velocidade nas curvas” 
declarou Dumas, acres-
centando: “mal posso 
esperar pelos primeiros 
testes. Quebrar o recor-
de entre os competido-
res elétricos certamente  
não será um passeio no 
parque.”
O recorde atual de veí-
culos totalmente elétri-
cos é de 6:45.90, com 

esportivos totalmente 
elétricos. 

Considerado o ícone 
de toda a série de veí-
culos elétricos que a 
VW pretende lançar a 
partir de 2020, e neste 
caso a versão R, para a 
próxima prova espor-
tiva, tem dois motores 
elétricos com capaci-
dade de 500 kW (680 
OS) e pesa menos de 
1,100 quilos, incluindo 
o motorista. 
“Nós também modifi-
caremos a aerodinâmi-
ca do IDR, para aten-
der as condições de 
Norschleife, as quais, 
diferem grandemen-
te das de Pikes Peak”, 
disse François-Xavier 
Demaison, diretor téc-
nico da Volkswagen 
Motores Esportivos. 
Já, Sven Smeets, exe-
cutivo na mesma área 
de atuação, disse que 
“depois  do recorde 
de Pikes Peak, Nürbur-
gring-Nordschleife é 
o grande desafio para 
o ID.R. Um recorde na 
pista de Nordschleife 
é uma conquista imen-
sa para qualquer carro, 
não importa se de pas-
seio ou de prova.”
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delo – o Golf GTE, apresenta-
do no Salão do Automóvel de 
São Paulo no ano passado, está 
prestes a desembarcar no Bra-
sil. Para isso, a Rede de Conces-
sionárias já está se preparando 
tecnicamente para recebê-lo. 
Durante este ano, uma série de 
treinamentos para as equipes 
de vendas e especialmente 
de pós-vendas vai acontecer. 
Ao mesmo tempo, ferramentas 
especiais e carregadores Wall-
box – de carga rápida estarão 
nas oficinas e showrooms.
É a comprovação de que o Gru-
po Volkswagen envereda pelo 
caminho sem volta da eletrifi-
cação. A parceria com a startup 
Forge Nano Inc, do ramo de ba-
terias, onde a Montadora pre-

tende investir 10 milhões de 
dólares, dá a dimensão desse 
futuro.
A startup Forge Nano, de Louis-
ville, no Colorado (USA), está 
investigando processos tecno-
lógicos para melhorar a quali-
dade de suas baterias. Trata-se 
de um novo revestimento de 
material, e a Volkswagen en-
trará com o suporte financeiro 
e também com conhecimento 
técnico para que isso aconteça. 
Embora o projeto ainda aguar-
de aprovação, a expectativa 
é de que vá adiante, mesmo 
porque, o Grupo Volkswagen 
mantém parceria com a Forge 
Nano e outras startups de tec-
nologia já há alguns anos.
A conhecida ofensiva em veí-

culos elétricos da Volkswagen, 
que pretende oferecer mais 
de 50 modelos a bateira até 
2025, sendo um quinto deles 
totalmente novos, se baseia na 
pesquisa cooperada principal-
mente com startups, para che-
gar à liderança mundial nesse 
segmento. 
Axel Heinrich, chefe de pes-
quisa do Grupo VW, garante: “a 
marca quer ser a líder mundial 
em prover mobilidade elé-
trica. Nós estamos continua-
mente expandindo nosso co-
nhecimento em tecnologia de 
baterias. Temos que projetar 
nossa competência tecnológi-
ca para o futuro e a coopera-
ção com startups é chave fun-
damental nesses esforços.”

VW ID. R e o ID BUZZ com a equipe VW Motorsport e o piloto Romain Dumas
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Board da VW
mais uma vez no Brasil

Eles foram recebidos 
pelos concessionários Gui 
Mattos e Fernando e pelo 
superintendente do Grupo, 
Luiz Antônio Bochio. A visita 
foi uma prévia do que o Sr. 
Jurgen Stackmann, vice-
presidente mundial de 
Vendas e Marketing, veria 
quatro dias depois, 14 de 
janeiro, durante mais uma 
de suas visitas ao Brasil. E 
o que ele viu, gostou. A Ilha 
Digital no Brasil caminha 
bem e com tecnologia 
largamente nacional.
Stackmann esteve no 
Brasil ainda no dia 23 

Dia 10 de janeiro, o presidente da Assobrav, 
Dado Guião, esteve reunido com a direção 
da Volkswagen do Brasil. Ele e o presidente 
e CEO da Fábrica no Brasil e na Região 
SAM, Pablo Di Si, além de Stefan Mecha, 
vice-presidente de Vendas e Marketing 
para a Região SAM, Gustavo Schmidt, vice-
presidente de Vendas e Marketing, Ricardo 
Casagrande, diretor de Vendas, Alexandre 
Abelleira, do Desenvolvimento da Rede, e 
Fábio Rabelo, da área de Digital e Novos 
Negócios também para a Região SAM, 
visitaram a concessionária Caraigá, na 
capital paulista, para saber como anda o 
projeto piloto Ilha Digital lá instalado. 

inclusive essa coletiva com jornalistas e encontro com os 
concessionários brasileiros e voltou para a Alemanha no 
fim da noite.
No dia 24 passado, quinta-feira, aconteceu a primeira 
reunião do ano da Diretoria Executiva. Pela manhã, 
o presidente, os 14 vice-presidentes e os sete 
coordenadores regionais debateram o planejamento para 
o ano e as metas pós 2020. À tarde, a Diretoria recebeu 
a equipe de Gustavo Schmidt – Ricardo Casagrande, 
Daniel Morroni, Rodrigo Purchio, Alexandre Abelleira e 
Reginaldo Barossi e deram continuidade à reunião. Entre 
outros assuntos, falou-se da estratégia de campanha 
do T-Cross, a ser lançado para a imprensa e a Rede de 
concessionários, nacionalmente, dia 19 de fevereiro, 
com previsão de chegada aos show roooms em abril. 
Segundo Gustavo Schmidt, depois do lançamento, haverá 
a pré-venda do modelo, com 800 carros fabricados – 400 
comfortline, versão 1.4, e 400 highline, versão 1.0.
A estratégia de venda do T-Cross, cujo preço será 
divulgado dia 19 de fevereiro, durante o evento para 
os jornalistas, é fazer com que o consumidor dirija o 
modelo – sem dúvida, um grande diferencial para o 
fechamento de negócios – e atrair o público feminino, já 
muito simpático ao T- Cross. Segundo os executivos da 
Fábrica, a Volkswagen continua sendo uma marca com 
forte assinatura masculina, o que, segundo eles, precisa 
ser mudado. Daí a estrela do filme de lançamento do 
T-Cross, ser a atriz Debora Secco, em atuação, aliás, que 
tem merecido o aplauso da crítica e do público.
O vice-presidente de Vendas e Marketing da VWB, 
Gustavo Schmidt, disse ainda que os temas Tarok, a 
picape que ficará abaixo da Amarok, prevista para daqui 
a poucos anos e demais novos produtos que farão parte 
do futuro portfólio da marca, caminham bem, dentro do 
planejamento da matriz, que prevê para a América do Sul 
especial atenção. Sobre isso, disse Gustavo: “Na América 
do Sul, especialmente no Brasil, o padrinho da marca é 
o Sr. Jurgen Stackmann, o que para nós é muito bom, em 
termos de diálogo e trabalho a quatro mãos com a Rede 
de Concessionários.”

e janeiro, quando se 
reuniu novamente com 
Dado Guião e mais 10 
concessionários, pela 
Fábrica convidados, 
para discutir o negócio 
“concessionária de 
veículos no Brasil” em nível 
de Board. Lá conversaram 
também com o novo 
COO da Companhia, Ralf 
Brandstatter, executivo 
elogiado pela imprensa 
do setor como muito 
agradável e cheio de 
energia. De fato, Bradstatter 
chegou ao Brasil no 
próprio dia da reunião 
bem cedinho, teve um 
sem fim de compromissos, 
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“Esperamos alta de 9% para as nossas vendas em 2019, mas 
já começamos janeiro com ritmo superior, com expansão 
de 10%”, revelou o presidente da Volkswagen do Brasil e 
Região SAM, Pablo Di Si, à imprensa recentemente, quando 
falava sobre os investimentos da Companhia na América 
do Sul após 2020. Como é sabido, até a data, a Volkswagen 
investirá R$ 7 bilhões na Região.
Di Si está otimista. Além do lançamento do T-Cross, o 
novo SUV da marca, previsto para estar nas ruas em abril, 
ele acredita que no médio prazo a marca possa crescer 
dois dígitos, graças à melhora na oferta de crédito, à 
estabilidade das taxas de juros e ao aumento da confiança 
do consumidor. 
Para o presidente da VWB, a recuperação do mercado 
argentino, nosso histórico e forte parceiro comercial, e o 
investimento da Companhia em outros negócios na América 
Latina darão suporte a esse crescimento.
A expectativa de voltar à liderança também é grande, mas 
sem exageros. “Não vou sacrificar margens só para ficar em 
primeiro lugar”, assegurou Pablo Di Si.

Prestigiaram o evento, o 
presidente da Assobrav, Dado 
Guião e o vice-presidente de 
Vendas e Marketing da MAN, 
Ricardo Alouche.
Eles e os concessionários 
premiados foram recebidos 
pelo presidente do Banco 
Volkswagen, Fabrizzio Rugiero e 
pelo superintendente de Vendas, 
Eduardo Portas, que também 
foi o Mestre de Cerimônia 
e fez questão de agradecer 

“Melhor Performance 2018”

O Banco Volkswagen premiou, dia 1 
de fevereiro, os 28 concessionários de 
automóveis e os nove de caminhões que 
mais negociaram seus produtos financeiros 
durante 2018. 
A premiação atendeu a três categorias de 
concessionárias, diferenciadas pelo tamanho 
– de até 100 carros comercializados ao 
mês, entre 100 e 350 automóveis mensais 
e concessionárias que superam as 350 
unidades/mês. Além destas, o Banco 
Volkswagen premiou mais duas novas 
categorias que passarão a ser consideradas 
de agora em diante: “A concessionária 
que aderiu de forma mais rápida ao novo 
modelo de negócios do Banco” e a “A 
concessionária que teve a maior arrancada 
de vendas”. Nestes dois últimos quesitos, 
foram premiadas as empresas VW Belcar, de 
Goiânia, e a VW Abolição, do Rio de Janeiro, 
respectivamente.
Veja, a seguir, os cinco finalistas de cada 
categoria:

Grupos acima de 350 AAks/mês:
5º lugar – VW Germânica, interior de São Paulo e 
interior de Minas
4° lugar – VW Servopa, do Paraná
3º lugar – VW Guaibacar, do Rio grande do Sul
2º lugar – VW Nacional, do Ceará e Rio grande do 
Norte
1° lugar – VW Original, da Grande São Paulo

Grupos entre 101 e 350 AAks/mês
5° lugar - VW Trescinco, de Cuiabá, Mato Grosso 
4º lugar - VW Vega, de Belém
3º lugar – VW Grande Belém, de Belém
2º lugar - VW Distac, também do Rio de Janeiro
1º lugar - VW Real, de Itaguai, RJ 

Grupos entre 10 e 100 AAKs/mês
5° lugar – VW JovemCar, da Bahia 
4º lugar – VW Petromol, Petrolina, PE
3º lugar – VW Autoelite, de Santa Catarina
2º lugar – VW Carevel, de Rondônia
1º lugar – VW Dapsa, de Piedade, SP

aos concessionários pelo 
desempenho, “primeiro, pela 
performance, que aconteceu 
logo no primeiro ano após 
a crise econômica, e depois 
pela confiança depositada 
na instituição, porque nada 
se constrói sem confiança 
recíproca”, destacou Portas.
Na oportunidade, os convidados 
conheceram o novo CFO do Banco 
VW, Rodrigo Capuruço, que 
sucedeu a Rafael Teixeira

Mais investimento
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Fortalecimento das 
Redes de Concessionárias?

Para o autor, com um modelo 
de franquia, os gastos e as ta-
refas hoje de responsabilida-
de da montadora, como as 125 
lojas de varejo, os mais de 75 
centros de serviços e vários 
call centers, além dos custos 
imobilizados nesses espaços e 
a contratação e o treinamento 
de vendedores e técnicos su-
per qualificados, considerando 
a sofisticação dos seus produ-
tos, seriam transferidos para os 
concessionários, que, por sua 
vez, ganhariam na prestação 
de serviços altamente sofistica-
dos – especialização que as lo-
jas independentes não teriam 
-, criando o famoso “centro de 
lucro ideal”.
Veja, a seguir, o artigo comple-
to, em tradução livre do inglês, 

com grifos explicativos, em itá-
lico, da redação.

“Tesla pode montar Rede 
de Concessionárias
Jeremy Alicandri
Na semana passada (13 a 19 de 
janeiro), Elon Musk, CEO da 
Tesla, informou aos seus funcio-
nários que a empresa precisa-
va melhorar sua lucratividade, 
para se tornar uma “empresa 
viável”. Isso se traduziu em 
uma redução de 7% na equi-
pe (horistas e assalariados), a 
eliminação de seu programa 
de referência de vendas e um 
aumento em seus preços. Mas, 
apesar das mudanças, a Tesla 
tem um histórico de decisões 
dispendiosas, em parte porque 
a empresa se orgulha de fazer 
as coisas de maneira diferente. 

Por exemplo, a Tesla optou por 
construir internamente compo-
nentes básicos, como assentos, 
em vez de depender de forne-
cedores externos e globais que 
podem produzir os mesmos as-
sentos com mais eficiência. A 
Tesla também adotou a tese de 
que a automação reduziria os 
custos de mão de obra e ace-
leraria a produção, mas como 
a indústria automobilística já 
sabia, os robôs ainda não po-
dem substituir as mãos huma-
nas para todas as funções. E um 
último ponto que pode surpre-
ender a alguns: uma área im-
portante onde a Tesla recebeu 
muito pouco retorno sobre seu 
investimento - seu modelo de 
venda direta.

Venda direta
Não é segredo que a Telsa não 
quer concessionários. A pos-
tura da empresa baseia-se na 

Em artigo para a Forbes de 22 de janeiro pas-
sado, o consultor e diretor da Maryann Keller & 
Advisors de Nova York, Jeremy Alicandri, analisa 
as vantagens que uma rede de concessionárias, 
para vender e prestar serviços aos automóveis 
Tesla, poderia trazer ao caixa um tanto combali-
do da empresa hoje. 
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ideia de que os franqueados 
não podem vender correta-
mente veículos elétricos (EVs). 
Assim, a Tesla gastou bilhões 
de dólares em suas próprias 
lojas, centros de serviços, call 
centers e contratando pessoal 
para neles trabalharem. Como 
resultado, apesar de sua mar-
gem bruta alta, a Tesla tem as 
maiores despesas com vendas, 
administração e gastos gerais 
do que qualquer um de seus 
concorrentes estabelecidos, 
despesas que não foram razo-
avelmente revertidas, mesmo 
com o aumento do volume de 
vendas da Companhia.
A Tesla opera uma rede nos 
Estados Unidos com mais de 
125 lojas de varejo, mais de 75 
centros de serviços e vários 
call centers. Para constituir 
essa rede, a Tesla adquiriu o 
terreno ou o espaço para essas 
propriedades e projetou, cons-
truiu e equipou esses locais. 
Em seguida, contratou, treinou 
e formou equipes de vendedo-
res locais para comercializar e 
entregar seus carros; também 
contratou técnicos qualificados 
e demais funcionários para a 
área de prestação de serviços. 
Mas, com um modelo de fran-
quia todas essas tarefas (e os 
consequentes encargos finan-

ceiros) seriam deixados para 
os concessionários da Tesla, 
que teriam que construir e 
contratar pessoal para as lo-
jas de varejo, call centers e 
centros de serviços da marca, 
dentro dos padrões previstos 
por ela. Hoje, esta realidade se 
aplica a qualquer montadora 
que exija que seus concessio-
nários forneçam instalações e 
pessoal, de acordo com seus 
padrões exclusivos, incluindo 
a proibição da venda de outras 
marcas.

Novos
O gerenciamento do estoque 
de veículos novos é outra área 
em que os concorrentes têm 
uma vantagem sobre a Tesla. 
As montadoras tradicionais                                        
são imediatamente pagas pe-
los concessionários assim 
que o veículo sai do chão da 
fábrica. Dessa forma, as mon-
tadoras não são responsáveis 
pelo caixa (ou dívida do ba-
lanço) do estoque de veículos, 
incluindo os usados para test 
drives nas concessionárias. A 
Tesla poderia eliminar as des-
pesas e o débito do balanço 
correspondente com carros 
novos, mesmo com um mode-
lo fabricado sob pedido (que 
pretendia reduzir o estoque). 
Como a Tesla continua a au-
mentar as vendas, especial-
mente em sua meta de 500 mil 
unidades ou mais, os custos de 
transporte com os veículos no-
vos serão ainda mais onerosos.

Usados
Remodelar o gerenciamento 
de estoque de veículos usados 
também pode representar um 
benefício significativo para a 
Tesla. A montadora é atual-
mente responsável pelo risco 
residual dos veículos usados, 
bem como na revenda após o 

final do contrato. Essas tarefas 
incluem inspecionar e prepa-
rar essas unidades para a ven-
da a varejo, ao mesmo tempo 
em que pagam as despesas 
com juros para inventariá-los. 
Por exemplo, se uma locação 
para um Tesla Model S for ba-
seada no veículo valendo US$ 
60.000 no final do contrato, e 
ele valer apenas US$ 50.000 
quando no varejo, a Tesla é 
responsável pela diferença de 
US$ 10.000 mil mais todos os 
custos que incidem na venda 
do automóvel. Essas são res-
ponsabilidades geralmente 
reservadas aos concessioná-
rios, portanto, não é nenhuma 
surpresa que a Tesla esteja 
brigando com o mercado de 
usados, a ponto de não aten-
der às necessidades básicas 
dos clientes, como pequenos 
reparos de carroceria ou mes-
mo a de fornecer fotos de seu 
estoque.

Pós e contras
De acordo com a análise do 
EV-CPO.com, a Tesla tem atu-
almente mais de 1.500 veícu-
los usados à venda nos EUA, 
alguns com mais de dois anos 
e com preços reduzidos aci-
ma de US$ 50.000. Se a Tesla 
tivesse concessionários, eles, 
e não a montadora, arcariam 
com o ônus das despesas e o 
risco da queda de preços dos 
veículos usados, por meio da 
criação de um programa de 
certificação do “pré-proprie-
tário”, similar aos atualmente 
oferecidos por várias monta-
doras. Por exemplo, a maioria 
dos veículos novos que são 
alugados pela BMW Financial 
Services serão imediatamente 
vendidos a um concessionário 
BMW, quando do vencimento 
do contrato. Os revendedores 

Elon Musk, 
CEO da Tesla
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BMW têm que comprar um alto 
número de unidades fora do 
aluguel, seja pelo preço residu-
al do contrato de locação, seja 
pelo preço de mercado atual, 
mesmo que não desejem ven-
dê-los. Aumentando o número 
de vendedores independestes 
no mercado, que é obrigado a 
comprar fora do estoque de lo-
cação, a BMW tem maior contro-
le sobre os valores residuais, o 
que reduz seus custos de depre-
ciação e responsabilidade. Para 
lidar com o fluxo de veículos de 
entrada, os concessionários da 
BMW foram forçados a desen-
volver processos de remarke-
ting (forma de abordar pessoas 
que interagiram anteriormente 
com o seu Website ou aplicação 
para dispositivos móveis. Permite-
-lhe posicionar estrategicamente 
os seus anúncios perante estes pú-
blicos-alvo enquanto navegam no 
Google ou nos respetivos Websites 
parceiros, ajudando a aumentar a 
notoriedade da marca ou incenti-
vando estes públicos-alvo a efe-
tuarem uma compra) eficientes 

que geralmente vendem essas 
unidades dentro de 30 a 45 dias 
após o final do contrato, enquanto 
reduzem as despesas gerais de 
venda e também giram o estoque 
mais rapidamente. A propósito, 
por meio da pontuação da “Satis-
fação do Cliente”, a BMW pena-
liza os concessionários que não 
realizam pequenos reparos ou 
fornecem fotos precisas de seus 
veículos.

Uma opção para a Tesla
Muitos céticos argumentam con-
tra o modelo de franquia indireto, 
afirmando que a Tesla precisaria 
aumentar os preços para mantê-
-lo. Mas, o lucro bruto médio por 
veículo novo vendido por con-
cessionários nos Estados Unidos 
é de apenas US$ 2.231, uma mar-
gem pequena para a Tesla con-
siderar, dado que a maioria das 
versões de seu modelo é vendida 
por mais de US$ 70.000
Além disso, a baixa necessidade 
de manutenção dos Tesla, por se-
rem veículos altamente tecnológi-
cos, acaba se tornando um centro 
de lucro ideal para a concessio-
nária, pois prestado assistência 

SETOR
técnica e serviços de alto nível, 
essas empresas teriam os clientes 
que hoje a Tesla perde para as ofi-
cinas independentes, e assim que 
os concessionários começassem a 
ganhar dinheiro com isso, se senti-
riam incentivados a melhorar ainda 
mais o atendimento que prestam 
aos clientes locais. Isso é especial-
mente relevante para a estratégia 
de crescimento da montadora, já 
que muitos proprietários de Tesla 
reclamaram, em fóruns on-line, que 
os custos atuais de manutenção e 
reparo são excessivos, não impor-
tando o tempo de espera para a  
realização dos serviços.

Despesas administrativas
Embora a Tesla tenha atualmente 
uma margem bruta alta, ela está 
entre as montadoras que mais gas-
tam com despesas na área de Ven-
das, de Administração e de custos 
gerais. Como recentemente a mon-
tadora está lidando com problemas 
de caixa, ela deve considerar o que 
várias montadoras chinesas (mui-
tas das quais, produzindo EVs a 
preços mais baixos do que a Tesla) 
concluíram: que o modelo de con-
cessionárias é o método mais eficaz 
para vender seus veículos nos Esta-
dos Unidos. 
O fato de a Tesla continuar a ex-
pandir seu modelo, a impele a agir 
e a competir como uma montadora 
mais tradicional. Ela precisará con-
siderar opções que lhe permitam 
investir na construção de veículos 
melhores, a preços mais baixos, 
em vez de investir em serviços au-
xiliares que exigem investimentos 
e trazem baixa margem de lucro. 
Essa realidade está se tornando 
cada vez mais urgente para a Tesla, 
uma vez que agora enfrenta intensa 
concorrência de veículos elétricos 
produzidos, tanto por montadoras 
chinesas quanto por outros fabri-
cantes, ao mesmo tempo em que 
perde benefícios fiscais.”
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O título desta matéria pode 
parecer presunçoso, mas 
tratando-se da Ilha de Elba 
não é mesmo. Este pedaço de 
terra na costa oeste da Itália 
atraiu e serviu de exílio ao 
famoso Napoleão Bonaparte 
(1769 – 1821), concentra 
ruínas etruscas, que 
deixaram os antigos romanos 
encantados, e hoje embriaga 
amantes da natureza e 
dos esportes radicais, em 
meio a suas paisagens 
impressionantes.

CAROLINA GONÇALVES

ILHA DE 

ELBA
É SEMPRE 
TOSCANA
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Desde os etruscos que se em-
brenharam em suas montanhas 
em busca de minerais, espe-
cialmente de ferro, no longín-
quo século VIII a.C, até os dias 
de hoje, quando gente de to-
das as idades quer se refugiar 

em suas belezas naturais, a Ilha 
oferece diversão, cenários pa-
radisíacos - que contrastam 
penhascos com o azul único do 
mar tirreno - e uma oportuni-
dade lúdica para se aprofun-
dar na história da humanidade.

O exílio de Bonaparte
A Ilha de Elba pertence à 
província da Toscana (Itá-
lia) e dista 20 km da cos-
ta, sendo a terceira maior 
ilha italiana, com cerca de 
30 mil habitantes, número 
que dobra nos verões, de-
vido ao turismo. Chega-se 
a ela, de avião, partindo 
das cidades de Milão, Flo-
rença e Pisa, por compa-
nhias regionais ou – e pre-
ferencialmente, porque 
é mais bonito e divertido 
– em balsas desde Piom-
bino. 
Dividida em oito comu-
nes - a capital Portoferraio, 
Campo nell’Elba, Capo-
liveri, Marciana, Marcia-
na Marina, Porto Azzur-
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ro, Rio Marina e Rio 
nell’Elba.- são todos 
atraentes para o visi-
tante exigente. Que o 
diga Napoleão Bona-
parte (se pudesse!) 
que “ganhou” o exílio 
em 1814 e desfrutou 
de suas praias com 
uma bela pensão e 
um pequeno exérci-
to. Apesar disso, Bo-
naparte fugiu da Ilha 
no ano seguinte para 
retomar o poder na 
França. Fracassou, 
como se sabe, na fa-
mosa Batalha de Wa-
terloo, sendo exiliado 
definitivamente na 
ilha de Santa Hele-
na (colônia inglesa 
até 1981, localizada a 
meio do Atlântico Sul, 
mais próxima da Áfri-
ca do que da América 
do Sul, cuja capital é 
Jamestown). Mesmo 

assim, o excêntrico 
Bonaparte deixou im-
pregnada sua presen-
ça na Ilha de Elba e 
muito do seu charme 
tem a ver com isso.
Tanto é que o turista 
pode visitar os locais 
onde Napoleão man-
teve encontros amo-
rosos com sua aman-
te, a polonesa Maria 
Walewska, embora 
tivesse montado seu 
palácio no exilio para 
receber sua mulher, 
Marie Louise, arqui-
duquesa da Áustria, e 
para continuar despa-
chando profissional-
mente.

Portoferraio
Normalmente a cida-
de escolhida para ficar 
hospedado é Portofer-
raio, a maior cidade 
da ilha, e repleta de 

hotéis e restaurantes 
com especialidade em 
frutos do mar e peixe. 
Lá é onde está também 
a Vila dos Moinhos, 
uma das casas em que 
o imperador francês 
Napoleão Bonaparte 
viveu durante seu exi-
lio, hoje um museu.
A bela residência, de 
cor amarela, construí-
da em 1724 (época dos 
Médici) surge entre os 
fortes Falcone e Stela, 
mas assim que chegou 
à Ilha, Napoleão modi-
ficiou sua planta para 
atender às suas exi-
gências.
O turista pode ver o 
quarto, a biblioteca e 
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nante forte Falcone, do 
século XVI, onde tam-
bém, mas, evidente-
mente o que vale a es-
calada é a vista que se 
tem lá de cima.
Aliás, para os aficiona-
dos por caminhadas, 
a Ilha é perfeita. Su-
bir, descer e caminhar 
por estreitos sinuosos 
é uma aventura, mas 
segura. Com boa dis-
posição ninguém cor-
re riscos. As paisagens 
descortinadas a cada 
lance são incríveis e o 
museu arqueológico, 
no entrono da fortaleza, 
na marina de Portofer-
raio, merece uma para-
da. Lá se encontram re-
líquias desde o século 
VIII a.C até o V da nos-
sa era atual.

Teleférico
Subir ao topo do mon-
te Capanne, a monta-
nha mais alta da Ilha 
de Elba, é um passeio 

divertido. Mais do 
quem a altura – que 
nem é tanta assim – é 
a subida no teleféri-
co que dá adrenali-
na. Uma boa diversão 
para crianças e adul-
tos, à prova de enjoo 
e claro, medo de al-
tura. Isto porque, o 
teleférico é um tanto 
estranho. Parece in-
seguro (não é) o que 
faz com que o passeio 
tenha um sabor de 
aventura. O teleférico 
é montado com pe-
quenas jaulas, em vez 
de cadeirinhas, e fun-
ciona há 50 anos, ten-
do passado por uma 
boa reforma em 2005.
As “celas” tem espa-
ço para duas pessoas, 
o que faz a delícia 
dos casais apaixona-
dos. O vento é forte e 
pode incomodar um 
pouco durante os três 
minutos de travessia, 

o salão de festas do 
imperador e alguns 
objetos e móveis 
curiosos, entre eles 
a cama de campanha 
que o acompanhava 
nas batalhas.
Pode ver também a 
coleção de vestidos 
de gala de Pauline 
(1780- 1825), irmã 
de Napoleão, que foi 
quem de fato apro-
veitou a permanên-
cia na Ilha de Elba. 
Ela desfrutou daque-
la beleza durante vá-
rios meses, enquanto 
acompanhava o im-
perador em recep-
ções e festas
Vale também uma 
visita ao impressio-
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vez mais os esportes. 
Além dos parques, das 
montanhas, das praias, 
onde o turista mais tran-
quilo pode desfrutar de 
um estreito e maravilhoso 
contato com a natureza, 
conhecendo ainda sítios 
arqueológicos e animais 
nativos, a primeira mara-
tona lá realizada, em maio 
do ano passado, ganhou 
amplo destaque na mídia. 
Para muitos era o evento 
que faltava na temporada 
desportiva. 
As tradicionais provas de 
montain bike, natação e 
triatlo, reúnem esportis-
tas amadores e profissio-
nais do mundo todo, que 
costumam comemorar as 
vitórias e derrotas em de-
liciosas refeições. Afinal, 
estamos falando da Itália!

mas tudo fica superado 
quando se chega ao topo: 
a vista geral da Ilha é de ti-
rar o fôlego. O cenário en-
caixa o mar, as montanhas 
e os vilarejos encravados 
nas escarpas dos morros. 
Uma maravilha.

Praias
São 72, muito concorridas 
no verão europeu (agos-
to), mês que o turista bra-
sileiro deve evitar, justa-
mente por isso. As praias, 
embora pequenas são lin-
das. O inigualável azul do 
mar é o convite perfeito 
para pausas contemplati-
vas, acompanhadas de um 
bom prosecco ou de um 
“amaro”. 
Entre as praias mais boni-
tas, Cavoli, é também uma 
das mais famosas por ter 

areia fina e contar com um 
bar que oferece drinks di-
ferenciados e boa música. 
Outra praia bonita é Feto-
vaia, também com areia 
fina e entorno fascinante.
Para conhecer asa praias, 
bem como toda a ilha o 
recomendado é alugar um 
carro, ou, se você for um 
esportista preparado, uma 
bicicleta. Do contrário, uti-
lize os ônibus locais, mas 
eles não passam em todos 
os vilarejos e o último ho-
rário costuma ser às 17h00 
da tarde, o que pode pre-
judicar sua permanência 
na Ilha, considerando que 
no verão, o sol brilha até 
as 21h00.

Maratonas e provas de 
triatlo
A Ilha tem explorado cada 
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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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GRUPO DISAL

32S H O W R O O M

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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Neste cenário complexo, foi 
necessário trazer mais gen-
te para a mesa de decisão. O 
volume de dinheiro envolvido 
nos negócios começou a ficar 
incompreensível. Quanto, de 
fato, é um, dez, 100 bilhões? 
Qual é a fatia real e qual é 
aquela ditada pelo mercado 
que ajuda a crescer e ajuda a 
matar empresas todos os dias? 
Quanto temos realmente no 
nosso caixa no final do dia?
Com o novo episódio da rup-
tura da barragem da Vale, uma 
das mais admiradas blue chips 
da década de 80, com os es-
cândalos da Lava Jato, envol-
vendo a já terceira geração 
da Odebrecht e outras tantas 
empresas familiares, ficamos 
refletindo o que está errado no 
projeto global de Governança. 
Hoje, as empresas são criadas 
para serem vendidas e não 
para serem entregues para a 
próxima geração. O modelo 
na cabeça dos especialistas é 
profissionalizar as empresas e 
manter a família bem longe, de 
preferência. 
Mas será que estes conselhei-
ros profissionais, estes direto-
res profissionais estão prepa-
rados para arriscar a própria 

 
SUCESSÃO

pele no exercício das suas fun-
ções? Será que estão prepara-
dos para tomar decisões que 
podem ameaçar os números e 
por consequência ameaçar as 
suas posições? Até que ponto 
estes entrantes na Governança 
Corporativa estão dispostos a 
fazer o que é moralmente cer-
to e não aquilo que é altamente 
lucrativo? 
A resposta está nas manchetes 
dos jornais. Gente que acha 
que escolher não tem conse-
quência. Que basta pôr tudo 
num modelo matemático de 
risco e tudo vai ficar bem. 
Pois é... Só que não, como diz 
a sabedoria popular. O fato é 
que, se eu fico muito distante 
de onde acontece o meu ne-
gócio, confortável na minha 
salinha refrigerada, eu posso 
achar que sou o todo poderoso. 
Ainda existem dezenas de pes-
soas em volta de mim dizendo 
exatamente isto, na bajulação 
típica da troca de cartões de 
visita. 
Existem quatro pilares na 
Governança que guardam a 
preciosidade do modelo. A 
transparência, a prestação de 
contas, a equidade e, finalmen-
te, a responsabilidade. Não 

tem consequências
A Governança Corporativa foi sendo desenvolvida ao lon-
go dos anos 1980, a fim de ajudar a buscar soluções para 
um mundo mais complexo. Com o avanço da globalização, 
a fortuna mudando de mãos, operações sendo substituídas 
por tecnologia, e finalmente, com a consolidação da fake 
vida através das telinhas das redes sociais, começou a ficar 
impossível que a direção dos negócios coubesse apenas a 
um olhar. 

CECILIA LODI

basta fingirmos ter transpa-
rência, não querermos discutir 
nossas fragilidades, socializar 
nossas perdas e principalmen-
te, não sermos responsáveis. 
Não basta assumirmos a res-
ponsabilidade das decisões. O 
que se espera da Governança 
é antecipação. É sermos res-
ponsáveis em nossas escolhas, 
em definir as nossas metas, em 
eleger o que será ou não ine-
gociável em nossas empresas. 
Você pode achar que em sua 
empresa familiar, seu micro-
cosmo diário, catástrofes não 
vão acontecer. Minha sugestão 
para mudar de ideia é pes-
quisar o número de empresas 
que foram vendidas ou que 
quebraram nos últimos anos 
pela falta de realidade em 
suas decisões. Famílias ditas 
empresárias que hoje não tem 
qualquer patrimônio a legar a 
seus filhos, que culpam os ou-
tros pela situação e que não 
quiseram, na hora certa, tomar 
uma decisão mais difícil que 
reduziria seus ganhos de cur-
to prazo, mas que traria vida a 
longo prazo. 
O que aconteceu nos dois epi-
sódios da Vale foi a perda des-
necessária de vidas humanas 
e um ecossistema destruído 
bem provavelmente por algu-
mas centenas de anos. Nada 
mais que uma excelente ana-
logia de como, hoje, tratamos 
nossas empresas, nossos cola-
boradores, ou aquela missão 
ali pendurada na parede em 
uma moldura bonita. Pense 
nisso. 

Decidir
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PARA QUE A 
MEMÓRIA NÃO 
ME TRAIA

34S H O W R O O M Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@gmail.com

A palavra da moda hoje é propósito. Tem um significado bo-

nito, porque é o significado da própria vida. Acho que, até 

quando não sabemos disso, estamos sempre buscando o pro-

pósito da nossa vida. Aquela coisa que vai nos fazer acordar 

felizes. Confúcio diz: “descubra o que ama fazer e nunca terá 

que trabalhar na vida”. 

A gente tem esse peso sobre o 
trabalho. Cresce ouvindo o pai di-
zer: “graças a Deus é sexta-feira!” 
Mas se você faz o que gosta, por 
que não gostaria de fazê-lo?
Eu sei que o propósito vai muito 
além do trabalho, está intrínseco 
em tudo, valores, princípios, com-
portamento ético. Mas, a gente 
passa oito, dez horas no trabalho. 
É onde a gente tem mais oportu-
nidade de praticar o que acredita. 
Então, o tal propósito está todo 
entrelaçado com o nosso traba-
lho.
Desde criança, eu acreditava que 
seria escritora. Na minha fantasia, 
quando chegasse aos 40 anos, já 
seria bem velhinha e experiente 

dito e demonstrar como elas são 
factíveis. E também falo quando 
faço coisas erradas e essa fala 
é sempre mais contundente. O 
exemplo ao contrário é o pior de 
todos...
Mas voltando ao tal propósito, 
confesso que passei muitos anos 
com a sensação de que não tinha 
“atendido ao chamado”..., divi-
dida entre um apelo “artístico” 
e o mundo corporativo. Via a en-
trega dos meus amigos artistas 
e não me achava capaz de tanta 
abnegação. Gostava da vida de 
trabalho diário, metas, desafios e 
entendia que toda a parte chata 
vem no pacote: competição, gen-
te não tão comprometida com 
lealdade, fofoca...
Hoje eu entendo que para sobre-
viver - e viver - é necessária uma 
boa dose de arte. Pintando qua-
dros ou criando anúncios.
O resultado é que hoje eu tenho 
certeza de que “atendi ao chama-
do” da minha maneira. Se eu ain-
da vou escrever um livro? Quem 
sabe? Há um futuro inexplorado à 
minha frente. 
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e poderia começar a escrever so-
bre a minha vida. A fantasia incluía 
esse olhar distante, quase uma re-
clusa contando histórias.
Lógico que nada disso aconteceu. 
Já passei há muito dos 40 e sigo na 
ativa. Ainda não juntei a tal expe-
riência que justifique a reclusão. 
Ao contrário, tenho sede de futuro, 
do que está vindo aí.
Mas, a experiência já é suficiente 
para entender que o meu barato, 
o meu propósito, não era escrever, 
mas falar. E eu falo muito. Mas não 
falo só com a boca. Falo quando es-
crevo, quando sorrio, quando tomo 
uma atitude bacana. Falo quando 
trabalho. Porque o meu propósito 
é falar sobre as coisas que acre-

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Entre o sonho e a realidade, 
fazemos o possível, mas tem 
que ser bem feito
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Estamos falando dos anos 20 de 
1900. Nas décadas seguintes, 
a obsessão dos governos em 
transformar o Brasil em uma po-
tência industrial mundial, mes-
mo que restrita à América do 
Sul, era tanta que a malha viária 
duplicou, triplicou, quadriplicou 
à medida que os anos passavam, 
mesmo sem um mercado com-
prador de automóveis em ex-
pansão. O lema era “governar é 
abrir estradas”, frase atribuída 
ao presidente Washington Luís.  
Os anos de 1950 foram decisivos 

Marcelo Allendes é jornalista e mestre em ciências do 
consumo. E-mail: allendes@yahoo.com 

A indústria automobilística sempre foi o 

grande motor da economia no Brasil moderno 

desde o século passado. Mesmo quando o 

País era visto com extrema desconfiança por 

investidores estrangeiros, muitas marcas 

perceberam um potencial futuro e instalaram 

representações e estruturas para montar seus 

kits, mandados para cá, principalmente do 

Estados Unidos, pela General Motors e Ford. 
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mais dado ao populismo, Kubits-
chek optou pela chantagem, proi-
bindo as montadoras à importação 
de peças e motores. Sem saída, 
coube à Volkswagen dar um passo 
à frente e se arriscar pela primei-
ra vez fora sua Alemanha natal. As 
americanas, até então líderes do 
mercado nacional, demoraram a re-
agir e o Brasil se tornou um mar de 
Fuscas e Kombis. 
Essa história me leva a pensar no 
papel do marketing e das decisões 
estruturadas nos negócios. Não 
nego a importância disso. Mas é 
curioso ver como histórias de su-
cesso simplesmente acontecem 
pelo esforço, pela teimosia, pelo 
acaso, com um alto grau de sor-
te, e pela competência de agentes 
externos que de alguma forma co-
laboram para a conquista e para o 
êxito. Kubitschek e a indústria au-
tomobilística nacional devem muito 
a anônimos alemães e brasileiros 
que aceitaram transformar a teimo-
sia de um presidente no alicerce 
que por muito tempo sustentou a 
economia do País.         

para a industrialização brasilei-
ra, principalmente a partir de 56, 
quando Juscelino Kubitscheck 
pôs em marcha o projeto de fazer 
tudo o que não havia sido feito 
até aquele momento em apenas 
cinco anos. Como seus anteces-
sores, JK também via na indústria 
automobilística a solução para 
transformar o País, elevando-o a 
potência regional. 
Mas faltava um parceiro que 
acreditasse nessa história. Todas 
as marcas, sem exceção, refuta-
ram. Com argumentos rasos, e 
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Não é raro 
encontrarmos 
pessoas que di-
zem que cerveja 
não combina 
com nada ou que 
simplesmente 
não conseguem 
beber cerveja 
enquanto co-
mem.

Mas, a boa notícia é que tem se tor-
nando cada vez mais comum ou-
virmos falar de harmonização com 
cervejas. Já existem cursos regula-
res de sommelier de cervejas, um 
profissional dedicado à elaboração 
de harmonizações da cerveja na 
gastronomia e, principalmente, à 
apresentação da cerveja aos con-
sumidores.
Assim como na harmonização de 
vinhos, uma questão importante 
na combinação de cerveja e comi-
da é: o que você quer fazer? Mas é 
fundamental dizer que quanto mais 
estilos conhecemos, maior as pos-

compensa é 
surpreendente. 
Nestes casos é 
mais recomen-
dado escolher 
pratos e cerve-
jas que tenham 
apenas uma ca-
racterística ou 
sabor em des-
taque, pois se 
ambos sabores 
forem comple-
xos, eles po-

dem se misturar e acabar sem 
o resultado esperado. Um bom 
exemplo de harmonização por 
contraste seria a mesma cerve-
ja Stout, do exemplo anterior, 
com Ostras.
A harmonização pode ser feita 
também quanto a sensação de 
boca, ou seja, a cerveja pode 
ajudar a “limpar” o paladar 
quando estamos comendo pra-
tos de sabores poderosos, a 
fim de preparar nosso paladar 
para a próxima garfada. Por 
exemplo, uma comida condi-
mentada, como as da culiná-
ria asiática, será muito bem 
acompanhada de uma cerveja 
leve, refrescante e levemente 
maltada, ou como é falado em 
inglês, crisp. Em outro exem-
plo uma cerveja com amargor 
alto e teor alcoólico moderado 
ajudará a limpar o paladar de 
comidas pesadas, fritas ou gor-
durosas.
Mas é o seu próprio paladar 
que manda. Se a harmonização 
não sair tão boa de primeira, 
tente novamente.

sibilidades de criarmos uma 
harmonização que faça com 
que as características da co-
mida e da cerveja combinadas 
proporcionem uma experiên-
cia positiva. 
As combinações de comidas 
e bebidas podem ser comple-
mentares ou contrastantes e 
podem ir muito além de com-
binar pratos leves com cerve-
jas leves, como, por exemplo, 
um peixe grelhado com uma 
Witbier, ou cervejas intensas 
com pratos pesados, como uma 
Rauchbier com uma feijoada. 
São cinco os sabores básicos 
que podemos identificar - sal-
gado, doce, amargo, ácido e 
umami (saboroso). 
O mais simples é fazer a har-
monização por combinação. 
Neste caso, os sabores e ca-
racterísticas da cerveja e da 
comida serão semelhantes e 
complementares, em algumas 
ocasiões até óbvios: cervejas 
mais encorpadas com comidas 
de igual potência e cervejas 
mais leves com pratos igual-
mente leves. Um belo exemplo 
seria a combinação de uma 
cerveja Stout com chocolate.
Harmonizar cervejas por con-
traste pode ser “perigoso”, 
mas quando dá certo a re-

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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HARMONIZAÇÃO COM

CERVEJAS

Sugestões de harmonização: 
Churrasco ou feijoada e Rauchbier; 
Amber ou Red Ales e Pizzas; 
Comida japoneza e Witbier ou 
belgian blonde; Queijos azuis com 
IPA ou Imperial IPA; Sobremesas 
com sabores de chocolate ou café 
com cervejas Porter ou Stouts.

1 – Nhoque de batata baroa com a imperial IPA Bodebrown Perigosa
2 – Batata frita com uma IPA, em Napa – CA, EUA
3 – Crème Brûlée com a Russian Imperial Stout Walls Petroleum
4 – Burrito com a Ballast Point Habanero Sculpin (a pimenta estava na 
cerveja e não na comida)1

2 3

4
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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

E na enogastronomia as 
coisas também voaram, 
algumas melhoraram, 
outras se reinventaram... e 
há coisas que continuaram 
iguais. 
Quem sabe, alguns pedidos 
não se materializem neste 
ano que se inicia? 
São os desejos de que:

• cada vez mais, as 
paredes das cozinhas 
sejam quebradas e estas 
integradas aos demais 
ambientes, afinal, é na 
cozinha que as pessoas mais 
gostam de estar;   
• os supermercados olhem 
com mais atenção os 
alimentos em suas gôndolas, 
principalmente no tocante a 
“prazo de validade”;
• os produtos ditos 
orgânicos possam ter 
tributação diferenciada para 
ficarem em igualdade de 
preço aos industrializados;

O QUE ESPERAR 
PARA 2019? 

“COMER, BEBER E AMAR... O RESTO NÃO 
VALE UM NÍQUEL”. LORD BYRON

• se respeite mais os 
consumidores que possuem 
intolerância a glúten e a 
lactose;
• o tal “raio gourmetizador” 
perca força e que 
hambúrgueres, pizzas, 
molhos, cachorros-quentes e 
batatas-fritas abandonem o 
famigerado rótulo “gourmet”.
• as pessoas não troquem 
quem está a sua frente à 
mesa por uma conversa pelo 
whatsapp;
• os restaurantes revisem a 
prática de colocar 100% de 
margem sobre os vinhos e 
espumantes, afinal, estes são 
agregados ao principal e não 
podem ser a principal fonte de 
renda da casa;  
• as crianças saibam que uma 
boa salada é muito mais que 
alface e tomate e que seus 
pais não tenham preguiça 
de educá-los sobre comida 
saudável;

• um quilo de 
frutos do mar 
não fique apenas 
com seiscentas 
gramas depois de 
descongelado;
• o modo simples e 
justo de cozinhar e os 
ingredientes frescos 
sejam uma regra 
alimentar;
• as pessoas se 
conscientizem que 
uma ida a um pub ou 
restaurante pode ser 
uma ótima chance 
de conhecer outras 
pessoas novas e 
incríveis; 
• se resgate aquelas 
receitas antigas das 
avós e das mães e 
que estas tradicionais 
gastronômicas 
perdurem no tempo; 

• os livros e os filmes 
de culinária e os vinhos 
possam trazer um alento 
cultural àqueles que fazem 
sempre as mesmas coisas, 
do mesmo jeito, no mesmo 
lugar e com as mesmas 
pessoas; 
• se entenda que cada 
um tem um corpo e um 
organismo diferente do 
outro, portanto, deixar 
de ver o outro como 
referência de peso, altura, 
beleza ou hábitos, e passar 
a “se” ver como referência;  
• não nos esqueçamos que 
o melhor digestivo que 
há é o exercício físico e 
mental;  
• nos dediquemos para 
que os nossos filhos 
queiram estar cada vez 
mais no entorno de nossa 
mesa. 

Ano Novo, novas ideias, 
conceitos e quem sabe 
mudanças de hábito! O 
passado literalmente 
galopou: foi-se o 
veraneio, logo veio a 
Páscoa, o inverno, as 
datas comemorativas 
de setembro e outubro, 
depois Natal e Ano 
Novo. Um ciclo se fechou 
e um novo inaugurou-se, 
recheado de esperança 
para que muitas coisas 
permaneçam e outras 
possam mudar. 

show385.indd   37 2/11/19   11:00 PM



VINHOS 
&VIDEIRAS

Arthur Azevedo é Vice-Presidente da Associação Brasileira de 
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Faz todo sentido, se pensarmos que 
nesse período do ano nosso organismo 
não tem disposição para vinhos alcoóli-
cos e pesados. 

Diz uma nova teoria 
que não existem vinhos 
específicos para o verão 
e sim vinhos que são mais 
adequados para combinar 
com a culinária mais leve 
e criativa dos dias mais 
quentes do ano.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Essa descrição se aplica tanto a bran-
cos quanto a espumantes e tintos, uma 
vez que o elevado teor de álcool não 
guarda relação com a cor do vinho e 
sim com o clima da região vinícola de 
origem, com a época da colheita e com 
a proposta do enólogo para o vinho.
Temos hoje à nossa disposição uma 
ampla e diversificada gama de vinhos 
adequados para o verão, de diferentes 
estilos e países. De modo geral, os vi-
nhos (tranquilos e espumantes) que 
melhor combinam com o verão são 
aqueles de maior acidez, e consequen-
temente, de menor teor de álcool, com 
corpo leve, sabores delicados e boa in-
tensidade de aromas e sabores. 
No caso dos espumantes, escolha os 
mais frutados, servidos deliciosamen-

como os de Washington State 
nos EUA.
Boas surpresas também po-
dem ser encontradas em Por-
tugal e Espanha, tais como os 
portugueses brancos feitos 
com Arinto e Antão Vaz, e os 
espanhóis elaborados com Ver-
dejo e Albariño. Dê uma chance 
para os novos Vinhos Verdes, 
únicos e deliciosamente refres-
cantes.
No ala rubra (ou nem tanto...) 
brilham os vinhos rosés, vinhos 
frequentemente esquecidos 
pelo grande público e que têm 
lugar garantido no verão, pois 
devem ser servidos bem re-
frescados. Os rosés são ótima 
companhia para a paella e para 
os pratos de inspiração thai.
Entre os tintos, pense em Pi-
not Noir, um vinho leve e agra-
dável, especialmente os mais 
simples, de países como Nova 
Zelândia, Chile e Argentina.
Quer mais surpresas? Então 
experimente um vinho delica-
damente doce do Piemonte, o 
sutil Moscato d’Asti ou o Asti 
Spumanti, sem se esquecer 
que o Brasil produz ótimos 
vinhos desse estilo, especial-
mente no Vale do São Francis-
co e na Serra Gaúcha. É a com-
panhia ideal para morangos 
frescos, numa das clássicas 
harmonizações “made in hea-
ven”. Desfrutem...

VERÃO 

Não deixe de 
tomar vinho 
só porque é

te gelados. Nessa linha, há no 
mercado ótimos espumantes 
da Nova Zelândia, Portugal, 
Espanha e Argentina. Na Itá-
lia, lembre-se dos espuman-
tes do Vêneto, em especial os 
Proseccos, que encantam pela 
sutileza. Mas, devemos sem-
pre lembrar dos espumantes 
brasileiros, especialmente os 
produzidos na Serra Gaúcha, 
que são bastante interessantes 
e agradáveis.
Se quiser algo mais sofisticado, 
pense nos vinhos de Champag-
ne, especialmente os chama-
dos Blanc des Blancs, ou seja, 
champanhes elaborados so-
mente com a uva Chardonnay, 
que costumam ter elevada aci-
dez e excelente frescor.
Estrelas máximas dessa época 
do ano são os aromáticos e fru-
tados vinhos produzidos com a 
uva Sauvignon Blanc, que ca-
tivam pelos aromas de frutas 
cítricas e maracujá e pelo es-
plêndido frescor. Fique de olho 
nos neozelandeses e chilenos, 
países plenos de vinhos que 
preenchem esses requisitos. 
Também excelentes para a es-
tação são os vinhos de Char-
donnay, sem passagem por 
barricas e os inigualáveis 
Rieslings, vinhos de rara so-
fisticação e elegância, tanto os 
originais alemães ou alsacia-
nos, quanto os do Novo Mundo, 
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