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Este foi o melhor trimestre desde 2015, 
com 607,6 mil unidades comercializadas. 
No segmento de carros e comerciais leves 
foram quase 200 mil emplacamentos em 
março, considerado o melhor mês do ano, 
mesmo com menos dias úteis por conta do 
Carnaval. O crescimento foi de cerca de 5,5% 
em relação a fevereiro. No entanto, dados da 
Fenabrave revelam que, em março, 48% das 
vendas de automóveis e comerciais leves 
foram diretas. Este é um sinal que sempre 
nos preocupa e que nos faz refletir sobre 
como será o nosso negócio amanhã. Com 
novos players ingressando no mercado, nosso 
objetivo enquanto associação de marca é 
incentivar a atualização das concessionárias. 
Este, aliás, foi um dos temas analisados no 
1 Encontro do Programa de Sucessão na 
Empresa da Assobrav, realizado em São 
Carlos, interior de São Paulo e objeto de 
matéria específica nesta edição. As Novas 
Lideranças da Rede também visitaram o 
Onovolab, espaço de inovação independente 
que já reúne mais de 40 startups, algumas 
com foco no setor automotivo. Para 
nossa satisfação, a Discasa, tradicional 
concessionária Volkswagen, genuinamente 
familiar, hoje na terceira geração e também 
destacada nesta Showroom, apoia a 
iniciativa Onovolab, mantendo um espaço 
e patrocinanado microempreendedores no 
local.  
Outra boa notícia vinda dos sucessores da 
Rede VW foi a boa avaliação que fizeram da 
Fábrica de Motores de São Carlos, também 
visitada por eles. Merecedora de prêmios 
internacionais por parte da Matriz, um 
deles recentemente, e com um desempenho 
tecnológico e produtivo de primeiro mundo, 
a  unidade de São Carlos impressisonou os 
jovens, que há tempo reinvidicavam conhecer 
de perto as fábricas da Companhia.
Grata também foi a surpresa em saber que 
três dessas lideranças disputaram, voto a 

Com crescimento de 11,4% registrado até março, em relação ao 

mesmo período do ano passado, o mercado interno de veículos 

segue mantendo o otimismo dos concessionários.

voto, em eleição concorridíssima entre eles, a 
representação do Grupo de Sucessores com uma 
cadeira na Diretoria Executiva da Assobrav, a meu 
pedido. A disposição desses jovens é um alento 
para os fundadores da Assobrav; indicação de 
que a atividade, afinal das contas, não perdeu o 
seu vigor. O colega José Geraldo de Morais, de 
apenas 25 anos, é o mais novo vice-presidente da 
Assobrav. A ele, os nossos parabéns.
E falando em novos recursos humanos, aproveito 
este espaço para apresentar formalmente 
o novo CEO do Grupo Disal – em destaque
na seção Quem Passou Por Aqui -, Anderson 
Silva, experiente profissional em nossa área 
de atuação. Ao Anderson, que toda a Rede terá 
a oportunidade de conhecer pessoalmente, 
desejamos igualmente muito sucesso e que 
conduza as já maduras empresas do Grupo a um 
nível ainda mais destacado.
Por fim, gostaria de ressaltar a excelente 
estratégia de lançamento do T-Cross ao grande 
público, ocorrida no início de abril. O T-Cross 
Celebration, capa desta edição, reuniu os mais 
seguidos influenciadores digitais do País, além 
de celebridades do mundo das artes, do esporte 
e jornalistas especializados, com uma avant 
première do show mais disputado do momento, o 
“Nossa História”, com a dupla Sandy e Junior, que 
entre julho e setembro se apresentará em Recife, 
Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém e 
Porto Alegre. A repercussão na mídia tradicional 
e digital fala por si só.
Diante destes fatos, acredito que estamos no 
caminho certo, olhando para o futuro, sem 
esquecer nosso passado e tradição.
A todos, boas vendas e o desejo de que tenham 
presente a força que o T-Cross representa para as 
nossas empresas.
Até breve!

Vendas e inovação
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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AGENDA Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

Março

Dia EvEnto

9 a 17  O presidente Dado Guião esteve na China, 
fazendo parte de uma missão de empresários, 
que visitou várias concessionárias de veículos.

19  Concessionários de São Paulo participaram de 
evento do T-Cross

20  Concessionários do interior de São Paulo 
participaram, em Campinas, de mais um evento 
de lançamento do T-Cross

21 e 22  1º Encontro do Programa de Sucessão na 
Empresa da Assobrav, em São Carlos 

25  Reunião do presidente Dado Guião com os 
executivos do Grupo Disal 

25  Reunião do Projeto Cem, entre os executivos 
da Casa, Sidney Franceschini e Antônio 
Francischinelli com os executivos da Fábrica, 
Vivian Guedes, Felipe Freitas e Fernando 
Guimarães

27  Reunião de Presidentes de Associações de Marca 
na Fenabrave

O que está previsto para este mês

abril

Dia EvEnto

2  T-Cross Celebration, para as regiões I e II, no 
Credicard Hall, em São Paulo

4 a 6   O presidente Dado Guião participa do Neoway 
DDB 2019, em Florianópolis, com convidados 
internacionais de diferentes áreas.

9 e 10  Acontece a primeira reunião do Programa Sinal 
Vermelho de 2019, na Assobrav

10 Reunião do Conselho Deliberativo da Fenabrave
23  Reunião da Diretoria Executiva e dos 

Coordenadores Regionais da Assobrav
24 e 25  Reunião do Conselho de Ex-Presidentes
30  O presidente Dado Guião participa da Digital 

Conference, em São Paulo 

Veja o que foi destaque no mês passado, no âmbito da 
assobrav/Grupo Disal E rEDE vW

Capa: Fábio Moreira
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Na reunião, os fundadores do Onovolab, 
centro de inovação de São Carlos, 
Anderson Criativo...

e Leandro Palmieiri, falaram aos
sucessores.

O novo CEO do Grupo Disal, Anderson Silva, 
profundo conhecedor do setor automotivo e com 
várias passagens por multinacionais e grandes 
empresas...

Valdner Papa, consultor e coordenador pedagógico
do Programa de Sucessão na Empresa da Assobrav este 
ano, cujo 1º Encontro aconteceu em São Carlos, interior de 
São Paulo.
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QUEM PASSOU 
POR AQUI

show387.indd   6 4/9/19   8:22 PM



Entre o grupo de 35 jovens, Carolina Bruna
Ruga, da VW Unidos, de Porto Alegre...

Flávia Barros Werner, da VW 
Camvel, de Porto Belo, Santa Catarina...

e Marcela Becattini Miranda 
de Sá, da VW Monvep, de Montes
Claros,  Minas Gerais. 

Maria Luiza Martins, da VW 
Umuarama, de Araguaina, Tocantins...
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De cara à 
inovação

“O Luiz Fernando exige demais 
das meninas!”. A frase, dita com 
suavidade mas de forma assertiva, 
é de Nancy Pellicano Sousa Ribeiro 
Ferreira, uma das senhoras mais 
elegantes, gentis e presentes da 
Rede Volkswagen.

DISCASA

SILVIA BELLA

Adriana e Heloisa Ferreira

Fotos: Fábio Moreira
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Adriana foi a primeira. Por volta 
dos 17 anos, aos fins de semana, 
já frequentava a empresa, fazendo 
“estágios” nos diversos departa-
mentos, porque durante a semana 
estava em São Paulo, cursando jor-
nalismo na Cásper Líbero. Após a 
Pós-Graduação na ESPM, Adriana 
trabalhou como jornalista na ca-
pital e depois de um tempo veio 
definitivamente para a empresa. 
Deu um duro danado na Assistên-
cia Técnica, em seguida em Peças 
e só mais tarde foi para a Adminis-
tração, Vendas de Novos e Usados. 
Cargo de chefia só depois de mui-
to preparo. 

Ela costuma dizer - e reforçou isso 
para os atuais sucessores da Rede, 
em Mesa Redonda do Evento (se-
ção Novas Lideranças) -  que até 
hoje recorre aos “estágios” em ou-
tras concessionárias quando quer 
se aprofundar em algum tema re-
ferente à operação...
LF: É verdade, ela é muito dedica-
da e não hesita em pedir a um co-
lega da Rede um estágio para en-
tender melhor um assunto. Além 
de fazer os cursos do Senai, desde 
jovenzinha frequentava a Saga, de 
Goiânia, e a Santa Emília, de Ribei-
rão Preto. Aliás, Adriana foi uma 
das sucessoras da Rede que levou 
adiante a Comissão de Novas Li-
deranças. Sempre foi atuante nis-
so. Começou seguindo o Serginho 
Maia, que naqueles anos era o Di-
retor da Comissão de Sucessores, 
e depois continuou participando.

Com a Heloisa não foi diferente. Aos 
14 anos já estava no mercado. É en-
genheira de Produção pela UFSCar 
e após formada, ao mesmo tempo 
em que defendia sua tese de Mes-
trado, veio para a Discasa. Aqui se 
empenhou bastante. Fez vários cur-
sos, como o de Funilaria e Pintura, o 
do Cesvi e outros, além de estágio 
na VWB, para entender a fundo a 
operação.
Eu acredito que o estudo é sem-
pre muito importante em qualquer 
atividade que se exerça. E particu-
larmente no nosso negócio, a boa 
formação intelectual e familiar, a ca-
pacidade de agir, a determinação, 
seriedade, responsabilidade, o res-
peito aos companheiros de trabalho 
leais e comprometidos são a chave 
do sucesso. Claro que um pouco de 
sorte também ajuda (risos). 

Na Rede VW as irmãs Ferreira são 
conhecidas por terem temperamen-
tos diferentes e se darem muito bem 
trabalhando juntas na direção da 
Discasa. Isso é também mérito seu 
ou de D. Nancy? (risos)
LF: Nancy é uma pessoa muito espe-
cial. Todo mundo concorda com isso. 
A boa educação, o saber dividir, ou-
vir opiniões diferentes e principal-
mente saber conviver, tudo isso é 
mérito da Nancy. Sem ela nenhum 
de nós estaria aqui.

(Adriana e Heloisa, participam da 
entrevista) Vocês sofreram algum 

Sucessora da VW Discasa, de 
São Carlos, interior de São Pau-
lo, junto com o marido, o enge-
nheiro e ex-professor universi-
tário Luiz Fernando de Oliveira 
Ferreira, Nancy é conhecida por 
sua “eficiência delicada”. 
“Gastei uma bolsa (além dos sa-
patos!) organizando o casamen-
to da Adriana” é mais uma de 
suas frases deliciosas, que de-
notam sua completa dedicação 
à família. Frequente nos eventos 
da Assobrav, costuma trazer as 
fotos impressas dos netos e se 
desmancha em elogios a eles. 
É interessante perguntar como 
uma dama assim doce pôde 
ter educado meninas tão for-
tes. Adriana, Mirella e Heloisa, 
hoje também mães, começaram 
bem cedo na concessionária. E 
não é exagero: o Luiz Fernando 
– como é chamado na Discasa, 
mesmo pelas filhas - sempre 
exigiu muito delas. Tanto que há 
oito anos se permite viajar de 
moto pelo mundo sem se pre-
ocupar com o dia a dia da con-
cessionária. Longe da operação, 
é hoje o presidente do Conse-
lho e não é fácil achá-lo na em-
presa. Para esta entrevista, onde 
também participam Adriana e 
Heloisa, o encontramos no rápi-
do intervalo entre uma viagem e 
outra. A próxima? “Para o Alas-
ca”, revelou. 

Showroom: Durante a visita ao 
Onovolab, onde a Discasa par-
ticipa com relevância, eu disse 
às meninas (Adriana e Heloisa) 
que o Sr. é o verdadeiro disrup-
tivo, já que foi arrojado ao colo-
cá-las na empresa lá no início 
dos anos 90, se não antes...
Luiz Fernando oLiveira Ferreira:
Não sei se posso ser conside-
rado um disruptivo (risos), mas 
é verdade. As duas começaram 
muito cedo e no chamado “chão 
de fábrica. O que tinham era a 
Carteira de Trabalho, o Cartão 
de Ponto e o compromisso de 
mostrar serviço e comprometi-
mento.

Nancy e Luiz Fernando Ferreira
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tipo de preconceito 
quando passaram a tra-
balhar na Discasa?
Heloisa: Entre os funcio-
nários não, porque está-
vamos no mesmo nível 
deles, sem nenhuma re-
galia, mas de gente de 
fora sim. Eu me lembro 
que um dia estava no Cai-
xa da Empresa e um ex-
-professor da Faculdade 
que lá estava ao me ver 
disse: “Ô Heloisa, está 
dando uma força aí para 
a Discasa?” Obviamente, 
o subtexto daquela per-
gunta era: “Como uma 
engenheira está fazendo 
um serviço desses?”
Adriana: Eu me lembro 
sempre de ser a única 
menina entre rapazes em 
todos os cursos que fazia. 
Às vezes percebia olha-

res estranhos, mas nunca 
chegou a me incomodar. 
O Luiz Fernando nos trei-
nou bem para isso.
LF: É preciso entender 
que trabalhar em uma 
concessionária pode ser 
divertido, o ambiente é 
bacana, bonito, o carro é 
um produto interessante, 
mas é difícil um jovem 
universitário, ou um pro-
fissional liberal, seja um 
engenheiro, economista 
ou administrador de em-
presas vir a trabalhar co-
nosco espontaneamente. 
Para a maioria dos pro-
fissionais brasileiros com 
título superior, o comér-
cio não é um ambiente 
que dê status. Isso é uma 
bobagem, quanto mais 
preparado for o colabo-
rador, mais ele fará car-

reira na empresa. Esse 
preconceito é menor no 
exterior, mas também 
existe. 

Bem, mas o Sr., que sem-
pre exerceu a engenha-
ria e dava aulas na Uni-
versidade, trocou esse 
status pelo comércio...
LF: É verdade. Por mui-
tos anos conciliei as duas 
coisas, mas assim que fui 
obtendo responsabilida-
des maiores na carrei-
ra acadêmica, percebi 
que não daria conta de 
me atualizar o quanto é 
necessário para ser um 
professor destacado, um 
professor que faz a di-
ferença. E como passei 
a administrar sozinho a 
Discasa devido à mor-
te prematura de meu 
cunhado, optei em cuidar 
apenas do negócio, o que 
já era muito para uma 
pessoa só...

Em algum momento o Sr. 
lamentou essa escolha?
L.F: Não, porque ela foi 

muito bem pensada. Cla-
ro que encerrar o meu 
escritório de cálculo – 
atividade que me dava 
muito prazer também - e 
deixar o ambiente uni-
versitário causaram, no 
início, uma certa ausên-
cia de participação so-
cial, digamos assim, mas 
logo essa lacuna foi pre-
enchida por minha parti-
cipação na Assobrav, seja 
na Uni ou nas Comissões 
de Trabalho.

De fato, o Sr. era bastante 
atuante, combativo até...
L.F: Olha, eu sou mui-
to grato ao período em 
que estive na Assobrav. 
Foram uns 16 anos, onde 
aprendi demais. Conhe-
ci empresários incríveis, 
experientes, que me en-
sinaram muito e que são 
meus amigos até hoje. 
Acho mesmo que eu ga-
nhei muito mais do que 
ofereci.

E vocês, lamentam terem 
deixado a carreira que 
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escolheram para se dedi-
carem à concessionária?
Adriana: Não, mesmo por-
que a gente sempre acaba 
empregando o que apren-
deu na Universidade na-
quilo que está fazendo no 
momento. O importante é 
fazer com gosto o que se 
faz. Esta também é uma 
frase do Luiz Fernando (ri-
sos)...Ele sempre nos dizia 
isso...
Mas, enfim, nossa partici-
pação no centro de inova-
ção Onovolab é um exem-
plo. Nossa área digital, 
bem organizada, é outro. 
São atividades que Heloi-
sa e eu implementamos a 
partir do nosso aprendi-
zado intelectual, que nos 
deu a visão de mundo de 
que tudo é transformação 
e muda muito rápido...
Heloisa: Eu também não 
me arrependo. Acho que 
estamos fazendo coisas 
boas aqui. (risos) 
Quer ver? Mesmo o Luiz 
Fernando sendo uma pes-
soa bastante atualizada e 
antenada, não acredito que 
ele tivesse aderido a uma 

iniciativa como Onovolab, 
entende? Acho que faz par-
te do novo conhecimento 
que hoje é ministrado, in-
clusive por outros meios 
– haja vista a internet, as 
redes sociais, a educação a 
distância – e que transfor-
mam o mind set das pesso-
as, o jeito de pensar e de 
tomar atitudes diferentes ...
Adriana: Bem, é importante 
colocar que o Luiz Fernan-
do, quando decidiu se afas-
tar da operação, poderia 
ter admitido um executivo 
para dirigir a Discasa ou 
até ter vendido o negócio. 
Mas, ao invés disso, ele nos 
convidou para administrá-
-lo. Ele tem mérito! (risos)
LF: De fato, a decisão de as 
meninas – que se comple-
mentam muito bem, diga-
-se de passagem – terem 
aceitado administrar o ne-
gócio foi muito bom para 
a família e espero ter par-
cela de contribuição nesse 
processo! (risos)

No comando da terceira 
geração – só Mirella não 
atua na empresa – a Dis-

casa, fundada em 30 de junho de 
1961, no mesmo local onde está 
instalada hoje, com o acréscimo de 
80% do quarteirão e a ocupação 
do imóvel da frente, onde ficam os 
departamento de seminovos, o es-
toque e a entrega de novos, é uma 
empresa saudável, enxuta, que 
mantém funcionários com mais de 
30 anos de casa e que se prepara 
para o futuro. Prova de que empre-
sas familiares, com boa administra-
ção e sucessão planejada, seguem 
rentáveis e são longevas.
Além da operação Volkswagen, a 
Família Sousa Ribeiro tem socieda-
de na concessionária Nissan Auto-
San, com unidades plenas em São 
Carlos e Araraquara. 
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T-Cross Celebration

show387.indd   14 4/9/19   8:22 PM



15S H O W R O O M 

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 

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 

Cerca de 1.700 pessoas estiveram presentes, 
ansiosas para assistir ao pocket show de Sandy 
e Junior, na avant première  - a primeira desde 
2007, quando decidiram por carreiras solo - das 
várias apresentações que a dupla fará pelo País 
e cujos ingressos já estão esgotados. A incrível 
e duradoura empatia que os irmãos têm com o 
público de todas as idades caiu como uma luva 
sobre a estratégia de comunicação e marketing 
da Volkswagen, para a divulgação do primeiro 
SUV da marca produzido no Brasil, o melhor do 
seu segmento segundo a imprensa especializa-
da e vencedor de importantes prêmios de pro-
jeto e segurança.

Show de luzes e cores
Especialmente decorado para a ocasião, o es-
paço do Credicard Hall exibiu T-Cross de todas 
as cores e versões, num ambiente sofisticado 
e ao mesmo tempo despojado. Foi realmente 
uma festa. 
Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e 
Marketing da Volkswagen do Brasil, foi quem 
chamou Sandy e Junior para o palco, concla-
mando a plateia a “ser criança e a se divertir 
muito”. “A chegada do T-Crss é emblemática 
para a Companhia e por isso merece uma cele-

Fotos: Fábio Moreira

T-Cross Celebration
Muito aplaudido pela plateia 
de funcionários da Volkswagen, 
sucessores da Rede do estado de 
São Paulo, artistas – entre eles, 
Deborah Secco, que protagoniza 
oito vídeos do T-Cross, Giovanna 
Lancellotti e Fernanda Paes 
Leme -, jornalistas, estrelas do 
esporte, como o jogador Kaká, 
e os principais influenciadores 
digitais brasileiros do momento, 
o presidente e CEO da
Companhia na América Latina, 
Pablo Di Si, abriu o festejado 
evento T-Cross Celebration, dia 
2 de abril, no Credicard Hall, na 
capital paulista.
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T-Cross, chegando às concessioná-
rias 
A extensa e muito bem planejada campa-
nha de lançamento do T-Cross começou 
em outubro do ano passado, quando foi 
apresentado mundialmente. Após a pré-
-venda, onde as 800 unidades foram rapi-
damente vendidas, está chegando às con-
cessionárias em grande estilo.
Concebido para ser o primeiro SUV pro-
duzido no Brasil, foi a unidade de São José 
dos Pinhais (PR) que o recebeu em sua 
nova linha, a partir do investimento de R$ 
2 bilhões. O modelo faz parte da ofensiva 
de SUVs da Volkswagen, que prevê o lan-
çamento de cinco modelos completamen-
te novos até 2020. O primeiro deles foi o 
Tiguan Allspace. 
As características que diferenciam o T-
-Cross são muitas, como o extraordinário e 
premiado motor TSI, mas algumas se des-
tacam como novidades em sua categoria: 
o Park Assist 3.0, por exemplo, que  permi-
te o estacionamento autônomo em vagas 
paralelas e transversais – e agora com a 
função de freio de manobra; o Detector 
de Fadiga, que reconhece quando a con-
dução sai do esperado e um sinal visual e 
sonoro recomenda uma parada, além de 
tecnologias como o Manual Cognitivo, in-
teligência artificial que responde às dúvi-
das do condutor.

bração em grande estilo. Organizamos, en-
tão, um evento memorável, proporcionando 
aos nossos convidados uma experiência 
única, assistindo, em primeira mão, um dos 
shows mais concorridos dos últimos tem-
pos e podendo conhecer o carro antes dele 
chegar às concessionárias”, disse.

Todo mundo na pista
Com músicas que embalaram o público- 
alvo do T-Cross quando era criança, como 
Desperdiçou, Não Dá Pra Não Pensar em 
Você, As Quatro Estações, Inesquecível e a 
empolgante Vâmo Pulá!, Sandy e Junior en-
cantaram a plateia, que cantou e dançou o 
tempo todo com eles. 
“É a primeira vez que estamos trazen-
do esse novo projeto para o palco”, disse 
Sandy, recordando que foi naquele mesmo 
palco o ultimo show da dupla, 12 anos atrás.
Agora, comemorando 30 anos de carreira, 
os irmãos contam com a parceria da Volks-
wagen para levar 13 apresentações do show 
“Nossa História” a dez capitais brasileiras, 
entre julho e setembro. As apresentações 
acontecerão em Recife (12/07), Salvador 
(13/07), Fortaleza (19/07), Brasília (20/07), 
Rio de Janeiro (03/08), Curitiba (31/08), Belo 
Horizonte (17/08), São Paulo (24 e 25/08), 
Manaus (13/09), Belém (14/09) e Porto Ale-
gre (21/09).
 
Junior, um show à parte
Depois do pocket show, Junior, um músi-
co realmente bem formado e competente, 
apresentou uma seleção do melhor pop e 
rock, eletrizando a plateia. Dançando, to-
cando e cantando ao vivo, com a companhia 
do DJ Julio Torres, o artista mostrou seu novo 
trabalho em música eletrônica, bastante au-
toral e que tem de fato muito a ver com o 
seu viés artistico.
Junior fechou o evento com chave de ouro. 
Mais um ponto para a Volkswagen.
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Com este objetivo, que será 
levado a termo em outubro, no 
quarto e último encontro do ano 
do Programa de Sucessão na 
Empresa da Assobrav, o grupo 
de 35 sucessores divididos 
em cinco equipes começou 
a analisar a situação de uma 
concessionária de veículos com 
vários problemas de gestão. 
Apesar da identificação fictícia, 
trata-se de um caso real.

dão início à 
recuperação de 
concessionária 

Na primeira reunião, realizada entre os dias 20 e 22 de março, 
na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, também por ser 
um polo de inovação, os jovens definiram os coordenadores dos 
grupos e estabeleceram as tarefas de cada um, embora, segun-
do o coordenador pedagógico do Programa deste ano, Vald-
ner Papa, “todos os componentes de todos as equipes deverão 
apresentar as conclusões finais, isto é, deverão demonstrar por 
que adotaram estas ou aquelas soluções para a empresa. Além 
disso – frisou Papa – os grupos precisarão integrar projetos de 
inovação nessa solução e é por isso que estamos visitando po-
los de inovação como o Onovolab, de São Carlos.” 

Sucessores

Visita ao Onovolab
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O futuro do Negócio
Antecipando o futuro do ne-
gócio “concessionária de 
veículos”, Valdner Papa deu 
o exemplo do grupo Car-
vana, hoje a maior loja de 
carros usados dos Estados 
Unidos, que só vende por 
internet. 
“O cliente só vê o seu carro 
fisicamente quando ele vai 
retirá-lo no fabuloso prédio 
de vidro da empresa, onde 
os automóveis estão ex-
postos, esperando por seus 
compradores. Mediante um 
totem que o comprador re-
cebeu pelo correio assim 
que fechou o negócio, ele se 
dirige ao prédio, aproxima 
o totem de um dispositivo,
o carro desce e ele sai di-
rigindo. Detalhe: a empresa 
não tem um único funcioná-
rio sequer. Todo o processo 
anterior à compra – e mes-
mo a entrega do veículo - é 
feito virtualmente. A Carva-
na criou um novo paradig-
ma na venda de usados. É 
um claro e ótimo exemplo 
de disrupção na venda de 
veículos”, salientou.

“Nosso negócio vi-
rou profissional. Não é 
mais para amadores” 
Com esta frase de efeito, 
Papa colocou mais uma 
questão aos sucessores: 
como veem a entrada de 
novos players no segmen-

to, como as seguradoras e 
locadoras. “A possibilidade 
de “assinar um carro” ao in-
vés de comprar um, é ape-
nas mais um exemplo do 
que já está acontecendo no 
nosso negócio”, disse.
Para ele, diante desse novo 
cenário, cabe aos empresá-
rios do ramo prestar muita 
atenção ao seu principal 
ativo: os clientes. 
“Pode parecer retórico, mas 
a diferença vai fazer aquele 
que souber atender, e nesse 
campo, a neurociência vai 
dominar. Os famosos “pas-
sos da boa venda” não são 
mais suficientes para aten-
der nossos clientes. Hoje, 
sabemos pela neurociência 
que as pessoas se dividem 
basicamente em quatro ti-
pos – dominantes, extrover-
tidos, pacientes e analíticos. 
E a questão é como aprovei-
tar esse conhecimento para 
vender mais. Por exemplo, 
como agir se temos um 
vendedor dominante e um 
comprador também domi-
nante? Quem, nessa situa-
ção, dará um passo atrás? É 
preciso atender cada clien-
te conforme o seu perfil, in-
dicando o vendedor certo 
para deixá-lo totalmente sa-
tisfeito”, esclareceu.
De fato, a neurociência está 
sendo aplicada com muito 
sucesso e muita sofisticação 
em países desenvolvidos 

e no gigante em desenvol-
vimento China, que pare-
ce ter realmente tomado a 
dianteira em tecnologias 
que se aplicam a isso.
Valdner Papa disse que já 
há lojas na China onde o 
cliente ao entrar tem o seu 
rosto “scaneado”. Essa “fo-
tografia” sutil, que revela 
inclusive o humor com que 
o cliente entrou na loja, vai
para um computador, que 
imediatamente começa a 
pesquisar nas redes sociais 
aquele rosto. Além de iden-
tificar as preferências do 
cliente, por meio das fotos 
e dos assuntos que ele pu-
blica nas redes sociais, o 
sistema ainda indica o ven-
dedor que deve atendê-lo 
e o municia com todo o tipo 
de informação que poderá 
agradar ao cliente.

“Gente normal não 
muda o mundo”
Em visita ao Onovolab, 
campus de inovação inde-
pendente e com crescente 
projeção no cenário inter-
nacional, que recebe os vi-
sitantes com o slogan acima 
estampado no hall de entra-
da, os jovens conversaram 
com os fundadores Ander-
son Criativo e Leandro Pal-
mieri e com as concessio-
nárias Adriana e Heloisa 
Ferreira, sucessoras atuan-
tes há anos da autorizada 
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Discasa (veja matéria na seção 
Gente), de São Carlos, que tam-
bém apoia a iniciativa Onovolab.
Criativo e Palmieri recordaram 
os primeiros passos para a con-
cepção de o Onovolab há um ano 
e meio. Apesar de o espaço ter 
se erguido nesse curto período, 
a ideia foi bem amadurecida. Se-
gundo os sócios, ”tudo começou 
em São Paulo, mas logo percebe-
mos que para concretizar nosso 
sonho de montar um centro de 
inovação totalmente independen-
te do dinheiro público, o caminho 
era vir para interior, mas para uma 
região onde não faltasse material 
humano criativo. São Carlos foi 
perfeita. As duas universidades 
e os centros de pesquisa contri-
buíram significativamente para a 
decolagem do Onovolab”, disse 
Anderson.

Trabalho duro
O que chama a atenção no Ono-
volab é a harmonia entre as 40 
startups já instaladas, que têm 
vários projetos em comum e, ao 
mesmo tempo, o dinamismo com 
que a obra para preencher os 11 

mil metros quadrados do espaço 
acontece. Porém, mais do que o 
charme da instalação em uma his-
tórica fábrica de tecidos do início 
do século passado, é o conteúdo e 
a verdade expressos pelos funda-
dores que surpreende. “Nada foi 
fácil e tudo ainda depende muito 
do nosso empenho pessoal, de 
acordar muito cedo e de dormir 
muito tarde, convivendo pouco 
com nossas famílias e sem luxo. O 
dinheiro é praticamente todo em-
pregado no Onovolab”, explicou 
Anderson, para quem, “inovação 
é basicamente comportamento; a 
tecnologia é apenas o veículo para 
que ela aconteça”. 

Fábrica de Motores de São 
Carlos
No dia seguinte, dentro do pro-
grama de visitas, o grupo foi co-
nhecer a Fábrica de Motores de 
São Calor, unidade que acabou 
de receber mais um prêmio: o 
Speed Plus, um campeonato mun-
dial entre as fábricas de compo-
nentes da VW. Concorrendo pela 
primeira vez, São Carlos já obteve 
o primeiro lugar em eficiência de
montagem.
Na fábrica, além da equipe de re-
lações públicas e imprensa, os jo-
vens foram recebidos por execu-
tivos das áreas de RH e Produção, 
além do gerente regional de Ven-
das, Gilbert Freitas, que destacou 
a importância dos sucessores 
para o Sistema VW. “A Montadora 
e em especial a área de Vendas e 
Marketing observam três pilares 
em uma concessionária – o capi-
tal, o conhecimento técnico e a 
sucessão”, disse.
Os números da Unidade de São 
Carlos impressionam: já foram 
produzidos 11 milhões de moto-
res em 22 anos de existência. 
Com mil e três empregados, que 
têm, em média, 40 anos e 12 anos 
de Casa, dos quais, 11% são mu-
lheres - e o número delas é cres-
cente nas contratações- São Car-
los é um exemplo de bem-estar 
corporativo e de produtividade. 
Os funcionários organizam há 
anos campanhas filantrópicas co-22S H O W R O O M
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Fábrica de Motores de São Carlos Executivos da Unidade de São Carlos

Gilbert Freitas

Criativo, Adriana e Heloisa Ferreira 
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nhecidas e reconhecidas na re-
gião e são os responsáveis pela 
fabricação de mil e oitocentos 
motores TSI ao dia e de 700 111 
também ao dia. Destes, 600 são 
diariamente exportados para o 
México e o motor que equipa o 
novíssimo T-Cross tem produ-
ção de 200 por dia.
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Mensagem do presidente
O presidente da Assobrav, Dado 
Guião, abriu a reunião, trazendo 
as últimas informações sobre 
os lançamentos regionais do T-
-Cross, o primeiro SUV produzi-
do pela Volkswagen no Brasil e 
que chegará em volume à Rede, 
agora em abril e sobre sua últi-
ma viagem à China, quando visi-
tou várias concessionárias. 
Ele também disse que as as-
sociações de marca devem se 

empenhar para preservar o papel 
dos concessionários no sistema de 
distribuição  de  veículos,  mas  que 
é  fundamental  para  a  permanên-
cia  dos  dealers  admitir  uma  nova 
visão do negócio, onde cabe ado-
tar um novo comportamento e ex-
perimentar  alternativas  além  “do 
nosso modelo, que, afinal, tem 100 
anos  de  existência  e  precisa  mu-
dar”, afirmou.
Os  próximos  encontros  do  Pro-
grama  de  Sucessão  na  Empresa 

da Assobrav acontecerão 
em Recife (26 a 28 de junho), 
Cuiabá (21 a 23 de agosto) e 
Curitiba (23 a 25 de outubro), 
quando o trabalho final dos 
grupos será apresentado e 
escolhido o melhor. A equipe 
vencedora apresentará para 
a Liderança da Rede VW sua 
solução para a empresa es-
tudada e ainda receberá um 
prêmio. 

Visita à Fábrica 

Gustavo Fávero, Marcelo Cyrino e Dado Guião
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Parque eólico 
Vale dos Ventos 

A SPIC Brasil completou, 
em março, 10 anos de 
operação do complexo 
eólico Vale dos Ventos, re-
gistrando altos índices de 
disponibilidade de suas 
60 turbinas eólicas. Loca-
lizado em Mataraca (PB), 
o empreendimento tem
capacidade instalada de 
48 MegaWatts de energia 
renovável.
A energia produzida é 
suficiente para abastecer 
cerca de 92 mil residên-
cias ao ano. Em 2017, a ge-
ração produzida pela Vale 
dos Ventos foi responsá-
vel por atender 2.2% de 
todo o consumo de ener-
gia elétrica do estado da 
Paraíba. O complexo é 
composto por 10 parques 
de 4,8 MW cada, que 
convivem em harmonia 
com as outras atividades 
produtivas da região. Sua 
produção evita a emissão 
de mais de 36,5 mil tone-

ladas de gases poluentes 
de efeito estufa a cada ano.

Prevenção
A grande disponibilidade 
para operar, independen-
temente da força dos ven-
tos e mesmo quando com-
paradas a outras usinas da 
mesma época ou até mais 
novas, está diretamente li-
gada ao serviço de acom-
panhamento de manuten-
ção e performance dos 
equipamentos. Com uma 
estrutura complexa de 
operação, os profissionais 
realizam manutenções pre-
ventivas alinhadas com a 
realidade de cada equipa-
mento, consequentemente 
diminuindo as interrup-
ções por manutenção cor-
retiva. Isso possibilita eco-
nomia de tempo da equipe 
e de recursos, melhora no 
desempenho e vida útil 
dos materiais e prevenção 
de situações que podem 

triz energética eólica no 
Brasil representou 9% da 
geração em 2018, sendo a 
terceira fonte mais repre-
sentativa. “O País registrou 
um crescimento lento em 
energia eólica nos primei-
ros anos de sua implan-
tação, porém temos um 
grande mercado para de-
senvolver e acredito que 
ainda vamos crescer muito 
com energias renováveis 
nos próximos anos”, fina-
liza Alves.
Além do Complexo Eóli-
co Vale dos Ventos, a SPIC 
Brasil também opera o 
Parque Eólico Millennium, 
localizado também em 
Mataraca (PB). Inaugurado 
em 2007, ele se tornou o 
primeiro projeto de ener-
gia renovável da SPIC Bra-
sil. Tem capacidade ins-
talada de 10,2 MW, o que 
equivale ao abastecimen-
to de 24 mil residências, 
além de evitar a emissão 
de aproximadamente 9,4 
mil toneladas de gases 
poluentes de efeito estufa 
a cada ano. Possui 13 tur-
binas eólicas de 800 kW 
cada e é favorecido pelos 
fortes ventos costeiros.
Buscando sempre aten-
der aos melhores padrões 
de operação, os parques 
eólicos Vale dos Ventos 
e Millennium possuem 
os certificados da norma 
internacional ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 55001 
e ISO 9001. E, mais do que 
isso, os empreendimentos 
também contribuem signi-
ficativamente com benefí-
cios sociais e econômicos 
para a comunidade local, 
por meio de um fundo co-
munitário que apoia a sus-
tentabilidade e a coesão 
social.
Fonte: Publicis Consultants

Dos 518 parques brasileiros, o Complexo Eóli-
co da SPIC Brasil está entre os mais antigos do 
país. O acompanhamento da performance dos 
equipamentos e planos adequados de manu-
tenção preventiva e preditiva garantem alta 
disponibilidade de geração ao Complexo. 

causar acidentes inclusi-
ve a pessoas.
“Ao longo desses anos, ti-
vemos muitos aprendiza-
dos, como desafios com o 
cabeamento subterrâneo 
em média tensão, o pró-
prio desenvolvimento dos 
planos de manutenções e 
tudo isso sempre com a 
preocupação voltada para 
as pessoas e o ambiente 
no entorno dos parques 
eólicos, pois a área possui 
um meio ambiente alta-
mente preservado. Esta-
mos felizes em ver que 
nossa curva de aprendi-
zado chegou a um ápice 
em que podemos gerar o 
máximo de energia limpa 
com excelência de opera-
ção, pois, evitando para-
das não planejadas, nosso 
nível de disponibilidade 
e confiabilidade acabam 
sendo maiores do que o 
previsto”, comemora Le-
andro Alves, diretor de 
Operações de Eólicas da 
SPIC Brasil.

9% da geração total 
de 2018
Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Eó-
lica (Abeeólica), a ma-
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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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Riga, a capital com 700 mil ha-
bitantes, é chamada a joia do 
Báltico. À sua incrível herança 
cultural soma-se o fato de estar 
localizada na junção de rotas 
comerciais. Seu perfil multi-
cultural e cosmopolita combi-
nada à história antiga fazem da 
cidade uma capital onde tudo 
pode acontecer.
A arquitetura diversificada ga-
nha seu ápice nos edifícios Art 

A pequena Letônia ainda não está entre os destinos 
preferidos dos milhares de turistas que invadem a Europa 
todo ano. Isto significa que a hora de visitá-la é agora. 

na Letônia, uma história 
que começou em 1201RIGA,

CAROLINA GONÇALVES

um movimentado porto no 
Mar Báltico, junto ao rio Dau-
gava. Vida cultural ativa e 
musical agita a cidade, prin-
cipalmente no verão, quando 
vários festivais de música, 
das mais antigas ao rock. Por 
toda a parte existem museus 
interessantes e galerias de 
arte. Foi declarada a Capital 
Europeia da Cultura em 2014.
A cidade velha é o seu cora-
ção, preservada com carinho 

Noveau, declarados Patrimô-
nio Mundial da UNESCO. É 
uma das maiores coleções do 
mundo. Acervo comparável 
aos de Viena, São Petersbur-
go e Barcelona, em impor-
tância. Mas por toda cidade 
há edifícios que contam uma 
história que começou em 
1201.

Uma das maiores cidades 
dos países Bálticos, Riga é 
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por seus habitantes. A 
cidade cresceu e ga-
nhou novos contornos 
arquitetônicos. Cami-
nhar pela cidade é um 
programa muito atraen-
te. A cidade oferece 
muitos cafés e restau-
rantes, dos mais varia-
dos estilos e nacionali-
dades. É possível andar 
sentindo os deliciosos 
aromas das sobreme-
sas e do café. Muitos 
são bem sofisticados, 
mas os preços são mui-
to atraentes. Esta é uma 
das grandes vantagens 
de Riga: ainda oferece 
preços razoáveis para 
os turistas. 

Quarenta por cento dos 
edifícios do centro de 

Riga são no estilo Art 
Noveau, nesta cidade 
que é a capital da arqui-
tetura Art Noveau. São 
cerca de 800 edifícios, 
a maioria no Alberta 
Street e no chamado 
Centro Silencioso e no 
bairro das embaixadas. 
O passeio deve ser sem 
pressa, para observar 
cada edifício e seus de-
talhes. O roteiro inclui 
ruas como Audeju, Tea-
tra, Valnu, Smilsu, Ter-
batas, Brïvïbas, Strel-
nieku, Vilandes. Mas as 
mais importantes são 
Elizabetes e Alberta, 
onde no número 4 está 
o edifício mais elegan-
te e artisticamente ori-
ginal. Impossível não fi-
car observando as três 

cabeças de Medusa 
acima da cornija, com 
bocas abertas no meio 
de um grito. A fachada 
tem várias figuras de 
águias e leões, assim 
como relevos de leões 
alados. Uma cabeça de 
mulher no centro do 
prédio simboliza o sol 
e proteção.

O Museu de Art Noveau 
de Riga fica no apar-
tamento do arquiteto 
Konstantins Peksens, na 
Rua Alberta, número 12, 
um prédio projetado 
por ele. O apartamento 
é um perfeito exemplo 
de Art Noveau, desde a 
escada até os pratos na 
sala de estar. É um ver-
dadeiro mergulho no 

estilo, onde se aprende 
muito sobre arquitetu-
ra. Art Noveau surgiu na 
Europa na virada dos 
séculos 19 e 20 e foi um 
sucesso até a Primeira 
Grande Guerra. Na Le-
tônia, o estilo está liga-
do ao romantismo na-
cional, sendo que seus 
ornamentos também 
refletem as tradições 
do pais. Muito além das 
fachadas, o Art Noveau 
reflete-se até no estilo 
de roupas.

As atividades culturais 
agitam a cidade. Qua-
se todos os finais de 
semana testemunham 
festas, concertos e fes-
tivais. Não só em Riga, 
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mas também na cidade turís-
tica muito próxima, Jürmala. 
Um dos mais famosos é o Light 
Up Riga, festival de luzes que 
“veste” a cidade de cor e bri-
lho, com projeções artísticas 
nas paredes dos edifícios. Ou-
tro evento muito interessante é 
o The Long Night of Museums,
quando museus e instituições 
culturais de uma determinada 
área da cidade ficam aber-
tos até tarde da noite, para se 
apresentar para novos poten-
ciais patronos. Os visitantes 
recebem passes que dão aces-
so a todos os museus da área, 
assim como transporte gratuito 
entre um e outro. 

Loiras em desfile!
Em agosto – programe-se! 
-  acontece o Festival da Ci-
dade de Riga, quando even-
tos e shows tomam conta da 
cidade, em praças, salas de 
concertos, museus e parques. 
Também acontecem eventos 
na água e no ar. Talvez o mais 
interessante seja o Go Blonde, 
evento anual organizado pela 
Associação Nacional de Loiras. 
O desfile de mulheres loiras 
vestindo pink começou com o 
objetivo de promover o cres-
cimento econômico e animar 
as pessoas. Cresceu muito e 
atraiu a atenção da mídia in-
ternacional. Acontece em Riga 
e em Jürmala, com animados 
concursos como sósias de Ma-
rilyn Monroe, de beleza, des-
files de motos e termina com 
uma festa lotada de celebrida-
des, animada por DJs famosos. 

No solstício de verão, 24 de 
junho, quando acontece a noi-
te mais curta do ano, Riga ce-

lebra numa grande festa, com 
fogueira, rituais místicos e ro-
mance - o feriado pagão de 
Jãni. Acordados a noite toda, 
cantam canções, comem igua-
rias tradicionais como queijo 
com sementes de cominho e 
bebem cerveja. A crença é 
que se alguém for dormir an-
tes do sol nascer nessa noite 
ficará sonolento o verão intei-
ro. São muitas fogueiras ilumi-
nando os rostos animados de 
mulheres e meninas usando 
coroas de flores na cabeça. Os 
homens usam coroas de folhas 
de carvalho. Muitos usam tra-
jes folclóricos, colorindo ainda 
mais a festa. 

Festivais de opera e balé, mú-
sica sacra e concertos de ór-
gão na Catedral fazem a ale-
gria dos apreciadores de boa 
música. Diversas casas notur-
nas completam as opções de 
diversão, oferecendo diferen-
tes estilos.
Riga tem muitas igrejas. Suas 
torres na Cidade Velha são um 
de seus mais belos símbolos. 
No centro da cidade, capelas 
antigas, lado a lado, católicas 
e protestantes, abrigam a fé ao 
longo de séculos. Ortodoxos 
têm igrejas ornamentadas com 
ouro. Quase todas as religiões 
estão presentes na capital. As 
mais antigas são a Catedral 
Dome e as igrejas de São Pe-
dro, São João e São Jacó. Todas 
ficam próximas das margens 
do rio Daugava. Suas torres 
são decoradas com um galo, 
ao invés da cruz. Segundo a 
tradição cristã, o galo é um vi-
gilante defensor contra o mal 
e seu cantar pela manhã pode 
afugentar o diabo. Mas os ga-

los também tem uso prático. 
São cata-ventos, muito úteis 
numa cidade portuária. 

A Catedral Dome é a mais im-
portante. Esta catedral lutera-
na é uma sala de concerto mui-
to famosa. Abriga um órgão de 
E.F. Walcker & Co, construído 
entre 1883 e 1884. É um dos 
mais valiosos do mundo. Tem 
6.718 tubos de diferentes ma-
teriais e tamanhos. A catedral 
teve sua pedra fundamental 
assentada em 1211, mas este 
primeiro prédio, assim como 
os próximos, pereceu em in-
cêndio. Foram muitos. A cada 
renovação a catedral foi mu-
dando, mas essa fusão de es-
tilos não prejudicou sua be-
leza monumental. O interior 
medieval não existe mais, mas 
restam muitas evidências do 
período, como cadeiras de 
madeira, esculturas, lápides e 
monumentos. Na entrada nor-
te está a “pérola do Báltico”, o 
Portal Paraíso, com a Coroação 
de Maria. Os vitrais também 
são merecem atenção. Insta-
lados nos corredores góticos, 
no final do século 19, exibindo 
belas realizações artísticas e 
de artesanato da época, exe-
cutados por grandes mestres

Coincidências místicas
A torre mais alta pertence à 
igreja de São Pedro. Até a Se-
gunda Guerra Mundial era 
considerada a mais alta cons-
trução em madeira na Europa, 
com seus 120,7m. Construída 
em 1209, esta igreja de estilo 
gótico mudou e foi palco, ao 
longo do tempo, de lutas entre 
crenças, massacres de ícones e 
incêndios. A torre foi atingida 
por raios seis vezes! No come-
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A catedral católica de São Jacó 
foi construída por volta de 
1225, bem no início do estilo 
gótico. Há registros controver-
sos sobre a construção ter-se 
iniciado em 1203 e o prédio 
ter perecido no grande in-
cêndio de 1215.  Não se sabe 
quem foram os mestres que a 
construíram, provavelmente os 
mesmos que construíram a Ca-
tedral Dome porque há muitos 
detalhes semelhantes. São Jacó 
é relativamente pequena em 
relação à sua impressionante 
torre, de forma piramidal. Ao 
longo de sua história, a igre-
ja mudou de mãos e de credo, 
mas hoje é católica de novo.
A sinagoga na rua Peitavas é 
uma pérola da arquitetura Art 
Noveau, construída em 1905. 
Foi a única das quatro sinago-
gas que sobreviveu ao ataque 
nazista de 1941. Durante a 
guerra foi instalado um arma-
zém no prédio, mas a parede 
oriental, onde o gabinete da 
Torá estava localizado, acabou 

preservada milagrosamente. 
No início da Rua Brivibas, está 
a Catedral Ortodoxa do Cristo 
Salvador construída entre 1876 
e 1884. Entre 1964 e 1990, fun-
cionaram ali a Casa do Conhe-
cimento e o planetário, assim 
como um café famoso, o The 
God`s Ear, onde artistas, mú-
sicos, poetas e intelectuais se 
reuniam.
Um lugar interessante para vi-
sitar é o casa de pregação Gre-
benshikov no subúrbio Mos-
cou. Sua cúpula dourada pode 
ser vista de longe. 
Já o Mercado Central de Riga 
é visita obrigatória. É um lugar 
cativante com diversas igua-
rias locais para serem prova-
das. Tudo fresco e recém pro-
duzido. No coração da cidade, 
está perto da cidade velha, das 
estações de ônibus e de trens e 
da Academia de Ciências, um 
monumento vivo da arquitetura 
soviética de 21 andares. É um 
dos maiores mercados do leste 

ço da Segunda Guerra, em 1941, 
a torre foi destruída pela última 
vez. Numa triste coincidência, a 
destruição aconteceu no dia 29 
de junho, data dedicada a São 
Pedro. Hoje, a torre reconstruída 
tem 123,25 m de altura. A refor-
ma foi concluída em 29 de junho 
de 1973, de novo, no dia de São 
Pedro. 

Construída em metal, tem um 
elevador embutido que leva as 
pessoas até uma plataforma com 
linda vista a 72 metros. A torre 
tem um relógio, que por tradi-
ção tem apenas o ponteiro das 
horas. Cinco vezes por dia, ele 
marca a hora com a melodia de 
uma canção popular da Letônia, 
chamada Riga Dimd. O galo da 
torre tem uma história interes-
sante. O primeiro foi colocado 
em 1491. O que hoje está lá é o 
sétimo e foi colocado em agosto 
de 1970. O galo pesa 158kg, tem 
2,10m desde o bico até a cauda 
e 1,53m de altura. Ele é feito em 
cobre e recoberto com ouro.
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edifícios de tijolo vermelho, 
desenhados pelos melhores 
arquitetos do Báltico no final 
do século 19. Dos 58 Spikeri 
construídos pelo rio Daugava, 
só 13 sobreviveram até os dias 
de hoje. Eles abrigam orga-
nizações culturais e artísticas, 
espetáculos de música e cine-
ma contemporâneos, galerias 
de arte, escritórios, restauran-
tes e cafés colhedores. Esta 
área recebe grandes festivais.

Para todos, diversão ga-
rantida
Riga é uma cidade na água, 
com o mar de um lado, lagos 
do outro e o rio Daugava fluin-
do no meio. As praias de Jür-
mala são muito próximas. Vale 
a pena aproveitar esta água 
toda, fazendo um cruzeiro num 
navio de madeira pelo Dauga-
va e no Canal de Riga.  
A cidade oferece todo tipo de 
acomodações, desde hostels 
e albergues, até hotéis bou-
tique, spas maravilhosos. E 
os preços são muito atrativos, 
ainda. Os guias falam inglês, o 
que facilita muito. A conectivi-
dade está por toda a parte. São 
mais de 930 locais cobertos 
por Wi-Fi em toda a cidade, in-
cluindo parques, praças e ou-
tros espaços ao ar livre. Existe 
agora uma rede Wi-Fi gratuito 
por 750 habitantes; três para 
cada quilômetro quadrado. 
Para lembrar este status único 
de Riga, há sinais de trânsito 
simbólicos com uma inscrição 
“A Capital Europeia da WiFi” 
nas cinco maiores estradas 
que entram na capital. 
Brasileiros não precisam e vis-
to para visitar a Letônia.

europeu, visitado diariamente 
por mais de 80 mil pessoas. Ali 
se compra quase tudo, desde 
produtos cultivados a produtos 
manufaturados, passando por 
frutas exóticas, peixes frescos 
e defumados, produtos de car-
ne, queijos, pães, mel e legu-
mes. Também se encontra uma 
grande variedade de produtos 
prontos para experimentar. As 
especialidades típicas da cozi-
nha letã mais conhecidas são 
as spe�a p�r�dzi�i (empadas de 
toucinho) e uma sopa fria re-
frescante à base de nata azeda.

Hangares de dirigíveis, 
hoje espaço para artesa-
nato e espetáculos
O artesanato à venda é muito 
bonito e vale a pena pechin-
char na hora de comprar. Seus 

pavilhões são marcantes, desde 
a década de 1920, sendo uma 
área arquitetônica importan-
te. Os prédios diferentes, que 
tanto interesse despertam em 
arquitetos e designers, foram 
concebidos para uso militar. 
Eram hangares durante a Pri-
meira Guerra Mundial. Abri-
gavam os enormes dirigíveis 
do exército alemão do Kaiser, 
baseados em Vainode. Depois 
da guerra, os hangares foram 
incorporados pelo mercado. 
Cada um mede 240 m de com-
primento, 46 m de largura e 38 
m de altura. Além dos hangares, 
o mercado também tem antigos
armazéns, os chamados Spikeri, 
localizados dentro e ao lado. Es-
tes armazéns formam hoje um 
centro cultural contemporâneo, 
com arquitetura renovada. São 
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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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Com o objetivo de otimizar e transformar a experiência 

dos associados da Assobrav, a Disal Tecnologia está de-

senvolvendo a nova intranet para a entidade. 

“Construído utilizando lingua-
gens de programação mais 
atuais, o novo site oferecerá aos 
concessionários, sucessores e 
funcionários uma ferramenta 
mais intuitiva, de fácil manuseio 
e com mais funcionalidades”, 
explica o diretor operacional 
da Disal Tecnologia, Roberto 
Prado. 
A primeira diferença será vi-
sual, com o menu de opções 
posicionadas no quadro à es-
querda e agrupadas por áreas 
específicas: Administrativa, 
Operacional, Econômica, Políti-
ca e Jurídica e Comunicação e 
Relações Públicas. Três atalhos 
localizados na parte superior à 
esquerda ajudarão a facilitar a 
navegação: o Dashboard, que 
oferecerá informações e grá-
ficos de mercado; a Biblioteca 
de Documentos, que servirá 
como busca rápida de arquivos 

tirão análises mais profundas, 
como por exemplo levantar 
quais veículos comercializa-
dos não passaram por revisão, 
permitindo ao concessionário 
desenvolver ações para trazer 
esse cliente para a concessio-
nária.
Os atalhos no formato de en-
velope e sino, localizados no 
canto direito superior, mos-
trarão quando novas comu-
nicados e notificações foram 
enviadas. Um recurso novo 
que dará acesso direto a essas 
informações, além de sinalizar 
quando novos itens estiverem 
disponíveis. 
“Esses atalhos tornarão ainda 
mais ágil a comunicação entre 
a entidade e seus associados, 
evitando que o usuário precise 
acessar, por exemplo, o menu 
Assuntos da Comunicação e 
depois o Informes para veri-
ficar se há novas newsletters”, 
reforça o executivo.
A nova intranet da Assobrav 
foi produzida para se adaptar 
ao tamanho de tela de desk-
tops, notebooks, smartphones 
e tablets e permite também 
que o usuário deslize para os 
lados a página de maneira que 
consiga visualizar dados mes-
mo em tabelas muito extensas. 

filtrados por período, assunto, 
área ou palavra-chave; e o Pá-
ginas Favoritas, que permitirá a 
escolha das opções preferidas 
pelo usuário. Segundo Prado, 
a principal vantagem do ata-
lho Páginas Favoritas é facilitar 
a estruturação daquilo que o 
usuário considera de maior re-
levância, pois na versão atual só 
são listadas as cinco áreas mais 
utilizadas. “Entendemos que 
para alguns clientes essa fun-
cionalidade garantirá agilidade 
e liberdade de escolha, permi-
tindo definir quais as opções 
deseja ter mais a mão, indepen-
dente de alguma ser acessada 
esporadicamente.”
Outra função que ajudará a oti-
mizar o tempo do usuário é a 
exportação de relatórios em Ex-
cel ou PowerPoint, que não es-
tão disponível na versão atual. 
Além de relatórios que permi-

Disal Tecnologia 
moderniza intranet da Assobrav
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Muitas empresas hoje não sabem 
bem qual será seu futuro mas 
numa coisa elas concordam. É ne-
cessário procurar ferramentas de 
governança para suportar os de-
vaneios do mercado. 
As empresas se encontram numa 
encruzilhada. De um lado deixar a 
empresa para a próxima geração. 
Deixar um legado, um patrimô-
nio e um propósito para a família 
controladora. De outro lado, o de-
sejo secreto de passar o negócio 
adiante e viver com o dinheiro da 
venda uma velhice mais tranquila. 
Ambos os caminhos só conse-
guem se concretizar se preparar-
mos a empresa para ser melhor 
que a soma de nossos talentos, do 
tempo que dedicamos a ela e da 
nossa visão. 
O que o mercado quer, precisa, 
é simpático, é a implantação de 
um modelo de governança que 
garanta transparência, seriedade, 
ética, responsabilidade. Grandes 
empresas que cacarejam ter ex-
celentes modelos não estão con-
seguindo convencer os investido-
res a acreditar num futuro.
Mas o que é que o mercado quer 
para apostar valores substan-

SUCESSÃO

ciais? Em primeiro lugar, quer 
transparência de verdade. Quer 
a garantia de que os números da 
empresa representem de fato a 
sua situação e que cheguem no 
prazo para serem discutidos, ava-
liados e sejam fonte para uma to-
mada de decisão de qualidade.
Em segundo lugar, o mercado es-
pera garantia de receitas recor-
rentes, dinheiro entrando num 
fluxo minimamente controlado 
de forma a poder ser projetado e 
obtido com os esforços da equi-
pe. 
Em terceiro lugar, esperam um 
plano. Nada muito elaborado com 
incompreensíveis quatrocentas 
linhas, mas algo exequível, claro 
e inovador. Plano este compreen-
dido por toda a organização e a 
família que está no controle do 
negócio. 
Em quarto lugar, espera-se que 
a empresa conte com uma equi-
pe autogerida, proponente de 
ideias e soluções que sustentem 
o plano. Nada de obedientes.
Gente que pensa, mesmo que em 
alguns momentos isso possa ser 
desagradável para os chefes. A 
palavra chefe é proposital. Líde-

Mais de 70% das empresas criadas e geridas por famílias não 
conseguem chegar robustas à segunda geração. O número 
parece assustador, mas, em tempos como estes, de inovação 
tecnológica e movimentos de disrupção, é até otimista. 

CECILIA LODI

res não temem as pessoas que 
pensam. 
Em quinto, que ela tenha algu-
ma vantagem competitiva sobre 
suas concorrentes. Algo único, 
precioso, cuidado com carinho 
pelos sócios e pela cúpula. E, 
finalmente, que os processos e 
modelos de gestão sejam coe-
rentes, atualizados e leves. Cui-
dar bem dos clientes não é ne-
nhuma novidade. A empresa não 
faz mais que a obrigação. 
No meu caminho pelas empre-
sas, vejo muito gestor se van-
gloriando de estar implantando 
um processo que já devia estar 
pronto a, pelo menos, cinco anos 
atrás. Estes gestores passam o 
dia olhando para o próprio um-
bigo e não percebem que exis-
tem empresas que já estão há 
anos luz de distância. Não per-
cebem que envelheceram. Que 
perderam o pé da gestão. Não se 
reciclam; ouvem falar. Não vão 
buscar por conta própria novos 
ensinamentos e, principalmente, 
quando aprendem alguma coisa 
nova, não aplicam no dia a dia. 
Não usam o que aprenderam 
para ajudar a empresa a sobre-
viver.
O mercado é o nosso espelho 
dizendo que quer algo melhor 
de nós. Seja para preparar para 
vender ou passar para uma pró-
xima geração, é fundamental o 
entendimento de que o caminho 
até aqui não vale nada para o flu-
xo de caixa futuro. Sei que muitos 
têm medo de fazer mudanças. 
Mudanças são desconfortáveis, 
são agressivas, nos tiram o sono. 
Mas, sem mudanças morreremos 
empresarialmente e depois não 
adianta entrar em estado de ne-
gação ou chorar pelo leite der-
ramado. Já grudou no fogão. Não 
tem mais jeito. 

Mesmos caminhos 
só levam a mesmos destinos
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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

Paro para pensar em Inteligência Artificial. No ano passado 
vi uma exposição de robôs absolutamente impressionante. 
Como em toda representação humana, as mãos entregam que 
não é de verdade. Não há nada mais difícil de reproduzir do 
que as mãos. Até mesmo para Michelangelo... 

Mas voltando às IA, eu fiquei 
maluca com os robôs que vi. 
Queria levar um deles pra 
casa, como uma mascote, assim 
como sempre sonhei em ter 
uma Rosita dos Jetsons corren-
do pela casa... A gente tende a 
imediatamente “humanizar” a 
figura e achar que viu um lam-
pejo de amor, ou carência nos 
olhos... 
A inteligência artificial sempre 
povoou a literatura e foi fonte 
de muito medo; robôs domi-
nando o mundo... 
Eu li muita ficção científica e 
vi muitos filmes, porque é um 
assunto que amo, mas confesso 
que nunca me deixei levar pe-

que não eliminar os preconcei-
tuosos? 
Toda essa lógica carece de 
nuances que só um humano 
pode oferecer. Será? Na ver-
dade, hoje a inteligência arti-
ficial está ancorada no pensa-
mento de ajudar os processos 
produtivos, facilitar a vida das 
pessoas, diminuir os riscos, dar 
mais segurança em procedi-
mentos cruciais, como microci-
rurgias. Mas para quem adora 
uma conspiração a IA pode ser 
um campo fértil! 
Sim, é muito válida a nobre 
preocupação dos meus amigos 
sobre quem está “criando” esta 
inteligência. Se acreditarmos 
– como eu acredito – que por
trás de qualquer inteligência, 
humana ou artificial, tem que 
existir uma essência determi-
nando as tendências, então, sa-
ber quem está desenvolvendo 
a IA é fundamental. Porque, por 
trás da inteligência humana, 
ainda que muitas vezes soter-
rada por falsas crenças, está 
sempre a essência divina, que 
cedo ou tarde virá à tona. 
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las paranoias do século XX. 
Hoje comecei a questio-
nar meus colegas que têm 
a metade da minha idade. 
Como vocês veem a inte-
ligência artificial? Achei 
bacana que todos, sem ex-
ceção, demonstraram preo-
cupação com “quem está 
por trás da atividade apa-
rentemente inocente”. Que 
tipo de input os robôs te-
rão? Como será o machine 
learning? 
A Inteligência artificial 
pode criar raciocínios ló-
gicos que levam a conse-
quências desastrosas. Por 
exemplo: se determinada 
classe de cidadãos sofre 
tanto por preconceito, por 
que não eliminá-los? Aca-
baria o sofrimento. Ou, por 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Robôs humanizados?
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Senhores e senhoras, 
com vocês... o novo!

MARKETING
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Quando a febre do gran-
de consumo por produtos 
e serviços explodiu en-
tre o século XVII e XVIII 
na Europa, a moda foi 
responsável por fazer a 
indústria criar e recriar 
necessidades de com-
pra, incentivando a classe 
burguesa e aristocrática 
a trocar objetos por ou-
tros supostamente novos. 
A moda, portanto, esti-
pulava o que devia ser 
consumido e substituído, 
apelando para a diferen-
ciação, para a imitação e 
para o ineditismo. 

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

O novo sempre foi um dos conceitos 

mais importantes para empresas, 

marcas e para a publicidade. 

Problema é cumprir a promessa, 

como no amor. 

MARCELO ALLENDES

consumidor quer algo novo. 
Por outro lado, é conserva-
dor. Para motivar o consumo, 
as indústrias lançam novas 
fórmulas, embalagens, tipos 
e formas, mas no fundo é o 
seis por meia dúzia.
Prometer o novo, sem entre-
gar, é um dos grandes erros 
das marcas. A expectativa 
geralmente se transforma 
em decepção e, consequen-
temente, em rejeição. Quan-
do a empresa faz isso insti-
tucionalmente, os resultados 
são piores, principalmente 
a longo prazo. Nenhuma 
marca é nova simplesmen-
te porque isso está em sua 
mensagem publicitária. 
Para se renovar é preciso 
mudar de verdade e fazer 
o cliente perceber isso. Mas
mudar em tudo, dentro e 
fora de casa. Nenhum amor 
dura para sempre. Promes-
sas são falíveis e acabam 
logo na primeira curva, na 
primeira decepção. 

Essa estratégia não ficou 
no passado. Nos atuais 
tempos modernos, um dos 
principais argumentos de 
vendas tem sido a inova-
ção. Como as pessoas não 
querem mais do mesmo, as 
marcas acabam lançando, 
relançando e substituindo 
o velho pelo novo. O pro-
blema é que muita novida-
de não deixa de ser pura 
jogada de marketing. Em 
outras palavras, embuste.
No setor alimentício, criar 
novos sabores e novos 
produtos é uma decisão 
arriscada, de alto custo fi-
nanceiro e destinada mui-
tas vezes ao fracasso. O 
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A cidade de Blumenau, em Santa 
Catarina, está cada vez mais consoli-
dada como a capital da cerveja bra-
sileira, não só reconhecida por força 
de lei ou por sediar a segunda maior 
Oktoberfest do mundo, mas também 
por ser referência para o cenário da 
cerveja artesanal. 

O principal evento da cer-
veja artesanal de Blumenau 
aconteceu entre 13 e 16 de 
março, durante a 11ª Edi-
ção do Festival Brasileiro da 
Cerveja. Estiveram presen-
tes mais de 100 cervejarias, 
que apresentaram a um 
público de 30 mil pessoas, 
mais de 800 rótulos de cer-
veja, tudo muito bem har-
monizado - música de ex-
celente qualidade e ícones 
da gastronomia local.

produção de 10 mil litros 
por mês, médio porte, para 
até 100 mil litros por mês e 
grande porte, para cerve-
jarias com produção acima 
de 100 mil litros por mês e 
as cervejas - entre comer-
ciais, as que são vendidas 
regularmente e experi-
mentais, as que possuem 
toda a legalização necessá-
ria para a comercialização, 
porém ainda não são vendi-
das. Foram eleitas, portan-
to, três cervejarias do ano: 
Cervejaria Backer (MG), 
Cervejaria Cathedral (PR) 
e Suricato Ales (RS), para 
grande, médio e pequeno 
porte, respectivamente. As 
cervejas que mais se des-
tacaram, também conheci-
das como “Best of Show”, 
dentre as comerciais foram: 
Tupiniquim Funky Sour, 
da Cervejaria Tupiniquim 
(RS), Unika Catharina Sour 
Ameixa e Laranja da Cerve-
jaria Unika (SC) e Ardenas 
- Sour Pepino da Salvador 
Brewing Co. (RS); e entre as 
experimentais: Export Sal-
va da Salva Craft Beer (RS) 
e Cerveja Forte Clara Puro 
Malte da Donner Craft Brew 
(RS).

O Festival Brasileiro da 
Cerveja é um evento im-
perdível para os entusias-
tas da cerveja artesanal e 
também para aqueles que 
desejam se aventurar em 
novas experiências, sabo-
res e aromas. Afinal, se você 
diz que não gosta de cerve-
ja, provavelmente é porque 
ainda não encontrou um es-
tilo que lhe agrade e o fes-
tival é o ambiente perfeito 
para que isso aconteça. 
A próxima edição já tem 
data marcada, será entre os 
dias 11 a 14 de março de 
2020. Nos veremos por lá!

Para enriquecer ainda 
mais o festival, ocorreram 
simultaneamente o sétimo 
Concurso Brasileiro de 
Cervejas e a quarta edi-
ção da Feira Brasileira da 
Cerveja. O concurso, que 
tem como objetivo elevar 
e promover a qualidade da 
cerveja brasileira, já é con-
siderado o mais importan-
te do cenário nacional e o 
terceiro do mundo. Foram 
mais de 500 cervejarias 
inscritas, que enviaram 
cerca de três mil rótulos 
de cervejas, classificadas 
em aproximadamente 150 
estilos diferentes. Foram 
distribuídas 73 medalhas 
de ouro, 93 de prata e 90 
de bronze. O estado mais 
premiado foi o Rio Grande 
do Sul, com 68 medalhas. 

Nesta edição do concur-
so, as cervejarias foram 
divididas em três catego-
rias: pequeno porte, para 

LEANDRO NOEL

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

MESTRE 
CERVEJEIRO
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OS FESTIVAIS DE CERVEJA 
NO BRASIL
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31S H O W R O O MS H O W R O O M31S H O W R O O M37S H O W R O O MEmerson Haas é colunista de enogastronomia de jornais, 
revistas e blogs. emersonhaas@viavale.com.br 
www.eu-gourmet.com
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TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

S A B O R 
PARTICULAR

Entre tantas discussões sobre a soja e seus benefícios, da sua 
manipulação genética que sugere prós e contras e o uso de agrotóxicos 
em seu cultivo, algumas bandeiras podem ser avistadas no horizonte 
culinário, uma delas na produção da carne de soja, que dá origem a 
diversos pratos e receitas. Uma destas receitas é o Hambúrguer de Carne 
de Soja. 
Confira e surpreenda-se! 

Ingredientes: (rende 6 hambúrgueres)
1 xícara de proteína texturizada de soja (fina) hidratada
1 tomate sem semente picado
1/2 cebola pequena picada • 1 dente de alho picado
2 colheres de sopa de salsinha picada
4 colheres de sopa de molho de soja - shoyu
4 colheres de sopa de água • 2 colheres de sopa de azeite
1 ovo • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
1/2 tablete de caldo de carne em pó • Pimenta do reino e sal a gosto

Preparo:
Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho e em seguida o tomate. 
Junte a proteína de soja e misture bem. Regue com o shoyu e junte 
o caldo de carne. Logo após, some as 4 colheres de água, misture e
deixe cozinhar por cerca de 2 minutos. Tempere com sal e pimenta. 
Para preparar o hambúrguer, aguarde a carne esfriar, junte a farinha 
de trigo e o ovo. Misture bem e modele os hambúrgueres na mão. Leve 
os hambúrgueres ao fogo baixo em uma frigideira antiaderente untada 
com óleo, deixando 2 minutos de cada lado e virando com cuidado. 
Depois, é só montar o hambúrguer com queijo, tomate, folhas verdes, 
cebola roxa e o molho de sua preferência!

Há mais de 5 mil anos
Segundo pesquisadores, a soja surgiu 
nas regiões central e do norte da China 
há mais de 5 mil anos. Esta planta foi 
levada à Europa pelo botânico Engelbert 
Kaempfer, em 1972, mas sua produção 
ficou limitada devido ao tipo de clima e 
às condições do solo presentes. 
Ao Brasil chegou na década de 60, sendo 
o nosso país atualmente o segundo maior
produtor de soja do planeta, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos. 
Os produtos proteicos de origem vegetal 
que são obtidos a partir da soja, entre 
eles, a carne de soja, são alimentos 
com altos teores de proteína em sua 
composição, entre 40% a 90%. 
Com a proteína texturizada de soja fina é 
possível fazer a maioria das receitas que 
levam carne moída e o sabor e textura 
ficam muito semelhantes.

DESMISTIFICANDO 

A SOJA

“O HOMEM PÕE TANTO DO SEU 
CARÁTER E DA SUA INDIVIDUALIDADE 
NAS INVENÇÕES DA COZINHA, COMO 
NAS DA ARTE”. 
EÇA DE QUEIROZ
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VINHOS 
&VIDEIRAS

Arthur Piccolomini de Azevedo é Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, editor do site da Artwine (artwine.
com.br) e consultor da Artwine.
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Entre os pratos da data, destaca-se 
o sempre muito apreciado bacalhau,
um peixe generoso que costuma se 
apresentar com diferentes facetas, 
adaptando-se de modo exemplar aos 
mais diferentes modos de prepara-
ção e um dos raros exemplos de pei-
xe que se harmoniza perfeitamente 
com vinhos brancos, rosados e tin-
tos.

Data tradicionalíssima no 
calendário da família brasileira, 
a Páscoa possui um especial 
significado na tradição religiosa 
e é um oportuno momento 
para reunir a família em 
torno à mesa, muitas vezes, 
abastecida com pratos da 
gastronomia portuguesa, uma 
lembrança simpática de nossos 
colonizadores.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Fala-se sempre em Vinho Verde para 
combinar perfeitamente com baca-
lhau, e neste caso específico, quem 
vai se encarregar da compatibilização 
são os vinhos elaborados com a uva 
Alvarinho, da sub-região de Monção e 
Melgaço. Trata-se de vinhos de ótimo 
corpo e acidez elevada, que são per-
feitos para combinar com qualquer 
receita de bacalhau, sejam as mais 

quantidade nos vinhos tintos 
e que não se dá muito bem 
com peixes, especialmente os 
de água salgada e com pratos 
com sal em excesso.
Pense em tintos de Touriga 
Nacional do Dão; de Caste-
lão (ou Periquita) do Alentejo 
e da Península de Setúbal; de 
Baga na Bairrada – envelheci-
dos e em vinhos de Vinhas Ve-
lhas ou Tinta Roriz do Douro, 
também com algum tempo de 
garrafa. Este escriba prefere 
os brancos, mas tudo na vida 
é questão de gosto.
E o ovo, de chocolate - é cla-
ro! -, para completar a festa? 
Sem este símbolo do renas-
cimento a Páscoa não estará 
completa. Aqui a dica é usar 
vinhos doces e fortificados, 
como o Vinho do Porto e o 
Vinho da Madeira. Só preste 
atenção no tipo do chocolate: 
ao leite, mais doce e os com 
maior teor de cacau, mais 
amargos e escuros, bastante 
apreciados na linha artesanal 
mais sofisticada. Se for para 
o mais doce, a escolha recai
sobre o Porto Tawny e o Ma-
deira Malmsey, e se for para 
os mais escuros, a opção deve 
ser pelo Porto Ruby ou Porto 
LBV.
Boa Páscoa a todos!

A PÁSCOA, 
SEUS PRATOS E 
SEUS VINHOS

clássicas, sejam as mais ousa-
das e modernas.
Ficando ainda na terrinha, pen-
se em vinhos de bom corpo, tais 
como os brancos produzidos 
com a uva Encruzado no Dão, 
ou os vinhos intensamente mi-
nerais do Douro, tanto os bran-
cos quanto os rosados, que hoje 
estão entre os melhores vinhos 
daquele país.
Na esquecida Bairrada há 
uma ótima uva, a Bical, que dá 
origem a vinhos espetacula-
res, tanto como solista quanto 
acompanhada das parceiras 
Arinto e Maria Gomes. As Bical 
de Vinhas Velhas estão entre as 
mais interessantes uvas do Ve-
lho Mundo.
Sobejamente conhecidos, os vi-
nhos do Alentejo estão entre os 
mais conhecidos e acessíveis vi-
nhos de Portugal e nesse caso, 
espere vinhos intensos, madu-
ros e com bom teor de álcool, 
estruturados e potentes. Nesse 
caso, preste atenção no sal, que 
nunca deve estar em excesso 
para não brigar com o vinho.

E os tintos?
Vamos mudar o ponto de vista. E 
se a opção for pelos tintos, pai-
xão dos brasileiros? Aí teremos 
que redobrar o cuidado, pois te-
mos um elemento a mais para 
pensar, que é o tanino, uma 
substância presente em grande 
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Versatilidade
para encarar

os desafios
do dia a dia.

Conquiste
com a Disal
Consórcio.

Crédito de R$ 153.190,00

1.731R$ ,06**
AMAROK SE CABINE DUPLA MT
PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

PROGRAMA PONTUALIDADE

CONCORRA A
R$20 MIL
SEMANAIS

São muitas
vantagens:

Crédito de R$ 52.360,00

621R$ ,13*
SAVEIRO ROBUST SC
PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

Consórcio.Consórcio.

SAVEIRO ROBUST SC

do dia a dia.
Conquiste

com a Disal
Consórcio.

11.731.731R$ ,06**
AMAROK AMAROK SE CABINE DUPLA MTSE CABINE DUPLA MT
PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

621,13*
ROBUST SC

PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

Consórcio.

AMAROK AMAROK ROBUST SC

QUEM FAZ,
CONQUISTA.

QUEM FAZ,
CONQUISTA.

VOCÊ CONQUISTA, NÓS PROTEGEMOS.

*Plano de 80 meses com taxa de administração média mensal de 0,25%. **Plano de 80 meses com taxa de administração média mensal de 0,1750%. Parcelas reduzidas em 25% até a contemplação.
Após a contemplação, as parcelas serão recalculadas, acrescendo-se a diferença citada (25%). Valores sujeitos a alteração de acordo com a tabela do fabricante. Para informações adicionais consulte
o seu vendedor ou acesse www.disalconsorcio.com.br. Imagens meramente ilustrativas. O Programa Pontualidade é um benefício concedido pelo Concessionário ou Representante, para mais
informações consulte seu Concessionário ou Representante Autorizado. Administrado por Disal Adm. de Consórcios Ltda. Certificado de Autorização nº 03/00/057/89 Ouvidoria: 0800-7252289.
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