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RECADO

O lançamento oficial da armação que monta 
o modelo aconteceu dia 19 de fevereiro na 
unidade de São José dos Pinhais, que recebeu 
nova ferramentaria e robôs inteligentes 
para a sua produção. O evento foi muito 
prestigiado pela imprensa especializada e 
pelas autoridades do Paraná. Lá estiveram o 
governador do estado, Carlos Massa Ratinho 
Junior, o vice-governador Darci Piana, e o 
prefeito de São José dos Pinhais, Antonio 
Fenelon, demonstrando a importância do 
T-Cross para a economia local, que trouxe 
inclusive o segundo turno daquela fábrica de 
volta.
A Rede de concessionários do sul do 
País também compareceu maciça, para 
testar o novo modelo da marca. Esperado 
ansiosamente por todos nós, o T-Cross provou, 
logo na pré-venda, que será um sucesso.
O T-Cross atende a tudo o que há tempo 
solicitávamos da Montadora e vai além do que 
o mercado de SUVs no seu segmento oferece: 
bonito, seguro, espaçoso e conectado, o carro 
é o melhor exemplo em sua categoria. E o 
mais inspirador para a Rede VW é que ele é 
um dos cinco SUVs previstos até 2020.  
Isto foi uma vez mais reafirmado durante 
reunião da Região Sul, em Curitiba, um dia 
após o evento de São José dos Pinhais. O 
presidente da VWB e da Região SAM, Pablo Di 
Si, prestigiou o encontro com a Rede, viajando 
desde Santa Catarina onde participava com 
os jornalistas do test-drive do T-Cross junto 
com Gustavo Schmidt, vice-presidente de 
Vendas. Além deles, estiveram presentes 
o vice-presidente de Vendas e Marketing 
da Região SAM, Stefan Mecha, os diretores 
Ricardo Casagrande e Daniel Morroni, 
respectivamente das áreas de Vendas e 
Pós-Vendas, e o superintendente do Banco 
Volkswagen, Eduardo Portas com os regionais 

T-Cross, 

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

Esta edição traz, como previsto, uma ampla reportagem sobre o 

T-Cross, o primeiro SUV da Volkswagen produzido no Brasil. 

da Montadora. Praticamente a totalidade dos 
concessionários do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul  compareceu à reunião 
para discutir não apenas os próximos passos 
para a venda do T-Cross como o dos futuros 
SUVs da marca.
Aliás, como prova o relatório de vendas 
do primeiro bimestre do ano, divulgado 
pela Fenabrave em 1º de março, enquanto 
os automóveis zero somaram 326,3 mil 
unidades emplacadas, os comerciais leves 
registraram um volume 12% maior, com 54 mil 
licenciamentos, comparativamente ao mesmo 
período de 2018. Neste segmento, os SUVs se 
destacam e atestam a preferência crescente 
do público. De fato, a Fenabrave projeta ainda 
um maior crescimento para eles até o final do 
ano.
Quanto à venda geral de automóveis 
verificada nos dois primeiros meses de 2019, 
também temos motivos para comemorar. 
Tivemos quase 16,5% de aumento em 
comparação aos mesmos meses do ano 
passado, com cerca de 381 mil unidades e isto 
indica que o mercado começou a aquecer. 
A maior confiança do consumidor e dos 
próprios empresários, somada à estabilidade 
da inflação e ao aumento do crédito, apontam 
para a queda da inadimplência e a uma 
retomada gradativa do poder de compra.
Estamos certos de que os próximos meses 
revelarão uma curva ascendente em nosso 
negócio e que a economia brasileira 
responderá igualmente, para o bem de toda a 
sociedade.
Boas vendas com o T-Cross!

nosso SUV decisivo
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AGENDA Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

FEVEREIRO

DIA   EVENTO

14 Reunião de grupo de concessionários com a empresa Fleet Solutions

15  Reunião dos diretores Antonio Francischinelli, da Assobrav, e 
Roberto Prado, da Disal TI, com os superintendentes de Marketing 
e Desenvolvimento de Negócios do Banco Volkswagen, Alessandro 
Lora Ronco e de Vendas, Eduardo Portas e demais executivos do 
Banco, para tratar do projeto Car Click

19  Concessionários do sul, o presidente da Assobrav e os executivos da 
Casa prestigiaram o Lançamento Oficial da Armação que produz o 
T-Cross, na fábrica de São José dos Pinhais, que também celebra 20 
anos de operação. 

20  Dado Guião e os executivos da Assobrav estiveram à disposição dos 
concessionários da Região Sul, durante reunião com o presidente 
da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, Stefan Mecha, vice-
presidente de Vendas e Marketing América Latina, Ricardo 
Casagrande, diretor de Vendas e Marketing da VWB, Daniel Morroni, 
diretor de Pós-Vendas da VWB e o superintendente de Vendas do 
Banco Volkswagen, Eduardo Portas, além dos gerentes regionais da 
Montadora. 

21 e 22  O presidente da Assobrav e Grupo Disal, Dado Guião, esteve reunido 
com os diretores do Grupo para tratar de vários assuntos, entre eles, 
“documentação digital”

26   Pela manhã, reunião da Diretoria Executiva e dos sete 
Coordenadores Regionais da Assobrav, na sede da Entidade

 À tarde, seguiu a reunião com a presença dos executivos da Fábrica
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Ricardo Auricchio, gerente de 
Desenvolvimento de Produtos e Marketing do 
Banco Volkswagen

e Simone Caracante Moras, 
coordenadora da área Digital e Redes 
Sociais, também do Banco VW.

Manuel Silva, CEO da Fleet Solutions … e Marcelo Guerra, de Vendas e Marketing da empresa...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Prestigiando o lançamento da nova armação 
para a fabricação do T-Cross, em São José dos 
Pinhais, Antonio Megale, presidente da 
Anfavea...

e Rogério Wink, titular da VW 
Motomecânica, de Lajeado, Rio Grande do 
Sul.

e Regina Invernize, da VW Santa 
Emília, de Ribeirão Preto, para tratar 
de assuntos operacionais do negócio 
Concessionária de Veículos.  

Na sede da Assobrav, Gilberto Karam, 
gerente da VW Servopa, de Curitiba...

7S H O W R O O M
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Com preços de R$ 84.990 para a 
motorização 1.0 e de R$ 109.990 para 
a 1.4, o T-Cross agradou em cheio. 
Concessionários do sul do País, 
funcionários da unidade São José dos 
Pinhais – onde é fabricado -, autoridades 
do Paraná, como o governador Carlos 

a 1.4, o T-Cross agradou em cheio. 
Concessionários do sul do País, 
funcionários da unidade São José dos 
Pinhais – onde é fabricado -, autoridades 
do Paraná, como o governador Carlos 

Massa Ratinho Junior, o vice-
governador, Darci Piana, e o 
prefeito de São José dos Pinhais, 
Antonio Fenelon, além do 
presidente da Assobrav, Dado 
Guião, do presidente da Anfavea, 
Antonio Megale e de jornalistas 
especializados, presentes ao 
evento, dia 19 de fevereiro, que deu 
início oficialmente ao primeiro SUV 
da Volkswagen produzido no Brasil, 
aplaudiram o lançamento. 
As 800 unidades desinadas à pré-
venda se esgotaram rapidamente. E 
já há reservas nas concessionárias, 
antes mesmo do carro chegar em 
grande volume aos showrooms.

Sucesso absoluto

Fotos: Fábio Moreira e divulgação
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O diferencial do T-Cross, 
além do design, moder-
no, elegante e robusto, 
qualidade que chama a 
atenção de imediato, é a 
sua construção. Montado 
sobre a plataforma glo-
bal MQB, com caracte-
rísticas específicas para 
os clientes da América 
Latina, reforçando a es-
tratégia de Regionaliza-
ção da Nova Volkswagen, 
o modelo faz parte dos 
cinco novos SUVs a se-
rem lançados pela Volks-
wagen na América Latina 
até 2020. 
“O T-Cross é um modelo 
mundial e, mesmo com 

esse DNA global, traz 
características que 
atendem os desejos 
dos consumidores lo-
cais. Um exemplo é que 
a nossa versão é mais 
alta e espaçosa que a 
versão europeia”, afir-
ma o Presidente e CEO 
da Volkswagen Améri-
ca Latina, Pablo Di Si. 
“O T-Cross tem itens 
exclusivos que vão 
surpreender os nossos 
clientes, como o pai-
nel totalmente digital, 
quatro entradas USB, 
controle de estabilida-
de em todas as versões, 
seletor de perfil de 
condução, Manual Cog-
nitivo e o VW Connect. 
É o primeiro carro co-
nectado da Volkswagen 
na América Latina”, 
conclui Di Si.
 
Versões
O T-Cross veio com 
quatro versões: T-Cross 
200 TSI (a única a trazer 
o câmbio manual de 
seis marchas); T-Cross 
200 TSI Automático; T-
-Cross Comfortline 200 
TSI e T-Cross Highline 
250 TSI – todas essas 

equipadas com o câm-
bio automático de seis 
marchas.
O SUV se destaca por 
seu excelente com-
portamento dinâmico, 
cabine espaçosa e con-
fortável, conectividade 
e segurança. O modelo 
também oferece itens 
exclusivos no seg-
mento, como o painel 
de instrumentos total-
mente digital (Active 
Info Display), seletor 
de perfil de condução, 
Controle de Estabili-
dade (ESC) de série, 
bloqueio eletrônico do 
diferencial, Park Assist 
3.0, suporte para smart-
phone no painel, quatro 
entradas USB (inclusive 
para o banco traseiro), 
iluminação ambiente 
em LED e acabamento 
com apliques decora-
tivos no painel. E além 
de todos esses equi-
pamentos únicos, o T-
-Cross também conta 
com faróis full-LED, 
seis airbags, saída de 
ar-condicionado para 
o banco traseiro e teto 
solar panorâmico, entre 
outros recursos.

O motor
O T-Cross tem exclusi-
vamente motores TSI, 
que combinam injeção 
direta de combustível e 
turbocompressor para 
entregar alta eficiência 
energética e prazer ao 
dirigir. 
O motor 200 TSI Total 
Flex desenvolve potên-
cia de até 128 cv (94 
kW) a 5.500 rpm, com 
etanol – com gasolina, 
são 116 cv (85 kW), à 
mesma rotação. O tor-
que máximo é de 200 
Nm (20,4 kgfm), com 
gasolina ou etanol, sem-
pre na faixa de 2.000 a 
3.500 rpm. 
Esse motor pode ser 
combinado a duas op-
ções de câmbio, ambas 
de seis marchas: manual 
(exclusivamente na ver-
são 200 TSI) ou automá-
tica com função Tiptro-
nic, que também conta 
com as aletas no volante 
para troca de marcha – 
“shift paddles”. 
O motor 250 TSI Total 
Flex equipa a versão 
Highline. Gera potência 
de até 150 cv (110 kW), 
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 A parte dianteira des-
taca-se por sua altura; 
o design é carismático, 
com uma grade ampla 
e faróis de LED inte-
grados e diferencia-se 
do desenho do modelo 
europeu – aqui nota-se 
a influência direta dos 
designers brasileiros e 
da estratégia de regio-
nalização adotada pela 
empresa. Também res-
ponsável por essa altu-
ra acentuada é a tampa 
do compartimento do 
motor. A região inferior 
da parte dianteira dis-
tingue-se por detalhes 
como os faróis de nebli-
na inseridos de modo 
marcante.

De linha
Todas as versões do T-
-Cross são equipadas 
com luz de condução 
diurna (DRL) em LED, 
integrada ao farol de 
neblina. Haverá oferta 
de faróis full-LED para 
o T-Cross – neste caso, a 
luz de condução diurna 
encontra-se na própria 
carcaça do farol. 
Nas laterais, uma linha 
característica acentua-
da divide os espaços. 
Atrás, ela forma uma 
seção dos ombros im-

tic e bronze namibia 
- e opção de teto solar 
panorâmico Sky View, 
oferece espaço sur-
preendente na cabine, 
com posição de dirigir 
elevada e ótimo porta-
-malas (420 l) e traz 
seis airbags de série, 
mas são os avançados 
sistemas de infotain-
ment, painel digital e 
Manual Cognitivo que 
o distinguem em seu 
segmento.
Ele mede 4.199 mm 
de comprimento e 
1.568 mm de altura (9 
mm mais alto que o T-
-Cross europeu. Na 
versão Highline 250 
TSI, são 11 mm a mais, 
com 1.570 mm). A dis-
tância entre os eixos 
do modelo produzido 
no Brasil é também 
maior: 2.651 mm (88 
mm a mais do que a 
distância entre-eixos 
do T-Cross europeu). 
Além de sensores 
dianteiro e traseiro 
para estacionamen-
to, o T-Cross também 
pode ser equipado 
com o sistema “Park 
Assist 3.0”, que per-
mite o estacionamento 
autônomo em vagas 
paralelas e transver-
sais – e agora com a 
função de freio de ma-
nobra. 

As suspensões do T-
-Cross têm configura-
ção dianteira indepen-
dente tipo McPherson 
e interdependente 
na traseira, com eixo 
de torção. Traz pneus 
“verdes”, de baixa re-
sistência ao rolamento, 
que colaboram para 
a redução no consu-
mo de combustível 
– sem deixar de lado 
a performance dinâ-
mica (dirigibilidade e 
frenagens). São duas 
medidas disponíveis: 
205/60 R16 e 205/55 
R17. 
A exemplo de outros 
modelos fabricados 
sobre a Estratégia Mo-
dular MQB, o T-Cross 
utiliza aços especiais 
em sua estrutura. Essa 
tecnologia colabora 
para reduzir o peso 
do veículo, ao mesmo 
tempo em que melho-
ra seu desempenho 
em testes de colisão. 
O T-Cross Highline 
250 TSI pesa 1.292 kg 
em ordem de marcha, 
com capacidade para 
448 kg de carga útil.

Detalhes
O novo SUV da VW 
tem oito cores - bran-
co puro, preto ninja, 
prata sargas, cinza pla-
tinum, vermelho crim-
son, azul norway e as 
novas laranja energe-

com gasolina ou etanol, a 
4.500 rpm. O torque má-
ximo, também com am-
bos os combustíveis, é 
de 250 Nm (25,5 kgfm) – 
é o maior torque da cate-
goria. Esse motor é com-
binado exclusivamente 
à transmissão automáti-
ca de seis marchas com 
função Tiptronic e aletas 
(“shift paddles”) para 
trocas no volante.

Desempenho
O desempenho do T-
-Cross Highline 250 TSI 
é arrebatador. O modelo 
acelera de 0 a 100 km/h 
em apenas 8,7 segundos 
e atinge a velocidade 
máxima de 198 km/h – 
com gasolina ou etanol. 
O T-Cross Highline 250 
TSI também é muito efi-
ciente no consumo de 
combustível, percorren-
do 11 quilômetros com 
um litro de gasolina na 
cidade e 13,2 km/l na 
estrada. Com etanol, 
são 7,7 km/l na cidade 
e 9,3 km/l na estrada. 
Os valores são confor-
me as normas NBR6601 
e NBR7024, corrigidos 
pela portaria INMETRO 
nº10 de 11/01/12.
O modelo tem freios a 
disco nas quatro rodas 
como item de série. Os 
discos terão 276 mm 
de diâmetro nas rodas 
dianteiras e 230 mm de 
diâmetro nas rodas tra-
seiras. 
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pactante, e assinala na traseira 
um novo elemento de design da 
Volkswagen: a faixa de refleto-
res estendida transversalmente 
na parte traseira e emoldurada 
por um painel preto.

Esportividade 
O T-Cross também pode ser 
equipado com teto solar pano-
râmico “Sky View” – dois pai-
néis de vidro que abrangem 
mais da metade da área do 
teto do carro (a seção dianteira 
pode ser aberta eletricamente). 
Coberturas para o painel inte-
gram o estilo jovial e comple-
tam o interior do veículo, pro-
jetado de forma explicitamente 
generosa para esta classe. Ou-
tro destaque no interior do SUV 
é a iluminação ambiente em 
LED. Há luzes na região dos pés, 
no centro do console, no painel 
e nas maçanetas. 
O modelo também terá dispo-
nível o sistema de som “Beats”, 
de alta fidelidade sonora, com 
sete alto-falantes (incluindo um 
sub woofer no porta-malas) e 
potência é de 300W RMS.
 
Conectividade
O T-Cross inclui, opcionalmen-
te, um sistema de Infotainment 
com tela sensível ao toque 
(touchscreen) de 8 polegadas e 

o painel de instrumentos digital 
“Active Info Display” de última 
geração.
 No Active Info Display, os instru-
mentos são implementados vir-
tualmente via software. Somente 
as luzes/ícones na borda inferior 
do mostrador são instalados em 
hardware. Informações de nave-
gação podem ser mostradas em 
2D ou 3D, em uma tela de 10,25 
polegadas, do tamanho de um 
tablet. Sua resolução de 1.280 x 
480 pixels permite gráficos ex-
tremamente precisos e de alta 
qualidade. Por exemplo, o modo 
de navegação: nesse caso, o ve-
locímetro e conta-giros são des-
locados para os lados, a fim de 
criar mais espaço para o mapa.
 As informações sobre as fun-
ções de condução, de navega-
ção e de assistência podem ser 
integradas em áreas gráficas do 
velocímetro e conta-giros, con-
forme necessário. Dados exibi-
dos no console central pelo sis-
tema de infotainment, também 
podem ser exibidas no Painel 
Digital Programável. Além disso, 
o T-Cross poderá ser equipado 
com “Seletor do perfil de condu-
ção”, para o motorista ajustar a 
experiência de direção entre os 
modos “normal”, “ecológico”, 
“esportivo” ou “individual”.
 

Infotainment
No sistema infotainment Discover 
Media são exibidos digitalmente 
os chamados “Off Road gadgets”, 
como: altímetro, bússola e indicador 
do ângulo de direção, que propor-
cionam informação adicional sobre 
o veículo e os arredores. 
Quatro entradas USB (duas na fren-
te, duas atrás) garantem a conexão 
ideal e energia suficiente para os 
smartphones. Todas as versões são 
equipadas de série com o prático 
suporte para smartphone localiza-
do no centro do painel, que contará 
com tomada USB de carregamento 
rápido. 
O sistema opcional de travamento e 
partida “KESSY” torna o acesso ao T-
-Cross mais confortável, enquanto os 
faróis full-LED proporcionam mais 
eficiência luminosa e conforto ao 
motorista. 
Assim como o Virtus, o Tiguan Alls-
pace e o Novo Jetta, o T-Cross tam-
bém será o primeiro modelo em 
seu segmento no Brasil a oferecer 
o “Manual Cognitivo” – que usa IBM 
Watson para responder ao motoris-
ta questões sobre o veículo, incluin-
do informações contidas no manual 
do carro. Essa solução permite uma 
nova forma de interagir com o veí-
culo e oferece uma nova experiência 
tecnológica.

Segurança
Graças à MQB, o SUV é um dos veí-
culos mais seguros de sua classe – o 
que é garantido pela utilização de 
aços de ultra-alta resistência e con-
formados a quente, pelos seis air-
bags (dianteiros, laterais e do tipo 
“cortina”) e uma gama ampla de sis-
temas de assistência. 
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Todas as versões são 
equipadas de série 
com ESC – Controle 
eletrônico de estabi-
lidade. Esse sistema 
reconhece um estágio 
inicial de que uma si-
tuação de rodagem 
crítica está para acon-
tecer. Compara os co-
mandos do motorista 
com as reações do veí-
culo a esse comando. 
Se necessário, o siste-
ma reduz o torque do 
motor e freia uma ou 
várias rodas até atingir 
a condição de estabili-
dade. 

O ESC inclui uma série 
de sistemas de assis-
tência à condução. En-
tre eles: 
• HHC (Hill Hold Con-
trol) ou controle de 
assistência de partida 
em rampa – Em aclives 
acima de 5%, o sistema 
mantém o veículo frea-
do por até 2 segundos, 
após o motorista ali-
viar o pedal do freio. 
Os freios são libera-
dos progressivamente 
durante a aceleração, 

permitindo a partida do 
veículo com mais con-
forto e tranquilidade em 
rampas.
• HBA (Hydraulic Brake 
Assist system) – reco-
nhece a frenagem de 
emergência por meio 
da velocidade de acio-
namento e da pressão 
aplicada no pedal. Então 
aumenta ativamente a 
pressão de freio, que é 
então modulada pela in-
tervenção do ABS. Quan-
do o motorista reduz 
a pressão no pedal de 
freio ou ocorrer redução 
da velocidade do veícu-
lo abaixo de um limite 
mínimo, ocorre o fim da 
assistência de frenagem.
 - EDS (Elektronische 
Differenzialsperre ou 
Bloqueio eletrônico do 
diferencial) – Em trilhas 
ou em situação de baixa 
tração em uma das ro-
das motrizes, o bloqueio 
eletrônico do diferencial 
aciona o freio da roda 
com menor tração, trans-
ferindo o torque para a 
roda com maior tração, 
proporcionando assim 
melhor eficiência à saí-
da do veículo. 

dos pneus e colabora 
para maior segurança. 
O recurso funciona por 
meio dos sensores que 
monitoram o modo de 
vibração e frequência 
dos pneus, detectan-
do se houve perda de 
pressão em um ou mais 
pneus. Manter a pressão 
correta colabora não só 
para mais conforto e se-
gurança – também aju-
da os pneus a durarem 
mais e reduz o consumo 
de combustível, gerando 
menor emissão de CO2.
 
Entre os outros recursos 
de assistência à con-
dução também estão o 
sistema de “Frenagem 
Automática Pós-Colisão” 
(aciona automaticamen-
te os freios do veículo 
em caso de acidente) e 
o “Detector de Fadiga” 
(detecta a perda de con-
centração do motorista 
e o sistema recomenda 
uma pausa para descan-
so). 
O detector de fadiga 
analisa a forma como o 
motorista dirige e com-
para com os 15 primeiros 
minutos de direção. Caso 
detecte desvio no com-
portamento ao volante, o 

Esse sistema de “tração 
inteligente” funciona de 
forma automática, sem 
necessidade de o moto-
rista acionar um botão 
no painel. Além disso, o 
sistema atua em curvas e 
em velocidade de até 80 
km/h. 
• XDS+ (bloqueio eletrô-
nico do diferencial), uma 
exclusividade no seg-
mento. Função integrada 
ao controle eletrônico 
de estabilidade (ESC), 
o XDS+ melhora o com-
portamento dinâmico 
do carro. Esse sistema 
aumenta a agilidade e 
diminui a necessidade 
de movimentação do 
volante por meio de in-
tervenções seletivas nos 
freios das rodas internas 
às curvas nos dois eixos 
e permitindo uma trans-
ferência do torque dis-
ponível do motor para as 
rodas externas. O XDS+ 
funciona com quaisquer 
condições de aderência 
do piso. Isso resulta em 
dirigibilidade precisa, 
com mais tração e agili-
dade nas curvas. 
• O ESC inclui o RKA+ 
(Monitoramento da pres-
são dos pneus), sistema 
que monitora a pressão 

CAPA
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equipamento emite um 
alerta, sugerindo uma 
parada para descansar 
e tomar um café.

VW São José dos 
Pinhais 
Referência em moder-
nidade, eficiência e 
sustentabilidade nos 
processos produtivos, a 
fábrica da Volkswagen 
em São José dos Pinhais, 
no Paraná, completa 20 
anos de atividades e 
acelera a produção do 
SUV T-Cross, que vai 
revolucionar o segmen-
to no Brasil. Inaugura-
da em 18 de janeiro de 
1999, é uma das mais 
modernas fábricas do 
Grupo Volkswagen.
 Desde a sua inaugura-
ção, já produziu mais de 
2,6 milhões de veículos 
e atualmente emprega 
cerca de 2.600 pessoas, 
produzindo os modelos 
T-Cross, Fox, Golf, Audi 
Q3 e Audi A3 Sedan.
Para fabricar o T-Cross a 
unidade paranaense ga-
nhou uma nova área de 
Armação, com 5.500m² 
de área construída e 
equipamentos de última 

Ele, entre cinco 
SUVs
O T-Cross faz parte 
dos cinco SUVs com-
pletamente novos que 
a Volkswagen lançará 
no Brasil até 2020. O 
primeiro deles foi o 
Tiguan Allspace, que 
já é o segundo SUV 
premium mais vendi-
do do País, com mais 
de 1.000 unidades 
vendidas mensalmen-
te. O segundo será o 
T-Cross e o terceiro 
SUV dessa estratégia 
será o Tarek, a ser 
produzido na fábrica 
de General Pacheco, 
na Argentina, fruto de 
investimentos de US$ 
650 milhões naquele 
país. 
Atualmente, os SUVs 
representam 23,3% do 
mercado total de auto-
móveis de passeio no 
Brasil. Considerando 
o mercado de carros e 
comerciais leves, esti-
ma-se que em quatro 
anos, de dez unidades 
vendidas no Brasil, 
no mínimo três serão 
SUVs.

geração, que permitirão 
maior flexibilidade na 
produção do novo mode-
lo. O investimento tam-
bém abrange a completa 
modernização em todas 
as áreas com foco na 
aplicação de inovações 
da Indústria 4.0, que cria 
processos inteligentes e 
flexíveis, tendo a produ-
tividade como um dos 
principais resultados. 

Novas ferramentas e 
robôs
A Estamparia, onde as 
chapas de aço são mol-
dadas, recebeu 158 no-
vas ferramentas. Na Ar-
mação foram instalados 
239 robôs, mais rápidos, 
precisos e eficientes, as-
sim como equipamentos 
de solda a laser, que fa-
zem a união das peças 
por meio de um feixe de 
luz. A Pintura foi repro-
gramada e customizada 
para receber as novas 
cores que acompanha-
rão o modelo, além de 
um equipamento de apli-
cação de cera nas cavi-
dades, garantindo uma 
proteção extra contra 
corrosão.

 A Montagem Final rece-
beu modificações para 
atender a Estratégia Mo-
dular MQB no Fahrwerk 
- onde é feita a união da 
parte motriz do veículo 
(motor, transmissão e sus-
pensão) com a carroceria. 
A unidade também rece-
beu o seu primeiro robô 
colaborativo, que auxilia a 
montagem do eixo traseiro 
do modelo, ao lado de um 
operador. Altamente tec-
nológico e seguro, o robô 
conta com sistemas que 
paralisam a operação ao 
menor sinal de resistência, 
evitando acidentes. 
Além disso, a fábrica tam-
bém investiu na qualifica-
ção de seus empregados. 
Para receber o T-Cross, 
foram ministradas mais de 
40 mil horas de treinamen-
to. 
Com a grande expectativa 
para a chegada do T-Cross, 
a Volkswagen também re-
tomará o segundo turno 
de produção na unidade. A 
partir de abril, 500 empre-
gados em layoff (suspen-
são temporária de contra-
tos de trabalho) retornarão 
às atividades, acelerando a 
produção do SUV.
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COMPROME-
TIMENTO

Se a sua empresa ainda está 
naquela de “doações a instituições 
assistenciais, filantrópicas 
ou ONGs” para justificar um 
compromisso com a sociedade, é 
melhor mudar. Hoje, o seu cliente 
quer ver você com a mão na massa, 
por assim dizer. 

engajado

MARIANA BONNET

Os clientes podem 
acompanhar a 
produção do e-Golf 
na Volkswagen 
Transparent Factory em 
Dresden

engajadoengajadoengajado
Seu cliente quer saber se você está

MARIANA BONNET
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Não tenha dúvida 
da preferência do 
público
Embora seja fato que o 
consumidor não quer 
pagar mais pelos pro-
dutos de uma empresa 
apenas porque ela é en-
gajada socialmente, ele 
a vê com bons olhos e a 
considera mais crível  e 
confiável, o que por ex-
tensão aumenta a credi-
bilidade de seus produ-
tos ou serviços, e passa 
a preferi-los a outros, de 
marcas concorrentes.
Segundo as últimas pes-
quisas de marketing so-
bre o assunto, feitas no 
ano passado, o número 
de pessoas que dão pre-
ferência a produtos que 
destinavam parte do seu 
valor de venda para uma 
causa dobrou em relação 
a 2017. 
Essa tendência também 
contribui para a defini-
ção de novos produtos 
das empresas engajadas. 
A Ambev, por exemplo, 
apostou na diversidade. 
“O produto Skol, por ser 
uma marca de espírito 
jovem e leve, antenado 
com as preferências da 
juventude, tem-se posi-
cionado fortemente na 

defesa do respeito e da 
diversidade”, disse a di-
retora de sustentabilida-
de da Companhia, Carla 
Crippa, à Revista Valor 
Setorial (Comunicação 
Corporativa), de dezem-
bro passado. 
É preciso entender defi-
nitivamente que a socie-
dade do século XXI não 
tolera mais pessoas ou 
organizações que não 
respeitem valores como 
a ética, a diversidade, 
inclusão social e os di-
reitos de minorias. O mo-
vimento é mundial e irre-
versível e vale também 
para aqueles que dizem 
uma coisa nos discursos 
e fazem outra na prática

Gente talentosa 
escolhe empresas 
engajadas
Empresas engajadas são 
simpáticas também aos 
funcionários. Com me-
nos foco no dinheiro e 
mais no bem-estar, no 
bom ambiente de tra-
balho, os jovens de hoje 
preferem trabalhar em 
empresas comprome-
tidas com as causas so-
ciais, e a retenção de ta-
lentos nessas empresas 
é o seu ponto forte.

engajado

Os clientes podem 
acompanhar a 
produção do e-Golf 
na Volkswagen 
Transparent Factory em 
Dresden

Seu cliente quer saber se você está

Mais que assistencialis-
mo, a sociedade exige 
das empresas uma ação 
efetiva e, cada vez mais, 
acredita que atuar na 
educação, saúde, na pro-
teção dos animais ou em 
favor do meio ambiente 
são causas nobres, fun-
damentais para o futuro 
do planeta e para o cres-
cimento espiritual da hu-
manidade.
Ações práticas superam 
o valor agregado, tra-
duzido comumente em 
“um bom marketing”. 
Estudos recentes junto 
a empresas europeias 
engajadas em causas so-
ciais, demonstram que 
essas organizações têm 
reflexos positivos em 
sua rentabilidade. Po-
rém, é preciso ter cuida-
do com a comunicação 
dessas ações. Com foco 
nas mídias sociais, mais 
do que nos veículos tra-
dicionais, por conta da 
melhor aceitação dos 
jovens, o marketing de 
“boas ações” tem que 
ter a ver com os produ-
tos ou serviços da em-
presa. Não pode parecer 
um modismo, a comuni-
cação precisar revelar 
legitimidade.
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Em declaração à mesma 
Valor Setorial, Marcela 
Porto, gerente- executiva 
de Comunicação Corpora-
tiva da Suzano Papel e Ce-
lulose, disse que “as pes-
soas buscam encontrar em 
seu trabalho um propósito 
que esteja atrelado ao 

no futuro e identificar nos 
valores da empresa aquilo 
que seja importante para 
elas, deixando um legado 
para a sociedade. Essa co-
nexão tem se tornado cada 
vez mais profunda com a 
chegada dos millenials e a 
geração Z, colaboradores 
que ingressam no merca-
do de trabalho exigindo 
uma postura mais ativa das 
organizações, para que se 
sintam mais comprometi-
dos, motivados e com sa-
tisfação pessoal.”

O novo papel dos co-
municadores e marke-
teiros 
O amadurecimento da so-
ciedade em prol das cha-
madas “causas nobres 
da sociedade”, também 
obrigou os marqueteiros 
e comunicadores sociais a 
adotarem novas posturas, 
renovando-se e reformu-
lando velhos conceitos da 
comunicação de massa. 
Hoje é fundamental que 
esses profissionais estejam 
atentos às novas aborda-
gens para a construção da 
imagem das marcas, visto 

que não há como ignorar 
a importância de temas 
como questões ambientais, 
responsabilidade social e 
governança. Exemplo dis-
so são os arranhões per-
manentes na imagem de 
empresas como Samarco 

Vale
Nessa tarefa, o texto para 
comunicar a atuação social 
da empresa assume um 
conteúdo mais humaniza-
do e menos tecnológico. 
Para a maioria dos espe-
cialistas em comunicação 
empresarial, hoje é preci-
so ter cuidado redobrado: 
qualquer adjetivo a mais 
ou ênfase exagerado pode 
prejudicar a credibilidade 
da empresa. Esse cuidado 
soma-se ao fato da exis-
tência das redes sociais e 
aplicativos, que já fazem 
parte do cotidiano das pes-
soas e por meio dos quais 
preferem ser informadas. 
Aliás, os próprios consu-
midores se encarregam 
de propagar, “comunicar”, 
o que pensam, sobre as 
empresas e seus produtos 
pelas redes sociais, muitas 
vezes de maneira agressiva 
e nem sempre justa. Daí a 
grande exposição das em-
presas hoje. 

Não perder a reputa-
ção 
De acordo com a pesquisa 
“Panorama e Tendências 

de Reputação Corporativa 
no Brasil em 2018”, do Re-
putation Institute, realizada 
com mais de 350 empresas 
e divulgada em março pas-
sado, as empresa brasilei-
ras perderam, em média, 
5,4 pontos no valor de sua 
reputação entre 2017e 2018, 
enquanto na média mun-
dial, as organizações perde-
ram 1,9 ponto de seu capital 
reputacional.
O Reputation Institute ex-
plica que o papel das em-
presas hoje em dia não é 
apenas vender ou prestar 
serviços. Ela tem que ir 
além, e a “licença social” 
se dá em função da sua le-
gitimidade. Por exemplo, a 
Samarco Mineradora per-
deu sua licença social, após 
o desastre de Mariana em 
2015 e depois a recuperou, 
esperando voltar a operar 
em 2020.
Para isso, a estratégia da 
Samarco e a divulgação da 
mesma se pautou no Termo 
de Transação e Ajustamen-
to de Conduta (TTAC), ho-
mologado em agosto deste 
ano pela Justiça de Minas 
Gerais, com 42 programas 
socioeconômicos, socioam-
bientais e de compensação 
e a criação de uma institui-
ção autônoma, a Fundação 
Renova, para implementá-
-los.

Movimento mundial e 
irreversível
Essa “nova consciência” 
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imposta pela sociedade con-
temporânea vale para todos: 
grandes ou pequenas empre-
sas, modernas ou tradicionais, 
importantes ou discretas. Um 
bom exemplo é o Google. Seus 
funcionários surpreenderam o 
mundo todo quando saíram pe-
las ruas, protestando contra os 
abusos sexuais na companhia. 
Quem diria, o darling entre to-
dos os unicórnios, acusado de 
assédio sexual, a prática mais 

Desde 2011, a Fundação Grupo Boticário 
atua na conservação da Floresta com 
Araucárias, um dos ecossistemas
mais ameaçados do Brasil.
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antiga e ignóbil no mundo cor-
porativo...
Pois a nova cartilha de compor-
tamento e comprometimento 
está aí para apontar o dedo, 
mas também para aplaudir, ain-
da que de maneira mais discre-
ta.
Fato é que grandes organiza-
ções foram as primeiras a per-
ceber a mudança de postura 
que devem adotar diante da 
sociedade e várias atitudes têm 

sido conduzidas por elas, 
especialmente no âmbito 
do meio ambiente.
A proposta de reduzir a 
quantidade de plástico é 
uma das mais comuns. Vá-
rias empresas já aderiram 
à causa proposta pelos 
ambientalistas de trocar 
as embalagens plásticas 
por de vidro ou reciclá-
veis, gradativamente até o 
ano de 2030. Nesse grupo 
estão as multinacionais 
Nestle, Unilever, Pepsi-
co, Coca-Cola, Ambev e 
McDonald´s.

Bons exemplos brasi-
leiros
E por ser um movimento 
mundial, o Brasil também 
não fica atrás. Entre os 
bons exemplos, o do Boti-
cário se destaca. O grupo 
de perfumaria e cosméti-
ca utiliza processos ecoe-
ficientes na fabricação de 
seus produtos, bem como 
de suas embalagens, além 
de investir em programas 
ambientais, como as duas 
reservas florestais – uma 
na Mata Atlântica, no Pa-
raná e outra em Goiás, no 
cerrado - mantidas pela 
Fundação Boticário. 
A empresa não faz testes 
em animais desde o ano 
2000 e mantém rígidos 
controles para identificar 
e descartar fornecedores 
que utilizam trabalho es-
cravo, bem como denun-
cia essa prática.
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Novidades e ações

Talvez a mais arrojada no-
tícia tenha vindo da Mou-
ra, antiga fabricante per-
nambucana de baterias, 
ao anunciar a produção 
de baterias de lítio, para 
veículos elétricos. 

Como é sabido, as bate-
rias de lítio são pratica-
mente reféns da produção 
norte-americana, chinesa, 
coreana e japonesa. A im-
portação é cara e difícil, 
se forem poucas unida-
des. Assim, a Moura traz 
uma grande notícia para 
o mercado brasileiro, que 
deve entrar para valer na 
eletrificação do transpor-
te público.
Para fabricar suas bate-
rias de lítio a Moura fir-
mou uma parceria com 
a norte-americana XALT 

Energy. De início, a Moura vai 
mesmo importar o produto 
para ajustá-lo às condições 
climáticas nacionais, mas já 
estabeleceu um acordo de 
transferência de tecnologia 
para a futura produção no 
Brasil.
O período de tropicalização 
é necessário, já que as bate-
rias sofrem bastante com o 
calor e perdem carga mais 
velozmente aqui, no hemis-
fério sul. Mas a Moura está 
animada e pretende dispo-
nibilizar sua bateria para a 
empresa Eletra já em julho, 
quando deverá apresentar 
dois ônibus, um 100% elétri-
co e o outro híbrido.
Ambas empresas, Moura e 
Eletra, acreditam que a de-
manda por veículos comer-
ciais híbridos e elétricos 
para o transporte público 
deve esquentar rapidamente, 
já que o Programa Rota 2030 
estabelece regras para a re-
dução de emissões dentro de 
um cronograma que deve ser 
respeitado sob pena de pe-
sadas multas.

O ano começa com fornecedores e consultores 
do setor automotivo empolgados com a pers-
pectiva de crescimento da economia brasileira. 
A impressão que se tem é que até mesmo as em-
presas mais tradicionais e consolidadas no mer-
cado decidiram apostar em pesquisa e inovação 
definitivamente.
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Mundo VW
Enquanto isso, em nossa 
Casa, a Volkswagen ame-
alhou mais alguns pontos 
importantes diante da con-
corrência.
A imprensa especializada 
comparou recentemente al-
guns de nossos modelos e 
deu vitória à marca VW.
Comparando o Polo 1.6 MSI 
com o Yaris 1.3 XL, o jorna-
lista José Antonio Leme, do 
Jornal do Carro, disse que o 
Polo dá mais prazer ao diri-
gir, condição que aliada ao 
conforto de uma transmis-
são mais ágil dá vantagem 
ao modelo da VW. Ele des-
taca ainda a melhor suspen-
são, mais firme, e a melhor 
ergonomia. 
Internamente, o jornalista 
faz referência à praticidade 
dos porta-objetos  e à me-
lhor visualização do painel 
de instrumentos.
O Jornal do Carro comparou 
ainda o Voyage  Automático 
com o Etios Sedan 1.5 tam-
bém automático e deu o 
veredicto: “o Voyage é mais 
bem disposto em termos de 

motorização e vence tam-
bém na dirigibilidade.”
O blog Carro, também com-
parou o Polo com o Yaris. 
Nas versões Polo Comfortli-
ne 200 TSI AT e Yaris Hatch 
XS 1.5 , o Polo também saiu 
ganhando. “Considerando a 
combinação motor 1.0 TSI 
com câmbio automático de 6 
marchas, o conjunto garante 
a superioridade do modelo 
VW em todas as provas, de 
aceleração a retomada”, diz 
o site.

Já o site Motor Show, compa-
rou o Jetta Comfortline com 
o Honda Civic EXL.  Para 
aqueles jornalistas especia-
lizados, na faixa de preço 
de R$ 110 mil, o Jetta leva 
a melhor: seja pelo motor, 
seja pela conectividade. “O 
sistema multimídia do Jetta 
é mais simples, com coman-
dos intuitivos”, garantem.
E os pontos a mais ficam por 
conta da suspensão, “mais 
ágil e empolgante, no modo 
Sport.”
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Bom exemplo brasileiro
A AutoAvaliar, tradicional 
empresa de consultoria 
do setor automotivo, está 
apoiando uma campanha 
nacional por mais segurança 
nas ruas e rodovias brasilei-
ras. 
Baseada em estatísticas ofi-
ciais, a AutoAvaliar consta-
tou  que em 2017 os custos 
com a  violência no trânsito 
chegaram a 199 bilhões de 
reais. “Hoje somos o quarto 
país no mundo em mortes 
no trânsito, e por isso preci-
samos tomar uma atitude”, 
diz José Rinaldo Caporal Fi-
lho, CEO da empresa, que 
ao aderir ao combate da 
violência no trânsito propõe 
que em todo negócio fei-
to a partir da plataforma da 
AutoAvaliar, o cliente acres-
cente mais um real. O valor 
será doado ao Observatório 
Nacional de Segurança Viá-
ria, organização social que 
desenvolve estudos e ações 
para a conscientização da 
população pela segurança 
no trânsito em todo o País.
“Você doa um real e a Auto-
Avaliar dobra o valor, colo-
cando mais um real, e assim 
faremos a diferença juntos ”, 
esclarece Caporal.

SETOR
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A compra da fábrica da Ford
Outra boa notícia envolvendo a Caoa Cherry que circulou 
no fim de fevereiro, disse respeito à eventual compra da 
fábrica da Ford, em São Beranrdo do Campo. Segundo in-
formação do Estadão/Broadcast, o Grupo Caoa teria se ma-
nifestado como um dos interessados. De acordo com a notí-
cia “é natural que a Caoa e a Ford conversem sobre futuros 
negócios, assim como ocorre com outras empresas sempre 
que há uma boa oportunidade”. 

Mas no quesito eletrificação, parece que 
ninguém vai conseguir tirar a vantagem 
da China. Pelo menos por enquanto. 
 Agora o país já permite que montado-
ras e empresas de tecnologia com esse 
viés se instalem lá sem a antiga regra 
de ter o governo chinês como sócio ma-
joritário. 
A China pretende, mesmo numa abertu-
ra de mercado gradativa, implementar 
pólos industriais para produzir veículos 
elétricos em larga escala e assim ir re-
duzindo seus custos. Além do mercado 
interno, que clama pela despoluição do 
ar, o país tem foco na exportação. E a ca-
pacidade de produção é impressionan-
te. Só no ano passado, a China consumiu 
internamente  1,26 milhão de veículos 
elétricos. 
Com a parceria com montadoras do 
mundo inteiro, a China estará pronta 
para fabricar veículos elétricos a baixo 
custo, e sabemos que quando se trata 
de preço, os chineses são imbatíveis. 
Tanto a China está empenhada nessa li-
derança, que, segundo os bastidores do 
setor, os engenheiros da Caoa Chery na 
China e no Brasil estão trabalhando sem 
trégua em cima do futuro carro elétri-

China lidera eletrificação
co a ser produzido nas instalações da 
Companhia, em Jacareí, interior de 
São Paulo.
O modelo ou modelos a ser produzi-
dos ainda é segredo, mas as apostas 
se concentram no QQ, Arrizo ou Tiggo 
2, todos com versões elétricas já pro-
jetadas pela Chery que podem entrar 
na linha nacional até 2020. 
Segundo os especialistas, a viabilida-
de para produzir qualquer um dos três 
modelos ou todos eles aqui no Brasil é 
bem grande, visto que as carrocerias 
já são produzidas em Jacareí. Apenas 
uma desvio na reta final da montagem 
precisará ser feita para os carros que 
receberão o powertrain elétrico.
A notícia deixa evidente a intenção da 
Caoa Chery em poder ofertar os car-
ros elétricos mais baratos do Brasil.
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INBRABLINDADOS 
O que há de melhor no segmento 

de blindagens no país.

EXCLUSIVIDADE INBRABLINDADOS

 ÚNICA BLINDADORA HOMOLOGADA PELA VOLKSWAGEN

COM GARANTIA DE FÁBRICA DO BLINDADO 0KM.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DIVERSOS ESTADOS BRASILEIROS.

 CONHEÇA AS VANTAGENS
DE PARCERIA DO PROGRAMA

COM A INBRABLINDADOS.

Vidro Inbra Spaceglass: garantia de 10 anos contra delaminação.
Proteção balística para a bateria.
Manta balística de aramida conformada.
Blindagem do capô e para-lamas dianteiros.
Cinta em aço inox nas 4 rodas.

w w w. g r u p o i n b r a . c o m . b r
sac@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 5.153
Sertãozinho - Mauá - SP - Brasil 55 11 2148 8600
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Mais uma ilha no continente europeu – na edição anterior 
falamos da Ilha de Elba – se destaca pela beleza e clima 
agradável em todo o ano. É a Ilha da Madeira, no oceano 
Atlântico, a duas horas de voo de Portugal. 
Conhecida por abrigar em 2/3 de sua superfície a Floresta 
Laurissilva, Patrimônio Natural da Humanidade, por praias 
fantásticas, deliciosa gastronomia, os antológicos bordados 
e vinhos fortificados e por ser berço natal do super craque 
do futebol mundial Cristiano Ronaldo, a Ilha da Madeira é 
destino seguro para todos os gostos, especialmente a partir 
deste mês de março e até setembro, quando não chove.

ILHA DA 
MADEIRA

LUCIA TORTORIELLO
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De origem vulcânica, a apenas 500 
km do Marrocos, eleita o ano passa-
do pela Oneworld – associação das 
companhias aéreas – pela quarta vez 
consecutiva como “a melhor ilha do 
mundo”, a Ilha da Madeira é também 
conhecida como o Havaí do Atlântico, 
dada as ondas próprias para os surfis-
tas radicais, que frequentam as praias 
Jardim do Mar, Paul do Mar, Porto da 
Cruz e São Vicente. E não só: atletas 
de todas as vocações lá vão para a 
prática de canyoning, mergulho, asa 
delta, parapente ou escalada. 
A gastronomia é outro ponto forte da 
ilha, somado à gentileza de seus 250 
mil habitantes, a maioria de origem 
portuguesa.
O drink típico dos madeirenses lem-
bra muito a caipirinha brasileira. Feita 
com aguardente de cana, mel e frutas, 
a “poncha”, é servida como boas-
-vindas em todos os locais. Junto com 
a poncha, o quitute recomendado é o 
sanduíche de peixe-espada, além da 
igualmente tradicional “espetada”, 
churrasco de carne de vaca, condi-
mentada com louro e outras ervas, 
realmente muito saboroso. 

Clima excelente
O clima seco, com temperaturas mé-
dias acima dos 20 graus celsius e da 
água do mar entre 26 no verão e 17 de 
inverno, é mais um forte apelo para o 
turismo na Ilha, que atrai os europeus 
especialmente no inverno. 
Com esse “bom tempo” permanente, 
os passeios e trilhas pelas montanhas, 
vales e falésias é sempre um convite 
aceito. Na costa sul, a oeste do Fun-
chal, a capital, encontra-se o cabo 
Girão, uma das mais altas falésias do 
mundo, que merece ser vista. Assim 
como a Laurissilva, floresta que cobria 
totalmente a ilha antes da colonização 
e que quase foi inteiramente queima-
da pelos primeiros colonos. Em 1999 
foi declarada Património da Huma-

ILHA DA 
nidade pela UNESCO, e hoje preserva 
espécies endémicas bem como plantas 
trazidas pelos colonos, além de varieda-
des tropicais cultivadas, como a banana 
e o maracujá, graças ao solo vulcânico, 
muito mais fértil que o de Portugal, no 
continente.

História
O descobrimento das ilhas do arqui-
pélago da Madeira teria ocorrido, se-
gundo uma corrente de historiadores, 
baseados em cartas geográficas en-
contradas, antes da chegada dos portu-
gueses. Entre as obras que se referem à 
Madeira, passagens do ” Libro del Co-
nocimiento” (1348-1349), de autoria de 
um frade mendicante espanhol, relatam 
que as ilhas eram chamadas de Leina-
me, Diserta e Puerto Santo, tendo sido 
esta última descoberta oficialmente por 
João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Tei-
xeira, os dois navegadores que com Bar-
tolomeu Perestrelo chegaram à ilha da 
Madeira em 2 de Julho de 1419.
A colonização propriamente dita come-
çou com Dom João I ou com o Infante D. 
Henrique, por volta de 1425, por conta 
da posição estratégica das ilhas. Vinte 
anos mais tarde, se estabelece ali o re-
gime das capitanias com Tristão Vaz Tei-
xeira como Capitão-Donatário da Capi-
tania de Machico.

Turismo crescente
Formada por rochas vulcânicas, preen-
chidas pela água do mar, as piscinas 
naturais são mais uma das belezas na-
turais da Ilha, desde sempre explorada 
como destino turístico, onde as tradi-
ções como o folclore, os bordados, o ar-
tesanato e o vinho somam interesse ao 
conforto hoje oferecido aos visitantes.
O famoso vinho Madeira, um vinho for-
tificado e ícone em todo o mundo, é o 
principal produto da economia da Re-
gião Autônoma da Madeira, segundo os 
produtores, desde 1808.

MADEIRA
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prado na Ilha da Madeira. O mesmo 
valia e vale para os recém-nascidos 
em berço esplêndido. Os bordados 
são mundialmente conhecidos e apre-
ciados porque são muito delicados, de 
grande complexidade e feitos a mão 
por bordadeiras exímias até hoje.
Esse lindo trabalho corre o risco de 
desaparecer porque as gerações 
atuais não se interessam pelo borda-
do. Segundo a Fábrica de Bordados da 
Madeira Ltda, no Funchal, a bordadei-
ra mais nova deles hoje tem 45 anos. 

A fábrica, que hoje emprega apenas 
400 bordadeiras já chegou a ter 3 mil!
Super valorizado, o bordado da Ilha 
da Madeira é caro porque demora 
para ser confeccionado. Uma toalha 
de mesa pode consumir um ano in-
teiro de trabalho e por isso custar até 
15 mil reais.
Pela qualidade, beleza e tradição, o 
bordado da Ilha é até que com cer-
ta frequência empregado pelos esti-
listas de moda contemporâneos. De 
acordo com a Fábrica do Bordado da 
Madeira, há alguns anos, a grife Cha-
nel encomendou mil golas bordadas 
para a sua coleção.

Esporte
Recentemente, a Ilha criou o Madei-
ra Ocean Trails (MOT), um conjunto 
de trilhas com paisagens únicas que 
permitem a prática de várias ativida-
des. E a Madeira já está se preparan-
do para diversos eventos esportivos 
que acontecerão a partir da primave-
ra. 
Quatro eventos já foram divulgados: 

Madeira Island Ultra Trail – MIUT – 27 
de abril
É uma prova de corrida pela mon-
tanha, que passa pelos cumes mais 
altos da Ilha da Madeira, partindo da 
cidade de Porto Moniz. Os atletas de-
vem percorrer 115 quilômetros com 
muitos desníveis até Machico, pra-
ticamente de uma ponta a outra da 

ilha, mas haverá também percursos 
com 16, 42 e 85 quilômetros.

Enduro World Series – 7 e 12 de 
maio
Esta prova será a terceira etapa do 
campeonato de mountain biking 
Enduro World Series. Segundo os 
organizadores, a competição pro-
priamente dita acontecerá dia 11, 
quando os atletas poderão explo-
rar as trilhas, desfrutando da paisa-
gem. Nos outros dias haverá even-
tos de surfe e stand-up paddle, 
sessões de cinema, shows e festas.

Ultra Skymarathon Madeira - 31 de 
maio e 1 de junho
Este será um evento de skyrunning, 
tipo de corrida de montanha que 
terá como cenário a pitoresca cida-
de de Santana e seus arredores. É a 
única etapa do calendário da Sky-
runner® World Series que aconte-
cerá em território português. As 
quatro corridas, marcadas para os 
dias 31 de maio e 1º de junho, têm 
4,8, 13, 21 e 55 quilômetros.

Trans Madeira – 4 a 8 de junho
Outra competição de mountain 
bike, a Trans Madeira é uma verda-
deira aventura com cinco dias de 
corrida e mais de 200 quilômetros 
cobertos nos quatro cantos da ilha, 
em diferentes terrenos e trilhas 
únicas. 
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Gruta de São Vicente, formada 
há 890 mil anos por atividades 
vulcânicas. O percurso subter-
râneo tem mais de 1 km e as 
grutas entre cinco e seis metros 
de altura.
E para os amantes do silêncio, 
da introspecção, do descan-
so esotérico ou simplesmente 
para os “bon vivants” que que-
rem relaxar tomando um bom 
vinho fortificado, Madeira ofe-
rece vários espetáculos.
O Muda - Museu de Arte Con-
temporânea, por exemplo, é 
uma obra de arquitetura impo-
nente, que garante vistas ao mar 
e às encostas. Mas também é 
possível subir mais alto e apre-
ciar a beleza lá de cima. O Pico 
Ruivo (1.862 metros), o Pico das 
Torres (1.851 metros) e o Pico 
do Areeiro (1.818 metros) são 
alguns deles, mas o Pico do Fa-
cho, em Porto Santo, apesar de 
ter apenas 517 metros permite 
igualmente vistas belíssimas, 
assim como o Curral das Frei-
ras, em uma pequena vila de 

pescadores, que conta com um 
belo mirante na Eira do Serrado. 

Outros museus e casas históri-
cas
A imponente Casa-Museu Fre-
derico de Freitas apresenta co-
leções seculares de escultura, 
pintura, gravura, mobiliário, ce-
râmica e cristais pertencentes 
ao advogado, notário e colecio-
nador madeirense Frederico de 
Freitas (1894-1978).
A Casa dos Azulejos, que reú-
ne eclética e vasta coleção de 
azulejaria, com peças orientais, 
islâmicas, medievais, majólica 
e uma mostra de azulejaria ho-
landesa é outra boa opção para 
os apreciadores de belas peças, 
assim como a Casa Colombo – 
Museu do Porto Santo, conjun-
to articulado de construções, 
hoje uniformizadas por obras 
do século XVIII e XIX, onde vi-
veu Cristóvão Colombo quando 
passou pela ilha do Porto Santo, 
depois do seu casamento com 

Contemplação
Mas, para os esportistas de baixa 
rotação, digamos assim, a boa dica 
é fazer o pitoresco e único pas-
seio de “carrinhos de vime”! Sim, 
exatamente isso. Tornando-se fol-
clóricos, os antigos carrinhos de 
compras, feitos de vime ou madei-
ra, hoje passaram a ser utilizados 
para uma atividade lúdica pareci-
da às pranchas nas dunas do nor-
deste brasileiro. 
Na vila serrana de Monte, a 6 km 
do centro de Funchal, está o pon-
to de partida para os passeios a 
bordo de carro de cestos, como 
são chamados os carrinhos arte-
sanais, criados por volta do século 
XIX para transportar mercadorias 
do topo da montanha à cidade. Os 
turistas sobem até o local de tele-
férico, apreciando a vista para os 
vales e a baía, e depois podem 
descer a ladeira de 2 km utilizan-
do os cestos, puxados por carrei-
ros que controlam a velocidade do 
transporte.
Já, para os turistas com um viés 
mais curioso, o indicado é visitar a 
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de cerca de 150 anos, e que 
atestam o requinte, o luxo e 
a perfeição que, desde sem-
pre, foram denominadores 
comuns desta arte que, pelos 
seus atributos, se transfor-
mou numa marca reconheci-
da internacionalmente. Além 
da presença de peças de 
mobiliário dos séculos XVIII 
e XIX, Hepplewhite, Shera-
ton, do estilo Vitoriano do fi-
nal do século, o núcleo reúne 
um acervo constituído por 
peças de Bordado Madeira, 
produzidas entre a década 
de 60 do século XIX e os anos 
30 do século XX e enquadra-
das em ambientes recriados 
para o efeito. Pretende-se, 
sobretudo, referenciar a in-
trodução e a importância do 
bordado na convivência in-
sular, a partir do século XIX, 
bem como demonstrar a in-
fluência econômica decisiva 
desta indústria artesanal na 
cultura e vida social da ilha 
desde a segunda metade do 
século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX.” 

Filipa de Moniz, filha de Barto-
lomeu Perestrelo, primeiro Ca-
pitão Donatário do Porto Santo, 
são mais alguns dos locais que 
podem ser vistos pelos turistas 
interessados em arte e história.

Colombo
Notadamente a Casa Colom-
bo, dividida em dois andares, 
o térreo sediando uma loja e 
uma sala de exposições tem-
porárias sobre temas da ex-
pansão marítima portuguesa, e 
o primeiro andar com três sa-
las temáticas, vale a pena ser 
visitado prioritariamente.
A primeira sala é dedicada à 
Expansão Portuguesa, onde 
se apresenta a posição estra-
tégica da ilha do Porto Santo 
e do arquipélago da Madeira 
no contexto da expansão ma-
rítima portuguesa. A segunda 
expõe elementos relacionados 
com a importância da Coroa 
Espanhola na expansão mun-
dial e como financiadora da 
expedição de Cristóvão Co-
lombo em 1492, com biografia 
do navegador e das suas re-

lações familiares com o Porto 
Santo, assim como alguns apon-
tamentos de referência às suas 
viagens ao continente america-
no. A terceira e quarta salas são 
dedicadas ao império colonial 
holandês, patente na exposição 
de parte do espólio do galeão 
da Companhia das Índias Ho-
landesa “Slot ter Hooge”, afun-
dado em 1724, aol norte da ilha 
do Porto Santo.

Vinho e Bordado
Finalmente, o Núcleo Museoló-
gico do Instituto do Vinho, do 
Bordado e do Artesanato da 
Madeira (IVBAM), espaço de-
dicado à história e cultura do 
Bordado Madeira, seja talvez o 
mais procurado pelos forastei-
ros.
Segundo o site oficial de Turis-
mo da Ilha da Madeira “o mu-
seu procura recriar o ambiente 
romântico de uma casa da ilha 
da Madeira, prestando homena-
gem a uma arte secular e ofere-
cendo ao visitante uma mostra 
de peças, verdadeiras relíquias, 
que foram produzidas ao longo 
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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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NOTÍCIAS DO 
GRUPO DISAL
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Diante de um mercado que projetava apresentar cresci-

mento entre 5,6% e 7,1%, a Disal Corretora de Seguros 

superou as expectativas e atingiu um aumento de 8,1% 

no ramo de seguros de automóveis.

Para o diretor operacional da 
empresa, José Alberto Gestina-
ri, esse ganho é fruto do traba-
lho de reestruturação estratégi-
ca que começou há quatro anos 
e que garantiu dobrar os resul-
tados da Corretora no período.
Quando considerados todos os 
ramos de seguro, o crescimento 
da empresa foi de 2,9%, índice 
que reflete a estimativa do mer-
cado que previa um incremento 
de 2,5% a 3,6% nos negócios. 
“Analisando todos os ramos 
do mercado, posso avaliar que 
nossa evolução se baseou no 
aumento dos prêmios do segu-
ro pagos e em uma maior emis-
são de apólices na carteira. 
Quando nos referimos especifi-
camente ao seguro automotivo, 
além destes dois fatores, ainda 

fício do concessionário, graças 
a nossa ferramenta de cálculos. 
Além disso - reforça Gestinari 
- ainda oferecemos a maior co-
missão de mercando, agregando 
ainda mais valor ao negócio.”
As projeções para 2019 são po-
sitivas e a Disal Corretora acre-
dita terminar o ano com um in-
cremento de 20% nos ramos de 
saúde e multirrisco. Nos demais, 
a expectativa é crescer dentro 
do movimento do mercado, esti-
mado em 5,8%, segundo a Con-
federação Nacional de Seguros 
Gerais, CNSeg.
As projeções otimistas vão ao 
encontro das anunciadas pela 
Fenabrave para este ano. A enti-
dade espera que a comercializa-
ção de automóveis e comerciais 
leves ultrapasse os 2,3 milhões 
de unidades, quantidade 10,3% 
maior do que a licenciada no 
ano passado. Ainda de acordo 
com a Fenabrave, a maior ofer-
ta de crédito, aliada ao otimis-
mo do consumidor e à queda na 
inadimplência reforçam o prog-
nóstico positivo e a possibilida-
de deste volume de vendas ser 
alcançado. 

podemos levar em considera-
ção o aumento do leque de se-
guradoras com as quais traba-
lhamos”, reforça o executivo.

Nicho de mercado
Gestinari enfatiza que a atuação 
da Disal Corretora é muito dife-
rente das demais concorrentes, 
uma vez que a empresa trabalha 
em um nicho muito específico 
do mercado, majoritariamente 
atendendo aos concessionários 
Volkswagen, que representam 
pouco mais de 90% dos negó-
cios. 
“Oferecemos um serviço intan-
gível para a Rede VW, com re-
torno em sinistros, assessoria, 
consultoria, orientação e ser-
vindo de parâmetro para regu-
lar as concorrências em bene-

fecha 2018 com 
resultados positivos

Disal Corretora de Seguros 
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Se considerarmos o gancho da re-
lação entre as duas palavras, ob-
servamos que uma não vive sem 
a outra. É necessária uma postu-
ra ética, independente e íntegra 
para sermos responsáveis. A res-
ponsabilidade não é uma imposi-
ção. É uma voz que vem de den-
tro, clamando o ato certo, seguro, 
moral. 
Em crise com a governança, nes-
tes tempos de Brumadinho, Mu-
seu Nacional ou Flamengo, per-
cebo que evoluímos muito pouco 
na convergência entre o público 
e o privado. No trabalho de pro-
ver uma sociedade segura, prós-
pera, arrisco até a desejar uma 
sociedade feliz. Falhamos. Anos 
de dedicação ao estudo das pes-
soas e da gestão não acrescentam 
evolução. Continuamos bárbaros 
no ato de empreender. Perdemos 
o significado de viver e sobrevi-
ver nesta bolinha azul. Afinal, será 
mesmo que o “outro” importa tão 
pouco? Será que nossos interes-
ses comerciais superam qualquer 
outra preocupação?
Se é tão difícil validar o outro no 
nosso dia a dia empresarial, lem-
bremo-nos que o outro consome. 
Precisamos dele como mão de 
obra, dependendo de sua força 
de trabalho para produzir. Nos re-
lacionamos com o outro, fazemos 
família, criamos amizades, laços 
importantes, para não enlouque-
cer.
Sem o outro não existe vida e não 
existem negócios. Sem o outro 

 
SUCESSÃO

nada somos, pois existimos por 
força de milhões de contribui-
ções diárias que nos trazem o pão 
que necessitamos para sobrevi-
ver.
Reflito hoje que estamos passan-
do por uma fase de profunda des-
conexão com o nosso trabalho e 
posso arriscar, até com a nossa 
vida. Imersos na rotina diária não 
estamos, de fato, avaliando o que 
estamos fazendo.
É claro que a gente deve separar 
o bom empresário daquele que é 
irresponsável, aquele que acredi-
ta que a legislação vem para atra-
palhar e não foi construída em 
cima de acontecimentos, muitas 
vezes, trágicos como estes que 
estamos assistindo. Conheço mui-
tos empresários que reclamam 
da indústria de multas. Que acre-
ditam que os órgãos reguladores 
são os inimigos da iniciativa pri-
vada. Mas, o que estamos vendo 
nos últimos tempos é a casa ruir 
pelo não cumprimento de leis 
que não são nossas inimigas e sim 
que nos protegem da insensatez.
Podemos alegar que nos últimos 
anos não sobrou lucro para os 
investimentos; não era possível 
atender a tantas exigências, mas, 
na verdade, nos viciamos em des-
cumprir aquilo que é minima-
mente coerente. Por que construí-
mos um refeitório em frente a uma 
barragem? Porque ali parecia um 
lugar bonito. Por que ajeitamos 
jovens aprendizes de futebol em 
barracões? Porque achamos que 

Responsabilidade é o quarto pilar da Governança. E em 
sua história, este pilar sofreu vários ajustes. Quando a go-
vernança começou a florescer no Brasil, o quarto pilar era 
a ética. Até hoje ninguém conseguiu me explicar por que 
se tornou “responsabilidade”.

CECILIA LODI

as instalações eram melhores do 
que as que eles tinham. Conceitos 
e preconceitos convertendo-se em 
decisões ruins, que nos levam a um 
fracasso existencial.
Para muitos, tudo o que aponto de 
erro na condução da governança é 
poesia e perda de tempo. Dizem: “as 
empresas devem se auto-regular, 
porque elas é que sabem de si.” Per-
verso é o comportamento daquele 
cujo lema silencioso é que os fins 
justificam os meios.
Mesmo que todos estes desastres 
estejam em toda a esquina, nascem 
cada vez mais sucessores milleniuns 
buscando mudar o mundo. Estão se 
infiltrando em toda parte, subver-
tendo o frio sistema, questionando a 
razão de empreender. Para surpresa 
de seus pais, não têm a intenção de 
seguir seus passos. Querem fazer 
diferente, melhor, querem deixar 
um legado para desconhecidos e 
não para familiares. Deixam a gente 
pensando nos resultados dramáticos 
realizados pela nossa geração.
Não querem ser CPFs insensatos ,es-
condidos atrás de CNPJs irrespon-
sáveis. É claro que querem ganhar 
dinheiro, mas querem fazê-lo atra-
vés de soluções para a humanidade; 
querem trazer conveniência. Não 
querem impor ao mercado como 
as relações de consumo devem ser. 
Querem construir a quatro mãos.
Ainda não sei se estes milleniuns 
trarão benefícios à governança, aos 
modelos de gestão, mas estão mos-
trando a todos nós que perdemos um 
tempo enorme, arrogantes em nosso 
saber, deixando passar oportunida-
des comerciais, geração de dinheiro 
e prosperidade, por estarmos tão in-
flexíveis ao novo, antipáticos ao pla-
neta, ao outro, tão distantes do que 
realmente precisamos para sobrevi-
ver e sermos felizes, afinal.

O pilar da 
Governança
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Nós, da geração Barsa, temos cultura geral. Sabemos cantar 
marchinhas antigas de carnaval, o significado da palavra si-
ricutico, já comemos praticamente de tudo, entendemos um 
pouquinho as leis da física, fazemos contas de cabeça, enten-
demos o que lemos; até mesmo as coisas mais complexas. 

O que me assombra é que, em 
uma época em que vivemos 
bombardeados por informação, 
saibamos tão pouco... 
Está quase impossível estabele-
cer conversas que façam sentido. 
Vou me mudar. Ligo na imobiliá-
ria obviamente querendo visitar 
um imóvel, que encontrei em 
um site de imóveis. Depois de 
explicar detalhadamente o meu 
interesse, dar o código do apar-
tamento em questão, escuto a 
cândida pergunta: você quer ver 
o apartamento? 
Não, quero comprar um jeans! 
Esse buraco de raciocínio afeta 
diretamente a prestação de ser-
viços. 
Não adianta montar uma bela es-
trutura, criar um produto sensa-
cional, um site super tecnológico, 
se a ponta que o cliente vê não 
sabe articular uma frase, respon-
der a uma pergunta. 

As antigas “tribos”, tipo punks, 
hippies ou new age, já eram 
limitantes. Agora, são pratica-
mente tribos de uma pessoa só, 
obcecada com um assunto. E o 
mundo que se exploda! 
O mundo é tão interessante! 
Como acordar as pessoas para 
esta realidade tão mais estimu-
lante? Onde estão os mestres? 
As pessoas sensacionais que 
faziam a gente adorar um livro. 
Querer ver um filme, ouvir uma 
música, fazer uma experiência 
no laboratório de química... 
Não adianta jogar a informação 
na web e imaginar que as pes-
soas vão saber escolher o que 
é bacana. Precisamos de al-
guém que aponte os caminhos 
e nos dê liberdade de escolher. 
Como civilização, temos que 
urgentemente tirar as pessoas 
da letargia do “pode ser”. 
Como um bando imenso de 
adolescentes, nossas atitudes 
são como a resposta clássica 
dos teens: pode ser... 
Se não for pelo bem das pes-
soas, que seja pelo bem dos 
negócios. Temos que tomar 
uma atitude para termos criatu-
ras interessadas dos dois lados 
da mesa. Até porque, a geração 
Barsa não será eterna... 
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E - me entendam bem -, não 
estou dizendo que há uma 
criaturinha desprovida de in-
teligência me atendendo. Tem 
uma criatura desinteressada. 
Aí me pergunto: onde está 
a falha? Por que não se con-
segue despertar o interesse 
nestss pessoas afogadas em 
informação? 
Não sou socióloga, nem edu-
cadora, mas adoro uma teoria. 
Acho que a avalanche de in-
formação vem sem bula. Ou 
seja, não tem ninguém para 
dizer qual informação priori-
zar. Então gastamos o dia in-
teiro vendo gatinhos fofinhos, 
memes de rebolado, gente 
levando tombo. E nem uma 
meia horinha aprendendo his-
tória. Ou ainda: nos tornamos 
bitolados num assunto que 
elegemos como interessante 
e não sabemos mais nada. 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Quem te atende não te entende?
The Volkswagen Group IT 
Data Lab em Munique
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Certo dia, o chefão de uma 
empresa resolveu fechar suas 
planilhas de Excel e dar uma 
volta pelos corredores da ad-
ministração. Sua primeira pa-
rada foi no atendimento ao 
cliente. Enquanto observava 
muitos funcionários ao telefo-
ne, perguntou ao supervisor 
da área o que ocupava tanto o 
tempo daquelas pessoas. “Es-
tamos resolvendo problemas 
para aumentar a satisfação de 
nossos clientes”. O executivo 
fez um pequeno aceno positi-
vo com a cabeça e continuou 
seu passeio.
Quando entrou no departa-
mento de vendas, passou en-
tre as mesas sem ser notado, 
foi até a sala do gerente e per-
guntou: “o que a sua equipe 

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

De um artigo que se propõe a falar sobre 

marketing, é compreensível que se espere 

algo sobre marketing. Mas nesta edição 

resolvemos falar sobre o que marketing não é.

MARCELO ALLENDES
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sabemos. Marketing está bolando 
alguma coisa”.
Em marketing, alguns profissio-
nais discutiam animadamente so-
bre as peças promocionais que 
estavam sendo produzidas para os 
pontos de venda. Ao passar pelo 
grupo, o curioso diretor se deteve, 
pegou uma amostra e indagou: “o 
que é isto?”. “Os novos materiais 
promocionais. Nossos revendedo-
res com certeza irão gostar”. 
Voltando para sua sala, o principal 
executivo da companhia pensou:
Marketing não é uma área. Marke-
ting são as atitudes de uma em-
presa com o mercado.
Marketing não é resolver proble-
mas. Marketing é evitar proble-
mas e insatisfação.
Marketing não é vender produtos. 
Marketing é vender soluções, ne-
cessidades e desejos.
Marketing não é vender o mesmo 
produto para o mesmo cliente. 
Marketing é fazer relacionamen-
to para descobrir novas soluções, 
necessidades e desejos desse 
cliente.
Marketing não é desenvolver ma-
teriais promocionais. Marketing é 
tornar agradável a experiência de 
compra do consumidor.
O diretor pensou em tudo isso. 
Mas preferiu sentar à mesa e abrir 
novamente a planilha de Excel. 

está fazendo tão compene-
trada na frente dos computa-
dores?”. “Estamos analisando 
nosso mapa de clientes para 
ver quem ainda não fez o pe-
dido do mês. Tenho certeza 
que cumpriremos o objetivo”, 
respondeu o executivo todo 
garboso e confiante. 
Ao chegar ao setor de CRM, 
a história se repetiu: todos 
os funcionários estavam con-
centrados em suas atividades. 
“Como andam as ações de 
relacionamento?”, pergun-
tou o diretor à coordenadora 
responsável. “Estamos rodan-
do nossas bases de recom-
pra para separar potenciais 
clientes e enviar uma mala-
-direta”. “E o que estamos 
oferecendo?”. “Isso ainda não 

vo
lks

wa
ge

n-
ne

ws
ro

om

show386.indd   35 3/11/19   12:11 PM



Assim como em qualquer outro nicho, 
os cervejeiros também usam o seu 
linguajar próprio, muitas vezes, difícil 
de entender.

Para ficar um pouco mais fácil, 
vamos passar por conceitos im-
portantes de como identificar 
um estilo ou características da 
cerveja. Isso o ajudará também 
a conhecer, pela denominação, 
as cervejas que mais combinam 
com o seu paladar.
Os mais conhecidos são os 
guias do BJCP (Sigla em inglês 
para “Beer Judge Certification 
Program”) e da Associação de 
Cervejeiros (“Brewers Associa-
tion”). Ambos guias separam 
as cervejas por estilos e trazem 
as características subjetivas de 
cada estilo, como impressão ge-
ral, aroma, aparência, sabor e 
sensação de boca, além de ca-
racterísticas físicas como den-
sidade inicial do mosto (OG), 

guias, isso depende de mui-
to tempo de degustação para 
a criação de uma “biblioteca 
gustativa”.
Das características físicas, as 
que julgo serem as mais im-
portantes para selecionar uma 
cerveja são o amargor, repre-
sentado pela sigla IBU – Inter-
national Bittering Units e o teor 
de álcool, representada por 
ABV – Alcohol by Volume. 
O IBU é uma medida absoluta 
que está diretamente ligada à 
quantidade de iso-alfa-ácidos 
presentes na cerveja, que em 
teoria não tem limite. Mas a 
percepção do amargor ao be-
ber uma cerveja depende de 
outras características, como 
por exemplo o corpo e teor 
alcoólico. Na prática podemos 
perceber o amargor em uma 
faixa de 0 a 120 IBUs, aproxi-
madamente, mas o amargor 
em uma cerveja extremamente 
leve com 30 IBUs pode ser mui-
to mais perceptível do que uma 
cerveja mais encorpada, que 
tenha 50 IBUs.
O teor alcoólico não diz ape-
nas se a cerveja é forte ou fra-
ca, pode nos dar dicas sobre 
características subjetivas. Na 
prática é muito difícil encontrar 
equilíbrio em uma cerveja que 
seja muito refrescante e tenha 
um alto teor alcoólico, acima 
de 8%, por exemplo. Da mesma 
forma cervejas com alto teor de 
álcool demandam um bom su-
porte de corpo e complexida-
de de aroma e sabores para ser 
agradável e equilibrada. É im-
portante também explicar que 
podemos esperar de cervejas 
que tenha o termo “session” 
antes do estilo, ser uma cerveja 
mais leve, com menor teor al-
coólico e corpo do que o estilo 
tradicional. Por outro lado, ao 
encontrarmos uma cerveja com 
dos termos “Double” ou “Impe-
rial”, podemos esperar cerve-
jas mais alcoólicas, encorpadas 
e até mais complexas do que os 
seus estilos tradicionais. 

densidade final (FG), teor al-
coólico (ABV), Amargor (IBU) e 
cor (EBC ou SRM).
Fazendo um paralelo com a 
postagem anterior, sobre os 
conceitos básicos da harmoni-
zação, é muito importante com-
preender cada uma das carac-
terísticas da cerveja quando 
estamos procurando algo es-
pecífico, que combine muito 
bem com uma determinada 
comida. Portanto, é fundamen-
tal saber interpretar de forma 
correta todas as características 
de uma cerveja.
Todas as cervejas têm carac-
terísticas que denomino de 
físicas, ou seja, característi-
cas que podem ser medidas, 
como o teor de álcool ou cor, 
e características que chamo 
de subjetivas, que dependem 
da percepção de cada indiví-
duo. Assim, os guias de estilos 
trazem divisões por interva-
los nas características físicas 
e descrições amplas sobre as 
subjetivas. Como consumido-
res, podemos nos atentar mais 
para as características subjeti-
vas, para saber se comprare-
mos uma cerveja que vamos 
gostar ou se conseguiremos 
harmonizar a cerveja com a 
comida. As características físi-
cas podem ser mais utilizadas 
pelos cervejeiros, pois o inte-
ressante para eles é ajustar a 
cerveja que será produzida a 
um determinado estilo, com 
um alto grau de precisão.
Os aromas e sabores serão 
percebidos por quem degusta 
a cerveja, sempre de acordo 
com as memórias gustativas de 
cada um. Por exemplo, um aro-
ma de cravo, muito comum em 
cervejas do estilo weizenbier, 
pode ser percebido por algu-
mas pessoas como um aroma 
que remete a algum doce que 
leva cravo em sua receita. Por-
tanto, não se preocupe se para 
uma cerveja específica você 
não perceber todos os aromas 
e sabores como descrito nos 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO

36S H O W R O O M
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SABORES
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TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

S A B O R 
PARTICULAR

O preparo de frutos do mar assusta, sem motivo, alguns cozinheiros. Não 
tem nada demais na correta elaboração dos mesmos, o que atrapalha - e 
muito - é a excessiva água resultante do degelo e aquela tendência a 
querer se usar de gorgonzola a molho de maracujá nos preparos, o que 
literalmente acaba com os sabores característicos dos referidos frutos.  
A receita que segue procura respeitar estas individualidades e unir os 
seus sabores. Acompanhe.     

Ingredientes: (para 4 pessoas)
300g de mexilhões • 300g de anéis de lula • 300g de polvo cortado em 
fatias • 300g de cação cortado em cubos • 300g de camarões grandes 
com casca
4 dentes de alho picadinhos • 8 mini cebolas 
8 tomatinhos cereja • 3 pimentões – amarelo, verde e vermelho - 
cortados em pedaços • Gengibre fresco picado • 2 colheres de sopa de 
azeite de dendê • 1 xícara de caldo de galinha • 1 xícara de azeitonas 
verdes sem caroço • Salsinha e cebolinha verde picadinha • Pimenta 
do reino moída na hora
Suco de 2 limões • Azeite de oliva • Sal a gosto 

Preparo:
Aqueça o azeite de oliva e o azeite de dendê em uma frigideira e 
refogue o alho, o gengibre, a cebola e os pimentões. Adicione o polvo 
e deixe fritar. Junte a lula, mexilhão e o peixe. Use o suco de limão, 
refogue e junte o caldo de galinha. Tempere com sal e pimenta e junte 
as azeitonas e o tomate cereja. Prove e corrija os temperos. Deixe 
cozinhar uns 10 minutos. Adicione o camarão e a salsinha e desligue o 
fogo. Deixe uns três minutos e sirva em seguida!  

Por que preferir azeite a óleo
A diferença entre os azeites e os óleos 
é a seguinte: os azeites são obtidos por 
pressão, como é o caso do azeite de 
oliva, e os óleos, por pressão, solventes 
e posterior purificação e refinação. Na 
prática, o azeite é o único óleo vegetal 
que não é extraído por solventes 
químicos e não sofre o processo de 
refinação. Correntemente, denominam-
se azeites virgens aqueles obtidos por 
pressão e não são refinados. A refinação 
é uma operação que tende a separar 
dos azeites brutos as substâncias 
indesejáveis, como pesticidas, 
substâncias mucilaginosas, ceras, resinas, 
etc. Os azeites serão mais nobres e puros 
quanto menor for seu grau de acidez.

REFOGADO 

DE FRUTOS DO MAR
“A GULA É UM PECADO QUE DÁ 
MARGEM A VÁRIAS INTERPRETAÇÕES. 
EXISTE O APETITE PELA COMIDA, 
PELO PODER, PELO SEXO, ETC... É UM 
PECADO DEMOCRÁTICO”. 
LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
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Conhecido como o Jardim da França, 
acompanha o Rio Loire, o mais longo do 
país, com cerca de mil quilômetros, atra-
vessando 12 “departamentos políticos” 
(estados), se estendendo do Atlântico às 
proximidades das montanhas de Auver-
ges, no centro da França.

Estendendo-se desde o 
Atlântico até quase metade 
do território francês, o Vale 
do Loire é uma imensa 
região vinícola, com grande 
diversidade de estilos de 
vinhos, elaborados com 
ótimas uvas, com destaque 
para a nobre Chenin Blanc.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Em suas margens estão alguns dos 
mais icônicos castelos da França, tais 
como o imponente Castelo de Cham-
bord, construído para ser o refúgio de 
caça do Rei Francisco I, o Castelo de 
Chenonceau e o magnífico Castelo de 
Cheverny, mundialmente conhecido 
pela enorme matilha de cães de caça 
que habita seus canis. Também lá está 
o Castelo de Amboise, onde se encon-

o biodinâmico Coulée de Ser-
rant, criação do mago Nicolas 
Joly, e os vinhos doces ela-
borados predominantemente 
com a Chenin Blanc acometida 
pelo fungo Botritys Cinerea em 
sua forma Podridão Nobre, em 
Quarts de Chaume, Coteaux du 
Layon e Bonnezeax. Também 
em Anjou se produz um famoso 
vinho rosé, o Rosé d’Anjou, que 
já fez muito sucesso no passa-
do, mas que hoje já perdeu o 
mercado para os vinhos rosés 
da Provence.
Caminhando um pouco mais 
para oeste chegamos a Tourai-
ne, nas imediações da cidade 
de Tours, onde está a região 
de Vouvray, conhecida pela ex-
celência de seus espumantes, 
elaborados com a uva Chenin 
Blanc, pelo Método Tradicional, 
nos mesmos moldes de Cham-
pagne. Também aqui aparecem 
os primeiros tintos de quali-
dade, feitos com a Cabernet 
Franc, uma uva de Bordeaux 
que atinge altos níveis de qua-
lidade em Chinon, Bourgueil e 
St. Nicolas de Bourgueil, en-
cantando pelos aromas de vio-
leta e framboesa, e também 
pela elegância e fina textura. 
Outras uvas tintas da região 
são a Pinot Noir e a Gamay.
Finalmente, em Orléans, já no 
centro da França, a partitura 
muda e surge uma nova so-
lista, a Sauvignon Blanc, que 
atinge a máxima expressão em 
Pouilly-Fumé, dando origem a 
vinhos brancos de rara quali-
dade, com acidez refrescante 
e o inconfundível toque de de-
fumado. Ainda nesta área está 
Sancerre, uma denominação 
de origem que abriga vinhos 
brancos, tintos e rosés muito, 
baseados em Sauvignon Blanc 
e Pinot Noir.
Como se viu, o Vale do Loire é 
um imperdível destino histó-
rico e enoturístico, que deve 
fazer parte de sua agenda de 
viagens.

LOIRE,
um vale de vinhos e 
muita história

tra o túmulo de Leonardo da 
Vinci, que sempre esteve ligado 
à região por meio de seus inova-
dores projetos, como a Escada 
de Dupla Hélice, concebida para 
permitir aos reis escapar de 
seus inimigos sem ser notado.
Em termos de vinhos, o Vale do 
Loire prima pela diversidade, 
com diferentes estilos de vinhos 
em cada uma de suas sub-re-
giões, a saber do Atlântico para 
o centro da França: Pays Nan-
tais, Anjou-Saumir, Touraine, 
Orléanais-Centre.
Começando pelo Pays Nantais, 
destacamos o famoso Muscadet 
de Sèvre et Maine, elaborado 
com a uva Melon de Bourgog-
ne, um branco delicioso que se 
harmoniza perfeitamente com 
ostras e frutos do mar.
Em Anjou Saumir estão algu-
mas das preciosidades do Loire, 
tanto na área dos vinhos secos, 
como na dos vinhos doces. É 
nesta região que se destacam 
os vinhos elaborados com a 
rainha do Loire, a uva Chenin 
Blanc, uma das mais presti-
giadas uvas brancas francesas. 
Dona de uma expressão única, 
a Chenin Blanc dá vinhos com 
refrescante acidez e notas de 
frutas cítricas, com bom cor-
po e muito caráter. Com ela se 
elaboram os personalíssimos 
vinhos secos de Savennières, 
dos quais a maior expressão é 
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