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Paralelamente, duas reuniões do Programa 
Sinal Vermelho aconteceram, uma delas fora 
da sede, justamente por não termos espaço 
disponível para acomodar o grande número 
de participantes do Grupo Estocolmo. O 
Programa Sinal Vermelho, assim como o 
Programa de Sucessão na Empresa, ambos 
históricos na Assobrav, recebem a cada 
dia mais interessados, o que para nós é 
alentador e motivo de orgulho, pois reflete a 
preocupação de nossos públicos com o futuro 
do nosso negócio.
A propósito do futuro, gostaria de destacar 
os eventos Digital Conference, em São Paulo 
e World Shopper Conference, em Portugal, 
nos quais estive, ambos significativos para 
a mobilidade do amanhã. Aliás, esta edição 
de Showroom traz mais uma vez ao debate o 
tema na matéria Mobilidade. Não deixe de 
ler.
E para nos prepararmos para esse amanhã, 
já estamos procurando um executivo fora 
do setor automotivo para ocupar o cargo de 
Gestor de Inovação na Assobrav, setor que 
vem ganhando corpo, graças à dedicação 
do Comitê de Inovação, encabeçado pelo 
companheiro Gustavo Fávero.
Bom trabalho também está fazendo o novo 
CEO do Grupo Disal, Anderson Silva, que 
com a orientação da Diretoria Executiva e do 

O mês passado e os primeiros dias 
de maio foram bastante intensos 
na Assobrav e no Grupo Disal. 
Tivemos várias reuniões, entre elas, 
a da Diretoria Executiva na sede do 
iCarros com o intuito de avaliarmos 
a possibilidade de futuras parcerias 
e o encontro dos ex-presidentes 
da Assobrav, que analisaram o 
planejamento estratégico de médio 
e longo prazo da Entidade e do 
Grupo Disal.

Conselho de Ex-Presidentes, está estreitando 
o relacionamento das empresas Disal com os 
concessionários sócios e dando agilidade a 
todos os  departamentos. No caso específico 
do processo de crédito, a promessa é de 
que os prazos serão reduzidos, conforme o 
que o mercado pratica, e já em 1º de julho o 
novo sistema estará valendo, ou seja, todos 
os processos de crédito que forem incluídos 
no sistema gestor de crédito até as 11 horas 
terão suas análises concluídas até às 18h do 
mesmo dia. E para o ano que vem a aposta das 
equipes de crédito e da Disal TI é a de concluir 
o trabalho de uma esteira de crédito digital.
Anderson e os demais executivos do Grupo 
Disal apresentaram os resultados do primeiro 
quadrimestre a todos os colaboradores, dia 21 
passado.  
Ainda nesta Showroom, merece destaque 
o empenho dos concessionários da Região 
II, interior de São Paulo, que realizaram o 
primeiro encontro de 2019 do Amarok Spirit, o 
rally de regularidade que reúne os clientes de 
Amarok em uma aventura divertida e familiar. 
Lançado no ano passado com enorme sucesso, 
a edição 2019 terá ainda mais duas etapas em 
cidades diferentes.
O registro da primeira etapa do Amarok Spirit 
2019, que aconteceu na cidade de Tuiuti, está 
na matéria de capa e conta, com detalhes, a 
experiência dos clientes, dos vencedores, 
dos concessionários e dos patrocinadores, 
que não só viabilizaram o projeto como o 
engrandeceram com o diferencial de seus 
produtos e serviços.
Nas páginas seguintes, você verá também 
as principais notícias do Mundo VW, as 
dicas da seção A Passeio, que neste número 
traz os pouco conhecidos destinos Sérvia e 
Montenegro, e as crônicas sempre sugestivas 
de nossos colaboradores.
Boa leitura e até a próxima!

O sucesso da Amarok 
e outros assuntos

 
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL

3S H O W R O O M
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AGENDA Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

ABRIL

DIA   EVENTO

8  O presidente Dado Guião esteve com o vice-presidente de Vendas 
e Marketing da VWB, Gustavo Schmidt e com o diretor de Vendas, 
Ricardo Casagrande, para o alinhamento de vários assuntos.

9  Os executivos da Casa Edson Oura e Antonio Francischinelli se 
reuniram com Alexandre Abelleira e Tereza Oliveira da Volkswagen do 
Brasil, para analisa o aperfeiçoamento de processos na operação.

9 e 10  Aconteceu a primeira reunião do ano do Programa Sinal Vermelho 
com o Grupo Lyon, na sede da Assobrav.

10  O presidente Dado Guião esteve na reunião do Conselho Deliberativo 
da Fenabrave.

11 Reunião estratégica do Grupo Disal. 
23  A Diretoria Executiva e os Coordenadores Regionais se reuniram 

na sede do I-Carros, em São Paulo, para visitar startup do setor e 
analisar possibilidades de parcerias futuras.

24 e 25  Reunião dos  Ex-presidentes da Assobrav para discutir o Plano 
Estratégico de Médioe  Longo prazos para a Assobrav e o Grupo Disal.

  Reunião do Programa Sinal Vermelho com o Grupo Estocolmo, no 
Hotel Estanplaza Internacional.

29  O Grupo de Inovação da Assobrav, concessionários e executivos 
da Entidade receberam a consultoria Clear, de Florianópolis, para 
participar de um workshop sobre inovação.

  O mesmo grupo e mais líderes da Rede, referência nas áreas de Peças 
e Gestão Digital, visitaram a empresa Canal da Peça, para ouvir o CEO  
Vinícius Dias.  

30  O presidente da Assobrav participou da Digital Conference, em São Paulo. 

MAIO

2  Dado Guião recebeu executivos de empresas que fazem parte do Centro de 
Inovação ACATE de Florianópolis.

  E reuniu-se, à tarde, com a startup Easy Carros sobre o Projeto locadora. 
6 e 7   O presidente da Assobrav e o CEO do Grupo Disal, Anderson Silva foram 

ao Rio de Janeiro, para falar com os concessionários da Região IV sobreu a 
Disal Consórcios. 

8  Palestra na sede da Assobrav com o consultor Paulo Madureira sobre 
Inovação, com a presença dos membros do Conselho do Grupo Disal e 
alguns concessionários.

10  O presidente da Assobrav participou, em Portugal, do World Shopper 
Conference, um dos maiores eventos do mundo sobre o futuro do 
automóvel e da mobilidade. 

11  Realização do Segundo Amarok Spirit, Rally de Regularidade, organizado 
pela Região II, no Haras Tuiuti, que este ano terá ainda mais duas etapas.

Veja o que foi destaque no mês passado, no âmbito da 
ASSOBRAV/GRUPO DISAL E REDE VW 

Capa: Fábio Moreira
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Alexandre Antunes de Oliveira, 
executivo do Pós-Vendas da VW Mallon, de 
Canoinhas, Santa Catarina...

e Rubival da Silva Filho, da VW 
Chamorro Veículos, de Taquaritinga, 
interior de São Paulo, ambos para assistir à 
reunião do Grupo Estocolmo, do Programa 
Sinal Vermelho...

O CEO da aceleradora Kyvo, Hilton Menezes... e seu sócio e co-fundador, Israel Lessak, designer 
estratégico...

Também presente, o titular Altair Bohnemberger, 
da VW Auto Panambi, do Rio Grande do Sul...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Também presente, o titular Altair Bohnemberger, 
da VW Auto Panambi, do Rio Grande do Sul...

os executivos Anderson Pereira, da 
VW Cometa Veículos, de Cáceres, Mato 
Grosso...

Da VW Servopa, do Paraná, e também 
representando a Região III na última 
reunião da Diretoria Executiva da 
Assobrav, Roger Pedroso. 

e Paulo Cunha Rodrigues, da VW Solimões, 
de Manaus.

7S H O W R O O M
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Amarok Spirit 2019
Foi dada a largada!
Foi dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, em Tuiuti, 
a 112 quilômetros da capital paulista, que aconteceu a 
primeira etapa de 2019 do II Amarok Spirit, o rally de 
regularidade organizado pela Região II da Assobrav. 
Os concessionários do interior do estado convidaram 
seus clientes de Amarok com suas famílias – as mães 
presentes deram um show! -  para percorrer as trilhas 
acidentadas e capciosas de uma das regiões mais bonitas 
de São Paulo.
O evento contou com o patrocínio de pesos-pesados 
como Banco Bradesco-Autoline, Mobil, Tury, Porto 
Seguro-FG, Mult, Tensa, MRA Automotive e BRP, além 
do apoio imprescindível da Prefeitura de Tuiuti e da 
Volkswagen do Brasil.
A imprensa local e especializada deu ampla cobertura ao 
evento, viabilizado pela TSO e a DNF&G Comunicação. 

Rene Coletto
Lima e Ar
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Fotos: Fábio Moreira
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Tuiuti, que traduzido do Tupi-Guarani sig-
nifica “brejo branco”, foi o cenário perfeito 
para a prova de 133.549 km e quatro horas e 
19 minutos de duração, sendo que 64.830 km 
foram percorridos nos trechos de “desloca-
mentos”, ou seja, no asfalto, e sem pontuação, 
e 68 km em trilhas. A precisão se faz neces-
sária justamente porque se trata de um rally 
de regularidade, onde o que vale é seguir as 
instruções da planilha e não a velocidade. 
”No rally de regularidade ganha quem perde 
menos pontos”, destacou o diretor da prova, 
Sandro Dib, campeão várias vezes nessa mo-
dalidade, para a plateia de 85 pessoas, 65% 
delas competindo pela primeira vez.
Casais com filhos, pais com seus meninos, 
duplas de amigos, formaram a legião de afi-
cionados por aventura e diversão. Aliás, o 
que mais conta nesse tipo de prova é mesmo 
a diversão. 
As 33 Amarok partiram, cada uma no seu tem-
po, numa manhã quente, um pouco nublada, 
para desfrutar da incrível paisagem de Tuiuti. 
Com apenas 126,731 km² e menos de 7 mil 

habitantes, a mata, os rios, córregos e cachoei-
ras, formam um verdadeiro paraíso, e esta não é 
apenas a declaração do prefeito Jair Fernandes 
Gonçalves, que fez questão de prestigiar o even-
to, empenhado em fomentar o turismo na cidade, 
mas de todos os que lá estiveram pela primeira 
vez. 
“Tuiuti é a melhor cidade do Brasil para se morar. 
Temos criminalidade zero, custo de vida baixís-
simo e qualidade de vida muito acima da média. 
Aqui, deitamos e acordamos ouvindo os animais, 
sentindo o cheiro da mata e a calma que só a cha-
mada roça pode proporcionar. E o melhor: esta-
mos a 100 km da capital e ainda mais próximos 
de grandes cidades como Campinas, Atibaia e 
Bragança. Temos a melhor água da região, pes-
queiros e restaurantes especializados em peixes 
e frutos do mar, e uma natureza abundante pre-
servada. Para nós é uma honra recebê-los aqui, 
mesmo porque, foi no meu gabinete, em 2015, 
que nasceu o Haras Tuiuti, iniciativa que colocou 
Tuiuti não apenas no cenário nacional, mas inter-
nacional, tantas são as provas automobilísticas
aqui realizadas”, destacou o prefeito.

Rene Coletto, VP da Uninorte II, entre os executivos 
Arnaldo Lima e Arlindo Sirtoli Junior, do Bradesco-Autoline

O prefeito de Tuiuti, 
Jair Fernandes e 
Marcelo Cyrino, da 
VW Ápia, um dos 
organizadores da 
prova

Claudio 
Marmo, 
da BSS 
Blindagens

Fabio Gerevini, da 
FG Company-Porto Seguro Raul Junior da Mult

Marcelo Rosa, da BRP  
Automotive/Tensa
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Sinuosa, a trilha pegou várias duplas de surpresa. Em 
alguns pontos o GPS perdia o sinal e os competidores 
precisaram se orientar pela boa e velha planilha im-
pressa. 
As crianças e sua sagacidade inata se divertiram tra-
balhando, muitas fazendo o papel de navegadores, 
com grande responsabilidade. As picapes de apoio, 
dirigidas pelos organizadores da prova, sempre que 
cruzavam com um carro perdido ou prestes a cometer 
algum erro, davam a correta orientação, mas a maior 
parte do tempo, a prova ficou nas mãos das duplas. 
Desta vez, as pausas nos pontos neutros e para alimen-
tação pareceram menores e muita gente se serviu de 
biscoitos ou barras de cereal por não ter tido tempo 
de comprar um lanche no estabelecimento localizado 
na primeira parada. “Vocês estavam esperando essa 
tropa”, perguntou o bem-humorado concessionário e 
presidente da Unileste II, Eduardo Sanches Monteiro, 
da VW Lombardi, da vizinha cidade de Amparo. “Não 
desse tamanho”, respondeu a senhora que estava no 
caixa. 
Realmente, homenzarrões em sua maioria e pré-ado-
lescentes têm bom apetite, mas não se incomodaram 
nem um pouco com a demora ou com o fim de alguns 
quitutes, porque a adrenalina estava alta e o tempo 
para voltar para a trilha, iminente. 

Preparação
O rally de regularidade é uma prova muito interes-
sante. Ideal para ser realizada com a família, espe-

História 
Fundada em 1890, graças à doação de 120.000 m² 
pelo casal Januário Pinto, que ergueu uma capela 
dedicada à São Sebastião, a área além do terreno da 
igreja, foi distribuída entre as pessoas que quiseram 
construir casas ao redor. Segundo a história oficial 
do município, “alguns anos depois, nova doação, feita 
por Joaquim de Lima Bueno, permitiu a construção da 
Praça Major Felício, com uma igreja em taipa no cen-
tro, época em que já existia um pequeno povoado.” 
Cem anos depois, precisamente em 19 de Maio de 
1991, por meio de um plebiscito, os cidadãos tuiu-
tienses votaram a favor da emancipação do municí-
pio, antes pertencente à vizinha Bragança Paulista. 
Em 3 de Outubro de 1992 foi realizada a eleição dos 
primeiros prefeito, vice prefeito e vereadores.
Além da paz, do silêncio, da harmonia entre os sons 
dos animais, do ar puríssimo, Tuiuti é privilegiado 
por estar no vale formado pela Serra de Santa Cruz e 
Serra do Arraial. 
Exímios e amadores pescadores, locais e forasteiros, 
a frequentam. Tuiuti foi pioneira em formar os famo-
sos pesqueiros “pesque-pague”, em meio a espécies 
nativas da Mata Atlântica, largamente preservada. 
Por essa tradição pesqueira, filas imensas de paulis-
tanos se formam à frente de seus famosos restauran-
tes de peixes e frutos do mar, como o Ponto do Peixe, 
o Cabana ou o Bella Brisa, nos fins de semana. Real-
mente, os pratos são deliciosos e o ambiente simples 
nos faz sentir em casa.

O percurso
A emoção da saída para um rally de regularidade 
só se compara ao momento em que se cai na terra 
pela primeira vez. Em Tuiuti, pilotos e navegadores 
ficaram boquiabertos diante da beleza da área rural. 
Chácaras, sítios e fazendas bem cuidadas, emoldura-
ram a trilha, ora montanha acima, ora abaixo, com as 
Amarok segurando sozinhas as bruscas inversões do 
percurso. 
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cialmente com as crianças. Os 
ensinamentos são muitos: prestar 
atenção, colocando foco total nas 
instruções da planilha, talvez seja 
o principal deles, mas é o traba-
lho em equipe que determina 
vencer, perder-se ou desistir da 
prova, afinal, o piloto não dirige 
sem o navegador nem o navega-
dor consegue acertar se o piloto 
não acelerar ou diminuir a velo-
cidade quando ele pedir. 
“Saber conviver, interagir, res-
peitar-se e principalmente con-
fiar totalmente no que diz ou faz 
o outro são as principais qualida-
des que uma dupla tem que ter 
no rally de regularidade”, disse 
o também ex-campeão da moda-
lidade e hoje sócio da TSO, em-
presa que organiza os eventos, 
Detlef Altwig, o Alemão.
Respeito e confiança, aliás, co-
meçam antes mesmo da prova. 
Nos dias que antecedem o even-
to, os organizadores percorrem 
toda a extensão do percurso, 
avisando os moradores de que 
por ali passarão várias picapes, 
devidamente adesivadas, partici-
pando de um rally. “Mesmo que 
a velocidade seja baixa, é fun-
damental avisar a todos, porque 
desde a fuga de um animal, de 
uma criança atrás de uma pipa, 
de uma bola, até a saída de um 
carro de uma garagem abrupta-
mente, são situações que podem 
causar acidentes. Todos os mora-
dores em torno do circuito pre-
cisam concordar e permitir que 
o rally aconteça. Do contrário, 

mesmo que apenas um discorde, 
somos obrigados a mudar o tra-
jeto”, explicou Sandro Dib, dire-
tor da prova. 

A opinião dos organizado-
res
Marcelo Cyrino, titular da VW 
Ápia de Rio Claro e região, vice-
-presidente da Fenabrave para 
o segmento Automóveis, que no 
ano passado ficou em 20º lugar, 
sagrou-se o 4º colocado desta 
vez. Com o navegador, George 
Neves, amigo de longa data e 
cliente de Amarok, mais os filhos 
de ambos, ajudando na marcação 
dos tempos, a dupla festejou a 
ótima posição.
“O rally permite que a gente co-
nheça as cidades da nossa região 
de uma perspectiva totalmente 
diferente. Quando vimos para 
Serra Negra, Amparo, estas gos-
tosas cidades do Circuito das 
Águas, sempre o fazemos pelas 
estradas principais. Já o rally de 
regularidade nos permite conhe-
cer um outro lado dessas cida-
des, o lado original, nativo, puro, 
e é incrível desfrutar dessa pai-
sagem, através de trilhas de ter-
ra, de estradinhas vicinais. É um 
mundo novo a ser descoberto”, 
disse Cyrino. 
Para Gustavo Fávero, titular da 
VW Laranjal, em Laranjal Paulis-
ta, coordenador da Região II na 
Assobrav, que ficou em 6º lugar, 
graças aos filhos Ian e Helena 
como navegadores, o diferencial 
desta primeira etapa do Rally 

de Regularidade Amarok Spirit 
foi contar com a participação de 
picapes concorrentes, o que, se-
gundo ele, motivou o interesse 
pelo produto Volkswagen.
“O legal é que tanto nós, con-
cessionários VW, quanto nossos 
amigos com picapes de outras 
marcas, estamos vendo e com-
parando o incrível desempenho 
da Amarok juntos. Quem sabe 
na próxima etapa eles nos sur-
preendem pilotando Amaroks?”

Classificações surpreen-
dentes
René Coletto Correa, titular do 
Grupo Automar3R, representan-
do a cidade de Ourinhos e vice-
-presidente da Uninorte II, tido 
como o piloto top da Rede VW, 
ficou com 11ª posição, segundo 
ele, porque cometeu um equívo-
co logo na saída.
“A prova foi muito bem organi-
zada pela TSO e demais envol-
vidos, mas não foi fácil. Cheia de 
curvas e conversões em cima do 
laço, trouxe dificuldade à maioria 
dos participantes. Claro que isso 
não é justificativa para a minha 
performance! (risos). Acabei me 
distraindo na largada e cortei um 
PC (posto de cronometragem), 
mas o legal é isso mesmo, que as 
provas fiquem mais audaciosas, à 
medida que os participantes vão 
ganhando prática e confiança no 
rally de regularidade.”
Surpreendente foi a colocação 
de Eduardo Sanches Monteiro, 
titular da VW Lombardi, de Am-
paro. Participando pela primeira 
vez, Eduardo, que motivou seis 
clientes a competirem no Rally, 
ficou em 5º lugar. Para ele, o me-
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lhor do rally é estreitar o relacionamento 
com os clientes. “Percebemos grande inte-
resse por parte deles, não só pela ativida-
de em si, que promove a reunião da família 
em torno de uma atividade lúdica e à luz do 
sol, mas pela Amarok. A robustez da pica-
pe é percebida nas condições mais severas 
e mesmo os amigos que competiram com 
picapes concorrentes se impressionaram 
com a diferença. 
O evento foi sensacional em todos os as-
pectos. Perdeu quem não participou.”

Vitória romântica
E para provar que o Rally de Regularidade 
Amarok Spirit é um evento eminentemente 
familiar...e até romântico, o primeiro lugar 
ficou para um casal: Marcio Luis Gonçalves 
Borges e Ana Rosa Gomes Borges, de Ame-
ricana, que participaram no ano passado e 
ficaram em 9º lugar. Nesta etapa chegaram 
vitoriosos, festejando muito. “Foi um evento 
espetacular como o anterior, mas desta vez, 
para nós, melhor ainda. Focados na plani-
lha e na caneta, a favor da trilha e contra o 
tempo, chegamos lá”, comemorou Márcio, 
destacando que “o mérito foi todo da nave-
gadora Ana.” 
A próxima etapa do Rally de Regularidade 
Amarok Spirit está prevista para o início de 
agosto. A cidade ainda não foi escolhida.

Os 10 primeiros colocados no Amarok Spirit
10º Bruno Segantini e Carla Segantini, de Pinhais

9º  José Luiz de Oliveira Lima e Lia Cavichioli Albino, de Americana

8º  Harm Sebastian Vermeij e Cornelia Haupt, de São Paulo

7º  Marcel Bueno Leonardi e Isabelle Silveira Borgarelli, de Amparo

6º  Gustavo Silveira Fávero e Ian Lulia Fávero, de Laranjal Paulista

5º  Eduardo Sanches Monteiro e Rafael, de Campinas

4º  Marcelo Cyrino da Silva e George Neves, de Rio Claro

3º  Bruno Atoline e Maira Adorno, de Águas de São Pedro

2º  Cintia Costa Macedo Albrecht e Efraim Albrecht Neto, de Campinas

1º  Marcio Luis Gonçalves Borges e Ana Rosa Gomes Borges, de Americana
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CAPA

Os vencedores
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MOBILIDADE

Não é de hoje, no mundo em que 
a palavra de ordem é inovação, 
que se diz que o marketing das 
empresas precisa mudar o foco 
do produto para o cliente. Muitas 
teorias, igualmente inovadoras 
ao seu tempo, bateram nesta 
tecla – a tecla certa.

e a mobilidade 
dos novos clientes A fidelidade do cliente só é conquistada se a 

comunicação com ele, seja por meio de car-
tas, folhetos, telefonemas ou faxes, seja pelas 
novíssimas ferramentas digitais, for baseada 
em confiança e transparência. Isto estabeleci-
do, mais que um comprador dos seus produtos, 
esse cliente fiel, na acepção da palavra, passa a 
ser um admirador, um paladino da sua marca. A 
lucratividade é consequência natural desse re-
lacionamento digno.
É verdade que o grande mérito da comunica-
ção digital foi abrir o horizonte dos consumi-
dores ao conhecimento, à informação. E nesse 
particular, ganharam a dianteira. As empresas, 

As concessionárias

LUCIA TORTORIELLO
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acomodadas em seu passa-
do bem-sucedido e prós-
pero, começaram a des-
pertar mais tarde. Foram 
surpreendidas, de repente, 
por consumidores tão bem 
informados – ou mais - so-
bre os produtos que elas 
mesmas comercializavam e 
cujo conhecimento absolu-
to pensavam dominar. Hoje, 
a corrida pela obtenção de 
dados do cliente, há uma 
década impensáveis como 
importantes para a venda 
e o pós-venda, é o objetivo 
de toda e qualquer organi-
zação que pretenda se man-
ter no mercado. Com infor-
mações que vão muito além 
de suas recentes compras 
em nossas empresas, o per-
fil de nossos clientes – seus 
gostos, suas aspirações, de-
sejos, crenças e motivações 
– hoje possíveis graças aos 
recursos da tecnologia, que 

cruza dados e nos permite 
interagir com eles através 
de múltiplos canais – pode 
ser desenhado com grande 
precisão e devolver a eles 
uma experiência de com-
pra ou de serviços persona-
lizada e relevante. Para isso, 
a comunicação de todos es-
ses meios – do presencial às 
várias formas de mídia digi-
tal – precisa ser integrada, 
ou, como se diz hoje em dia, 
pensada em uma estratégia 
omnichannel.

Visitas online em série
O setor automotivo, um 
dos maiores, para muitos o 
principal agente de desen-
volvimento econômico, em 
função da grande cadeia 
produtiva que concentra, é 
o protagonista desta revo-
lução que já tem hora para 
acontecer. É chegado o mo-
mento de, definitivamen-

te, captar o sentimento do 
cliente. Mas este não é um 
trabalho fácil nem rápido, 
por isso o tempo para se por 
em marcha é agora. Dados 
recentes dos mais renoma-
dos institutos e consultorias 
mundiais indicam que mais 
de 70% dos consumidores 
acreditam que um processo 
de compra aperfeiçoado os 
levaria a visitar as conces-
sionárias de veículos mais 
frequentemente, mas o mais 
importante é que os moti-
vos para voltar a frequentar 
as concessionárias são um 
pouco diferentes. Inclusive, 
o fato de essa visita não ser 
presencial. 
Como já bastante discutido, 
sabe-se que a experiência 
com o automóvel, outrora o 
bem mais desejado depois 
da casa própria, está mu-
dando. E em todas as fai-
xas sociais. Não só os ado-
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lescentes e os jovens estão 
“desencanados” de ter um 
carro, os velhos também con-
sideram ser mais econômico, 
cômodo e seguro, servir-se 
dos carros por aplicativo ou 
utilizar o transporte público 
em localidades onde ele fun-
ciona bem. 

Assinatura e comparti-
lhamento
A tendência é que o compar-
tilhamento de veículos, assim 
como os carros por assinatu-
ra e de aluguel, aumente ra-
pidamente em todo o mundo. 
Informações de especialistas 
no setor validam o fato de 
que a partir do compartilha-
mento ser aceito pela maio-
ria da população como um 
hábito, haverá uma melhor 
utilização dos veículos que já 
estão nas ruas, ou seja, será 
um processo natural e cres-
cente. Por outro lado, esses 
“poucos” carros circulantes, 
por serem mais rodados irão 
mais para as oficinas. E aí en-
tra basicamente o papel das 
concessionárias de veículos 
no futuro.
Especificamente a marca 
Volkswagen, uma das mais 
preparadas para isso desde 
já, projeta uma estrutura ba-

seada em alguns pontos estraté-
gicos: 

Estreitar a confiança com o 
cliente por meio de maior trans-
parência ao longo da sua jorna-
da com a marca; 
Customizar propostas para os 
clientes;
Proporcionar experiências digi-
tais interessantes e envolventes; 
Implementar um relacionamento 
com cliente e uma comunicação 
integrada entre todas as mídias, 
presenciais e digitais (Omni-
channel)  
Repensar estruturalmente e 
geograficamente os pontos de 
atendimento

Atendimento customizado
Além de estabelecer um relacio-
namento crível e transparente 
com o cliente, tema abordado 
no início desta matéria, as con-
cessionarias deverão investir 
prioritariamente no “atendi-
mento personalizado”, já que 
hoje os consumidores pensam 
de maneira diferente – entre si 
e coletivamente –  o “bem” au-
tomóvel. Em pesquisas recentes, 
cerca de 95% dos entrevistados 
em países onde o setor automo-
tivo – seja no parque industrial, 
seja no consumo de veículos – é 
preponderante para a economia, 

disseram “desejar mais op-
ções de localização de servi-
ços dos concessionários”. Isto 
significa que será fundamental 
oferecer o chamado “pacote 
de mobilidade personaliza-
do”, onde, por exemplo, um 
cliente pode ter adquirido seu 
carro em uma concessioná-
ria e passar a consertá-lo em 
outras, conforme sua vontade 
ou conveniência, ou ainda, o 
cliente só se relaciona com a 
concessionária por meio da 
assinatura de veículos ou alu-
guel. Resumindo, não impor-
ta que modelo de compra ou 
serviço o cliente deseje, será 
papel do concessionário aten-
dê-lo. Nesse conceito entrarão 
também as novas instalações 
das autorizadas – menores e 
em locais “alternativos”, como 
shopping centers, pátios de 
centros de entretenimento, 
supermercados, teatros, play-
grounds, clínicas médicas etc. 
Os novos consumidores dese-
jam ser atendidos mais perto, 
numa combinação harmônica 
entre o presencial e o digital. 
Às concessionárias caberá as-
sumir que para o cliente pas-
sa a valer a experiência com a 
marca muito mais do que sair 
com o carro novo da loja ou di-
rigir o veículo oferecido. 
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Big data e compra on-
line
A terceira tendência apon-
tada como condição para 
a permanência das con-
cessionárias no futuro diz 
respeito à vida dos consu-
midores definitivamente co-
nectada. É sabido que entre 
compradores de carros, dez 
ou mais horas são despen-
didas por eles pesquisando 
até se dirigirem à conces-
sionária para comprar o 
seu carro. Isto leva a outro 
número igualmente inte-
ressante: 46% de potenciais 
compradores de veículos 
estariam dispostos a com-
prar online. Tanto, eles já 
sabem tudo sobre o produto 
escolhido. 
Estar preparado para essa 
venda implica em oferecer 
uma boa experiência di-
gital, usando de forma efi-
ciente a análise dos dados 
desses clientes, e nisto cabe 
mais uma tendência, o de 
implantar um CRM e uma 
comunicação onde todos os 
veículos – presenciais e di-
gitais – falem a mesma lín-
gua, ainda que em tons di-
ferentes. Por exemplo, é fato 
indiscutível que as pessoas 
querem fazer o test-drive 
no carro que pretendem 
comprar. 88% dos consumi-
dores, segundo as mesmas 
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pesquisas, asseguraram que 
não comprariam um carro 
sem testá-lo e o mais impor-
tante: destes, 81% disseram 
que gostariam de uma ex-
periência de test-drive dife-
rente do que acontece hoje, 
convenhamos, bastante limi-
tado no geral. Um test-drive 
“bacana”, segundo os en-
trevistados pelas pesquisas, 
seria bem mais divertido 
do que a mera voltinha nos 
quarteirões que circundam 
a concessionária.
Finalmente, cabe conside-
rar a importância da cola-
boração entre os players 
tradicionais e os novos, que 
já estão se impondo nesse 
setor. Prática comum entre 
as startups e, sem dúvida, 
um dos melhores exemplos 
de conduta empresarial que 
podem dar aos empresários 
já estabelecidos, a colabora-
ção precisa se tornar prática 
comum não apenas entre 
as montadoras e suas redes 
de concessionários, mas 
entre todos os demais inte-
ressados nesse complexo 
universo, como as segurado-
ras, locadoras e agentes de 
pós-vendas independentes. 
Sem colaboração entre to-

dos esses jogadores será im-
possível atender ao mercado 
da nova mobilidade. 
Não é ser otimista dizer que 
as concessionárias têm um 
amplo potencial de novos 
negócios dentro de sua prin-
cipal atividade. É factível que 
elas se estabeleçam com ex-
celência nas vendas online, 
criem lojas de conveniência 
sofisticadas, agregando pro-
dutos interessantes, implan-
tem pequenas lojas em locais 
de movimento, desenvolvam 
negócios baseados em assi-
natura ou uso para oferecer 
este novo conceito de mobi-
lidade e se especializem em 
veículos elétricos.
Esta última meta talvez seja a 
mais importante, consideran-
do que já em 2030, 20% dos 
veículos vendidos no mundo 
serão elétricos. E sabemos 
que as novidades chegam 
muito rápido ao Brasil. Esses 
veículos contêm muito menos 
componentes que os carros a 
combustão e sua manutenção 
é bem mais simples. 
Tornar-se um expert nessa 
reparação, preparando equi-
pes e redesenhando sua ofi-
cina já, pode fazer de você o 
líder do pós-vendas amanhã. 
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Fila para o elétrico da VW

Bastou as primeiras imagens do carro 
se espalharem, para os aficionados e 
defensores dos carros elétricos na Eu-
ropa se inscreverem na lista de desejo 
pelo modelo ID.3 – edição especial de 
lançamento - que, segundo a Volkswa-
gen, começará a ser produzido na fá-
brica de Zwickau (Alemanha) no fim 
deste ano, devendo estar nas ruas do 
Velho Continente no primeiro semes-
tre de 2020.

Mais de 10 mil pessoas se 
registraram no site da VW 
para comprar o modelo nas 
primeiras 24 horas da fase 
de pré-venda, mediante um 
depósito de 1 mil euros.
A pressa dos consumidores 
europeus pelo ID, à parte o 
seu DNA, a autonomia anun-
ciada de 420 quilômetros 
e o preço inferior a 40 mil 
euros, se deve à limitação 
em 30 mil unidades que a 
companhia impôs para este 
momento inicial de vendas. 
No decorrer do lançamen-
to, a Volkswagen pretende 
oferecer ainda uma versão 
menor e a menor preço - 
em torno de 30 mil euros, 

subsídios do governo. De 
qualquer maneira, para os 
consumidores que já se 
anteciparam na compra do 
ID.3, a Volkswagen ofere-
ceu a possibilidade de uti-
lizar energia elétrica sem 

custo no primeiro ano de uso 
do veículo para o limite de 
até 2.000 kWh em todos os 
pontos públicos de recarga, 
conectados ao aplicativo da 
Volkswagen WeCharge.
Para produzir em alto volu-
me o ID.3 – já foram feitas 
mais de 200 unidades -  e os 
outros elétricos que se se-
guirão, a planta de Zwickau, 
no leste alemão, está passan-
do por uma grande transfor-
mação. 
Para o CEO do Grupo 
Volkswagen, Herbert Diess, 
“a Alemanha como um polo 
global automotivo deve lide-
rar o caminho de mobilida-
de elétrica e é por isso que 
estamos deliberadamente 
convertendo a fábrica de 
Zwickau no maior e mais 
eficiente site de carros elé-
tricos da Europa. Zwickau 
pode se tornar um modelo 
de transformação em nossa 
indústria”, declarou.

Herbert Diess, CEO do 
Grupo Volkswagen
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Luiz Carlos Moraes é 
o novo presidente da 
Anfavea. Ele sucede a 
Antonio Megale, que 
permaneceu no car-
go entre 2016 e 2019, 
com um discurso de 
mudanças na tributa-
ção do setor. 
Luiz Carlos Moraes 
deverá seguir na mes-
ma linha.
Economista e diretor 
de relações gover-
namentais da Merce-
des-Benz do Brasil, 
Moraes, que ficará no 
comando da entidade 
até 2022, tem o mes-
mo objetivo: aumen-
tar a competitividade 
do setor, com foco em 
negociações com o 
governo para reduzir 
a burocracia e simpli-
ficar a pesada tribu-
tação hoje enfrentada 
pela indústria.
“O setor defende a 
reforma tributária 

com a simplificação dos 
tributos aplicados, para 
estimular o crescimento. 
O sistema atual não fa-
vorece a produtividade. 
A Anfavea está pronta 
a contribuir com essa 
discussão, que não é só 
da indústria automotiva, 
mas afeta a todos. Nin-
guém aguenta mais tanta 
ineficiência e desperdí-
cio de recursos, empre-
sas e sociedade estão no 
limite. Essa não é uma 
questão nova, mas preci-
samos discutir alternati-
vas”, afirmou Luiz Carlos 
de Moraes, durante a so-
lenidade de sua posse.
Segundo ele, “1,2% do 
faturamento das empre-
sas é gasto só para cal-
cular e pagar impostos, 
dinheiro que poderia 
ser usado de forma mais 
produtiva, no desenvol-
vimento do setor.”
Sobre isso, Fabricio Bion-
do, primeiro vice-presi-

dente eleito junto com 
Moraes, acrescentou: 
“Em alguns casos temos 
de calcular 70 taxas e im-
postos diferentes sobre 
um mesmo componente 
importado; só a simpli-
ficação disso já traria 
grandes ganhos.”
A exportação também 
está no foco do novo pre-
sidente da Anfavea: “O 
saudável seria exportar 

de 30% a 40% da produ-
ção, para reduzir a capaci-
dade ociosa das fábricas. 
Temos de construir uma 
saída para isso. Mas hoje 
quem vende mais no exte-
rior é punido com a reten-
ção de bilhões de reais em 
impostos, sem perspectiva 
de restituição”, disse, re-
ferindo-se especialmente 
aos créditos de ICMS reti-
do pelos estados. 
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México tem maior produtividade e fabrica 
mais barato
Como um dos primeiros atos à frente da presidência 
da Anfavea, Luiz Carlos Moraes encomendou um estu-
do de comparação de custo de produção entre o Brasil 
e o México à consultoria PwC. O objetivo é identificar 
os principais gargalos que abalam a competitividade 
brasileira, uma vez que produzir veículos no México 
custa 18% mais barato do que fazer o mesmo modelo 
no Brasil.
O estudo já foi encaminhado ao Ministério da Econo-
mia, para que metas que possam melhorar a competi-
tividade brasileira, elevando as exportações e a par-
ticipação de produtos nacionais no mercado global, 
possam definitivamente serem traçadas. O índice de 
18% a menos do México refere-se apenas ao custo de 
produção, ainda sem margem ou tributos. Enquanto 
aquele país adota um único imposto, o IVA - Imposto 
sobre Valor Agregado na faixa de 16% - o Brasil tem 
vários que incidem sobre o setor automotivo (ICMS, 
PIS/Cofins e IPI).
De acordo com a consultoria PwC, o custo de um  
veículo no Brasil pode ficar entre 37 e 44 pontos por-
centuais acima do custo de um veículo similar feito no 
México quando considerados os impostos. “México e 
Brasil são países com aspectos socioeconômicos bas-
tante similares, mas com perfis comerciais distintos”, 
esclareceu Luiz Carlos Moraes durante a entrevista 
coletiva de sua posse na Anfavea. 

Novo presidente da

Anfavea
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Apple na briga pelo autônomo
A notícia circulou nas mídias sociais durante todo o mês de abril, mas 
a Apple não confirmou a informação: a companhia estaria em vias de 
implantar o seu “Project Titan”, iniciativa para ingressar fortemente 
no segmento de veículos autônomos. Para isso, está em contato com 
quatro possíveis fornecedores de sistemas de sensores Lidar de úl-
tima geração (que permitem visão tridimensional da via), ao mesmo 
tempo em que tem trabalhado em seu próprio conjunto de sensores. 
Especula-se se a Apple pretende construir seu próprio autônomo ou 
fornecer os elementos de hardware e software para os carros autôno-
mos de outros. 
De qualquer forma, segundo o noticiário, a Apple está buscando sen-
sores menores, mais baratos e mais facilmente produzidos em massa 
do que a tecnologia atual, porque acredita que estas características 
contribuirão para um design compatível com o seu padrão. Os atuais 
sensores usam pulsos de laser para criar imagens precisas do am-
biente ao redor do carro, mas os sistemas podem custar US$ 100 mil, 
bastante caros, muito grandes e propensos a falhas para uso em ve-
ículos produzidos em massa. Isto praticamente inviabiliza o projeto.

Colaboração: o caminho para as 
montadoras e autopeças
O tema “colaboração entre os players do 
setor automotivo no futuro” é tratado na 
matéria “Mobilidade” nesta mesma edi-
ção, condição que o Encontro da Indús-
tria de Autopeças, evento do Sindipeças, 
realizado recentemente, confirma: o futu-
ro que se aproxima vai criar uma depen-
dência cada vez maior das montadoras e 
dos fabricantes de autopeças em relação 
a fornecedores de novas tecnologias. Isto 
porque veículos híbridos, elétricos e autô-
nomos assim o exigirão.
“Ninguém conseguirá fazer mais nada so-
zinho”, afirmou o novo presidente da ZF 
na América do Sul, Carlos Delich, durante 
o painel “Visão de futuro”, moderado por 
César Gomes, conselheiro do Sindipeças. 
“O que temos hoje é a diversificação da in-
dústria em muitos aspectos, como conecti-
vidade e mobilidade”, disse Delich. 
Os participantes do Encontro também con-
cluíram que a tecnologia híbrido-flex, gra-
ças à grande produção de etanol e sua já 
comprovada eficiência, deverá ser a domi-
nante no Brasil do futuro. 
“É importante beneficiar-se dos recursos 
locais, como o etanol no Brasil e o gás na-
tural na Argentina, mas sem perder o foco 
nas tecnologias que evoluem no restante 
do mundo”, esclareceu Delich, da ZF, indo 
mais além: “pretendemos desenvolver 
mais produtos na América do Sul, a despei-
to das dificuldades enfrentadas no cenário 
político. Não podemos esperar as decisões 
do governo para saber o que ocorrerá e 
não queremos atuar como uma empresa 
de logística na América do Sul”, reafirmou.
Já Mark Gottfredson, diretor da Bain & 
Company, nos Estados Unidos, assegurou 
que as mudanças no setor automobilístico 
vão ocorrer em ritmo acelerado. “O custo 
das baterias dos carros elétricos tem caído 
mais rápido do que os consultores imagi-
navam, a tributação para esses veículos em 
regra é menor e a infraestrutura não será 
problema, já que grande parte das esta-
ções de recarga estará nas residências dos 
usuários”, finalizou. 
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Brasileiros rodam 13 mil km no primeiro ano
Um estudo conduzido pela Kelley Blue Book Brasil re-
velou – ou confirmou para alguns agentes do merca-
do automotivo – que os motoristas brasileiros rodam 
12,9 mil quilômetros com seus carros novos logo no 
primeiro ano de uso. O levantamento foi realizado em 
cada estado e teve resultados similares.
No estado de Tocantins é onde os automóveis e co-

merciais leves zero quilômetro rodam mais - 17,6 mil km ao ano, o 
equivalente a 48,2 km por dia. Já os motoristas pernambucanos são os 
que dirigem menos. Na média, 11,1 mil km no ano.
O segundo lugar ficou com os motoristas do Mato Grosso e Distrito 
Federal, com 14,6 mil km por ano - média de 40 km/dia. 
São Paulo, registrou média de 13 mil km ao ano, Rio de Janeiro 11,6 mil 
km/ano e Minas Gerais, mesmo com a maior malha rodoviária do País, 
ficou na média de 12,9 mil km por ano. 
O mais interessante do estudo, contudo, foi saber que a cada ano um 
veículo roda, em média, 390 km a menos que no anterior. Segundo a 
Kelley Blue Book, nesse ritmo, em cinco anos serão 2 mil km a menos 
por ano. 
Outro dado apontado pelo estudo confirma a tese de que carros com-
pactos, mais simples, circulam, em média, 13 mil km por ano, 12,9 mil 
km a mais que um carro grande ou de maior custo.  O mesmo vale para 
os comerciais leves. 
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De repente, você se encontra-
va em Liubliana (ou Ljublja-
na), hoje capital e maior cida-
de da Eslovênia, a primeira 
cidade após a fronteira aus-
tríaca. Era um choque. Além 
de apresentar o passaporte 
às autoridades, desconfiadas 
e fortemente armadas - o re-

Há 30 anos, percorrendo a Europa de carro, com mapas 
enormes dobrados no trecho certo e sempre com a ajuda 
de um “navegador”, o motorista levava um susto quando 
cruzava a fronteira da Áustria, e literalmente caia na 
então Iugoslávia. À parte a paisagem, linda, que seguia a 
mesma, tudo era completamente diferente. Era como ter 
sido sugado por um buraco negro. A qualidade do asfalto, 
a sinalização da estrada, os campos, as casas...tudo muito 
distante da organização e do capricho da Áustria. 

Sérvia e Montenegro
Novos destinos que vão 
lhe surpreender

MARIANA BONNET

tão, uma glória! Era para dar 
inveja aos amigos. Ousadia 
e excentricidade. 
Hoje, tudo mudou. E para 
melhor, tanto que as repúbli-
cas da Sérvia e Montenegro, 
antes parte da Iugoslávia, 
figuram entre os melhores 
novos destinos turísticos. 
Os brasileiros ainda são 
pouco vistos por lá, mas 
logo descobrirão as belezas 
de toda a Península Balcâni-
ca, a começar pelo custo de 
vida. Fora da zona do euro, 
os preços são bem mais 
acessíveis, a comida mara-
vilhosa, o povo acolhedor e 
as vistas divinas!
A separação das repúblicas 
era inevitável, segundo a 
maioria dos historiadores. A 
antiga Iugoslávia era com-
posta por diferentes povos – 
croatas, eslovenos, sérvios, 

gime era comunista, sob 
o comando do Marechal 
Tito – era preciso descer 
do carro e esperar por um 
bom tempo até a revista ser 
concluída. Tudo isso com 
grande dificuldade de co-
municação. 
Era um feito viajar pelos 
países comunistas euro-
peus nas décadas de 80 e 
90 do século passado. Ter o 
passaporte carimbado en-
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muçulmanos, albane-
ses e macedônios, entre 
outros menos represen-
tativos. Com diferentes 
características culturais 
que iam desde o idioma 
até a religião, passando 
por hábitos e costumes 
muito distintos, os con-
flitos entre todos eram 
permanentes.

Na mesma região, 
no mesmo territó-
rio
Pode-se dizer que a 
antiga Iugoslávia nas-
ceu depois da Primeira 
Guerra Mundial, reu-
nindo os territórios que 
faziam parte dos Impé-
rios Austro-Húngaro e 
Turco-Otomano. Forma-
da por uma federação 
de repúblicas – Sérvia, 
Montenegro, Croácia, 
Eslovênia, Bosnia-Her-
zegovina e Macedonia 
e pelas regiões autô-
nomas Voivodina e Ko-
sovo, a Iugoslávia era 
conhecida por ter sete 
fronteiras, seis repúbli-
cas, cinco etnias, quatro 
idiomas, três religiões e 
dois alfabetos.
Ainda assim, o país 
permaneceu unido até 
depois da Segunda 
Guerra Mundial (1939 e 
1945), graças - concor-
da boa parte de histo-
riadores - à habilidade 
política do líder socia-
lista, Marechal Josi Broz 
Tito, que, entre atitudes 
populistas, marcou um 
ponto perante a comu-
nidade internacional 
quando resistiu aos na-
zistas, e outro quando 

fez frente, durante anos, 
à tentativa da então 
União Soviética de do-
minar política e cultu-
ralmente seu país, mes-
mo sendo ele e a nação 
também comunistas.
Até a morte de Tito, em 
1980, a Iugoslávia re-
sistiu como nação, mas 
depois do desapareci-
mento do Marechal, a 
situação político-eco-
nômica se agravou. No 
período imediatamente 
após a morte de Tito, 
passou a sobressair a 
força da Sérvia, que 
controlava a maior par-
te das forças armadas.

Guerra atrás de 
guerra
Foram inúmeros os con-
flitos, a destacar a guer-
ra civil da Bosnia-Her-
zegovina, entre 1991 e 
1995, que praticamen-
te dizimou a região, o 
dramático conflito de 
Kosovo, em 1999, com a 
presença de tropas da 
Otan e da Rússia, a luta 
entre a Macedônia e a 
minoria albanesa em 
2001 e a independên-
cia de Montenegro, por 
referendo, em 2006.
Depois de várias tenta-
tivas de paz, o melhor 
caminho foi a separa-
ção de todas as repú-
blicas, que se tornaram 
países independentes. 
A linda Belgrado, que 
era a capital da Iugoslá-
via, passou a ser a capi-
tal da Confederação da 
Sérvia e Montenegro, 
países que também se 
separaram (recente-

mente houve o primei-
ro jogo de futebol entre 
Sérvia e Montenegro, 
que outrora jogavam 
juntos), e desde 2006 
Belgrado é apenas a 
capital da República 
Sérvia.

Belgrado, bela no 
nome, bela na pai-
sagem
Um dos destinos do 
novo circuito de países 
Balcãs, a cidade de Bel-
grado fica no encontro 
dos lindos rios Danúbio 
e Sava. Belgrado é se-
parada entre os lados 
antigo e novo, um de 
cada lado dos dois rios. 
Mais uma característi-
ca que lhe outorga sin-
gularidade e carisma, 
porque hoje Belgrado 
ferve ao som de músi-
ca atual nas baladas, 
madrugadas adentro. 
Valoriza sua cultura e 
história, tem ruas en-
cantadoras para serem 
percorridas, parques 
bem formados e muitos 
cafés, bistrôs e restau-
rantes..
A parte antiga da cida-
de, que viveu todas as 
tragédias, tem muita 
coisa para ver, e bem 
preservada. E para fa-
cilitar, o app Belgrade 
Talking, que inclusive 
funciona offline, bastan-
do para isso apontá-lo 
para o edifício, escul-
tura, parque ou casa-
rio escolhido, para que 
imediatamente apareça 
na tela do seu celular, 
tudo sobre o local, Bel-
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grado ingressou definitivamente 
na era contemporânea, e na era 
digital. 
A região badalada para cami-
nhar, curtindo as lojas, bares e 
restaurantes é a Manufaktura, 
próxima à Republic Square e à 
rua Knez Mihailova. Lá você tam-
bém encontra o Museu Nacional, 
o Teatro Nacional e o monumen-
to a Prince Mihailo. 

Sempre o Danúbio
Outro passeio imperdível é 
percorrer as margens do Rio 
Danúbio. Há quem se lance em 
bicicleta – que podem ser facil-
mente alugadas – para unir o útil 
ao agradável, já que cruzando a 
ponte se chega à parte nova da 
cidade, com lindos parques e os 
bucólicos barcos à beira do rio, 
que sediam cafés, bares, restau-
rantes e até hostels. É uma ótima 
sugestão para o happy hour.
Na parte nova de Belgrado está a 
Ilha Ada Ciganlija, que os locais 
tratam e frequentam como praia, 
com a prática de vários esportes 
à disposição. E para uma visita 
mais intelectual e igualmente 

imperdível, que tal conhecer o 
Forte de Belgrado, grandioso, 
com mais de 20 hectares, um 
verdadeiro museu a céu aberto. 
De cancha, a linda vista para os 
dois rios: Sava e Danubio.
Obra viva da história da Sérvia, 
o Forte foi destruído e recons-
truído várias vezes, e é preser-
vado justamente para recordar 
as inúmeras batalhas que expe-
rimentou durante os seus mais 
de dois mil anos de vida. 
Hoje a extensão de Kalemegdan 
é um parque enorme, frequenta-
do por todo mundo, com várias 
atrações, como restaurantes, ex-
posições e a singela capela de 
St. Petka, uma joia. 

À noite
Para os notívagos, vale conhe-
cer a rua Skadarlija exatamente, 
à noite. Fechada para o trânsito, 
o passeio por ela, que tem ape-
nas 500 metros de extensão, é 
uma delícia. Sem qualquer peri-
go e sem trânsito algum, curtir 
os bares, restaurantes e char-
mosos cafés é uma grata ex-
periência. Também conhecida 
como a Montmartre sérvia, em 

razão do seu passado artístico 
suntuoso e atual região boê-
mia, a Skadarlija, que foi to-
talmente revitalizada em 1968, 
data da primeira metade do 
Século XIX.

O cenário que virou rea-
lidade
Entre as surpresas que o turis-
ta pode ter ao visitar a Sérvia 
está a famosa vila Mecavnik-
-Drvengrad, detalhadamen-
te construída em madeira e 
pedra pelo diretor de cinema 
Emir Kusturica, em 2005, para 
filmar “Life’s a Miracle”, perto 
de Zlatibor, em Mokra Gora. 
Segundo dizem, o gasto e o 
bom gosto para erguer este 
cenário foram tão impressio-
nantes que o próprio diretor 
decidiu mantê-lo intacto. Mais 
do que isso, o transformou em 
atração turística, lá montando 
um belo hotel, com quadras 
para esportes e restaurantes 
de categoria internacional.

Museu Tesla
Poucos associam o grande 
cientista e inventor, na área da 
engenharia mecânica e ele-
trônica, Nikola Tesla, à Sérvia, 
mas, de fato, ele nasceu na al-
deia de Smiljan, Vojna Krajina, 
hoje território da Croácia, em 
10 de julho de 1856. 
Tesla tem um museu dedica-
do a ele em Belgrado e mere-
ce ser visto não apenas pelos 
aficionados às ciências exa-
tas. Com fotos e documentos 
escritos sobre sua vida, suas 
principais invenções e seções 
onde elas são demonstradas 
por instrutores, o Museu, ape-
sar de pequeno, é muito bem 
organizado e interessante. 
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que foram, gostaram, propaga-
ram e voltaram.
O idioma não é um problema, 
embora os vários falados se-
jam incompreensíveis. A solu-
ção vem do brasileiro Thiago 
Ferreira, morador de Belgra-
do desde 2011, que montou a 
agência Bem-vindo à Sérvia 
(bemvindoaservia.com) e or-
ganiza passeios fantásticos por 
toda a Península Balcânica, em 
português.

Século V
Montenegro tem apenas 600 
mil habitantes, em 290 quilô-
metros de um lindo litoral que 
se opõe à igualmente bela ca-
deia de montanhas. Quem via-
jou de trem pelo país, diz que a 
vista é de tirar o fôlego.
Depois de passar pela capital, 
vale a pena conhecer a cidade 
de Kotor, erguida no século V 
e porto do Mar Adriático. Mas 
o mais incrível e pitoresco é o 
fato de a cidade estar incrus-
trada em uma rocha de mil 
metros de altura. A vista é im-

pressionante. E subir os 1.350 
degraus, para chegar ao mí-
tico Castelo de San Giovanni 
também. Mas, claro que são as 
praias o ponto forte de atração 
de Montenegro. Mesmo por-
que, estando no litoral, a vista 
das cidades muradas é igual-
mente inebriante. Uma delas 
é Bar, principal porto do país, 
que fica entre o Mar Adriático 
e o Lago Skadar, fronteira com 
a Albânia.
Além dela, Budva, com apenas 
10 mil privilegiados habitan-
tes, é outra beleza à beira mar. 
Já conhecida pelos iniciados 
por sediar uma etapa do circui-
to europeu de festas de músi-
ca eletrônica, que este ano em 
agosto receberá David Guetta 
e Robins Schulz, Budva é tida 
como uma das cidades praia-
nas mais bonitas da Europa.

A parada dos fiéis
Talvez um tio ou avô já tenha 
lhe contado sobre o Monasté-

Montenegro
Visitar os dois países mais no-
vos do mundo, Sérvia e Monte-
negro, que se autoproclamaram 
independentes um do outro em 
junho de 2006 ainda é raridade 
entre os brasileiros, mas vale a 
pena conhecê-los. Mais do que 
“ser um turista diferenciado”, 
visitar estes destinos trará mui-
to boas surpresas. O preço tam-
bém é convidativo. Fora da zona 
do euro, o custo é muito mais 
baixo do que em quaisquer ou-
tras capitais europeias.
Chega-se a Montenegro pela 
Alitalia, voando até Roma e de 
lá para a capital Podgorica, mas 
também pela Swiss e a Lufthan-
sa. Diferentemente de Belgrado, 
uma cidade muito mais ao estilo 
europeu, Podgorica ainda guar-
da a atmosfera do século pas-
sado. Mas o país como um todo 
é bastante atraente. Tem praias 
lindas, comparadas às já famo-
sas praias da Croácia, que fica 
logo ali ao lado, e cada vez mais 
turistas chegam ao seu litoral, 
atraídos pela voz comum dos 
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ra - Ponte Tara. A ponte sobre 
o Rio Tara é cercada por tiro-
lesas que levam de uma mar-
gem a outra, transportando 
crianças e adultos em mesmo 
número. Diversão e beleza 
para os olhos garantidas.
Como vê, há vários motivos 
para visitar a Sérvia e Monte-
negro: cenários, a geografia 
única e acidentada, as cidades 
muradas medievais, praias 
deslumbrantes, museus, forta-
lezas, atrações cultuais das vá-
rias etnias e a diversão da noi-
te sérvia. Tudo isso, além da 
gastronomia saborosa e gene-
rosa, que traz influências hún-
garas, turcas e mediterrâneas, 
dada à proximidade geográfi-
ca com aquelas culturas e às 
seguidas invasões ao longo da 
história. Como dica, vale pro-
var o pljeskavica, hambúrguer 
temperado de carne de porco, 
vaca e cordeiro, servido no le-
pinja, um tipo de pão local, e 
ainda o Sarma, um charutinho 
de repolho, com arroz e carne. 
Já para acompanhar, peça uma 
rakija, aguardente à base de 
frutas, popular como a nossa 
caipirinha. Ziveli! (saúde!).

rio Ostrog, ou o Monastério de 
São Basílio, em Montenegro, 
um dos pontos de peregrina-
ção de fiéis mais importantes 
da Europa. 
Fundado por Basílio de Ostrog, 
nascido em Herzegovina no 
século XVII, o local, encravado 
na montanha a 900 metros, é 
um mosteiro ortodoxo e rece-
be cerca de 100 mil pessoas ao 
ano. A peregrinação se deve 
aos milagres praticados pelo 
santo, morto em 1671, e acredi-
te, o corpo lá está, ...preserva-
do. Segundo os locais, o corpo 
não passou por nenhum tipo 
de conservação. Está ao natu-
ral e pode até ser tocado pelos 
mais despreendidos e corajo-
sos.
Mesmo que você não seja um 
crédulo, a visita ao Monastério 
vale a pena. A viagem é um 
tanto excitante, já que se vai 
em um tipo de  micro-ônibus, 
que sobe intrépido pela mon-
tanha, se distanciando da pla-
nície onde o rio Zeta corre. A 
paisagem é lindíssima. E emo-
cionante. 
Restaurado no início do século 
XX, depois de ter sido destruí-
do por um incêndio, o mostei-

ro guarda belas obras, como os 
afrescos na Igreja da Apresen-
tação, pintados no fim do século 
XVII e as celas dos monges, em 
volta da igreja. 

Parque Nacional
Também para ser visto do alto 
dos seus 1.500 metros, o Parque 
Nacional Durmitor tem estação 
de esqui e o Lago Negro, um 
dos principais interesses dos 
turistas. Mais adiante fica a fa-
mosa - por sua beleza, fotoge-
nia e estrutura de concreto com 
366 arcos e 150 metros de altu-
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Países de língua latina têm uma tendência 
maior em concentrar decisões. Países anglo-
-saxões conseguem transferir parte do poder 
de desenhar o futuro para mãos de profissio-
nais. Mas por que somos assim?

  
SUCESSÃO
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A família é o coração do funcionamento 
dos países de língua latina. Não que os 
demais não deem o devido valor, mas nos 
países de língua latina é quase uma ob-
sessão. Nem decisão, nem informações 
estratégicas saem daquele ninho. É o ve-
lho axioma “manda quem pode, obedece 
quem tem juízo”. De alguma forma, isto 
provoca graves problemas para o fluxo 
das empresas e estas acabam por perder 
a vantagem competitiva da versatilida-

Há centenas de anos as empresas familiares mantêm a toma-
da de decisão restrita aos seus mais próximos e confiáveis 
membros. Não podemos, enganosamente, acreditar que isso 
sempre funcionou e funcionará eternamente quando vemos 
as estatísticas do segmento - uma carnificina. 

CECILIA LODI

Por que a empresa 
familiar precisa de 
um Conselheiro 
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de à medida que crescem. Não 
existem parentes suficientes 
para tocar empresas grandes 
e é muito comum vermos em-
presas que cresceram até que 
todos os membros da família 
estivessem colocados.  
Principalmente nos dias de 
hoje, é importante para qual-
quer empresa rever seus pa-
radigmas de tanto em tanto. O 
mundo está mudando com uma 
velocidade brutal e redesenhar 
modelos de gestão é vital para 
a sobrevivência e perenidade 
dos negócios. 

O conselheiro externo
Portanto, cabe aqui falar da im-
portância de um conselheiro 
externo para oxigenar as refle-
xões e a decisão de nossas em-
presas. Mas afinal, o que faz um 
tipo desses? 
O Conselheiro Externo deve 
trazer valor à administração. 
Sua presença deve fazer mais 
pela empresa do que se ele não 
existisse. Sua função é compor 
um Conselho que irá discutir 
a visão de futuro e a estratégia 
para alcançá-la. Cabe a ele ser 
um bom mediador de pessoas 
e trazer uma habilidade que 
falta à empresa. Se a organiza-
ção tem excelência em pessoas 
não se deve trazer alguém com 
estas habilidades e sim, por 
exemplo, em finanças ou estra-
tégia. O Conselheiro Externo 
deve ser alguém alinhado aos 
valores da empresa e da famí-
lia controladora. Temos falhado 
muito compondo nossos conse-
lhos sem observar os valores 
pessoais de seus membros. 

Ele deve ser discreto e expe-
riente. A função dele é evitar 
que fiquemos inventando a roda 
em alguns assuntos. Ele acelera 
reflexões a partir de suas propo-
sições. O Conselheiro Externo 
dá formalidade ao ambiente do 
Conselho. Fator importantíssi-
mo em empresas familiares que 
padecem de excesso de impro-
visações. Através deste profis-
sional a governança se capacita 
mais rápido. Por contaminação. 

Como recrutá-lo
Onde achamos esta pessoa? 
Num primeiro momento, en-
quanto o Conselho ainda é in-
fanto, traga alguém da sua net-
work. Alguém que tenha trânsito 
entre seus membros e entre a 
família controladora. Alguém 
que a empresa respeite pelo seu 
curriculum como empresário de 
sucesso ou pensador de gestão. 
Alguém que entenda a dinâmi-
ca de uma empresa familiar, sua 
informalidade de costumes, sua 
falta de atenção aos indicadores 
de desempenho. 
Tente trazer alguém que venha 
pelo projeto e não pelo dinheiro. 
Que queira ser transformador. E 
principalmente, que seja um di-
plomata, pois todas as empresas 
familiares são ambientes políti-
cos instáveis. 
Depois desta primeira fase, 
quando a empresa já alcançou 
eficiência na contabilização dos 
números e já cumpre prazos de 
prestação de contas, comece a 
pensar em alguém mais profis-
sional na função de Conselheiro 
-alguém do mercado. Estas pes-
soas são caras, mas valem quan-

to pesam. Agora, busque esta 
opção apenas se a empresa, o 
Conselho e a família já tenham 
entendido o viés profissional 
exigido para todos. Conselhei-
ros Externos não estão ali para 
serem mediadores de conflitos 
que nem os terapeutas conse-
guiram resolver.
Outro ponto importante é mu-
dar seu Conselheiro de tem-
pos em tempos. As pessoas se 
acomodam, acabam reduzindo 
sua capacidade de trazer valor. 
Tanto tempo dentro das pare-
des da empresa, passam a não 
enxergar mais o que precisa ser 
mudado. Acostumam-se.

O poder do voto
Dar poder de voto ao Conse-
lheiro contratado é mais uma 
etapa a ser vencida. Numa fase 
intermediária, a empresa fami-
liar não está preparada para 
isso. A família está insegura 
de legar a decisão de vida ou 
morte do seu patrimônio a um 
estranho. Mas a decisão de pos-
sibilitar o voto ao Conselheiro 
Externo não é obrigatória. Tra-
zê-lo para fazer parte das con-
versas já enriquece o modelo 
de gestão. 
Finalmente, uma lembrança é 
necessária. No mundo que está 
se formando, conhecer apenas 
as paredes do aquário é por 
demais perigoso. Não podemos 
nos dar ao luxo de tomar deci-
sões apenas com o nosso viés. 
Você pode ser um grande espe-
cialista, muito bem-sucedido na 
atividade de taxista, e nem ver 
um Uber o atropelar. De repen-
te, é tarde demais.
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Inovação! Palavrinha da moda. Acho sensacional a capa-
cidade de requentar conceitos que os seres humanos têm. 
Hoje em dia, todo mundo quer ser hipster! Usar roupas 
cool! As empresas acreditam que se tiverem uns pufes co-
loridos (onde ninguém senta, afinal!) já podem se consi-
derar inovadoras. 

Li um texto bem bacana em al-
gum lugar, que diz que para ser 
inovadora, uma empresa deve 
oferecer um ambiente onde os 
funcionários não tenham medo 
de errar. 
É tão profundo isso... 
Começa no dress code. De re-
pente, aquele engenheirão ca-
reta começa a usar camiseta do 
Batman só para parecer “moder-
no”. Bingo! Essa empresa tem um 
ambiente com regras de “ino-
vação” tão óbvias, que o coitado 
fica circulando com o morcegão 
no peito só porque tem medo de 
não ser aceito... Será que isso é 
inovador? 
Passa pelo vocabulário. A língua 
está morta! Deus salve a lng. Todo 
mundo abrevia tudo. É inovador. 
Será? Inovador para mim seria 
fazer sinapse. A sinapse sumiu do 

Eu faço um TED de sucesso com 
mais algumas dessas... 
Mas voltando ao assunto inovação 
(ei! volta aqui para ler! Depois 
você brinca nos sites!) 
Inovação não é reinventar a roda, 
mas usar a roda de um jeito dife-
rente. Para isso, você precisa de 
conhecimento histórico de como a 
roda já foi usada. Ou seja, não tem 
essa de “Eureka!” Precisa estudo, 
informação, discernimento, senso 
crítico. 
Inovação é fazer o mesmo de um 
jeito melhor, mais fácil, mais bara-
to, mais amigável, mais acessível. 
Ter geladeira de cerveja no escri-
tório não é inovação. Embriagar 
o seu funcionário com ideias e 
ideais, sim. 
Permitir que pessoas diferentes, 
de diferentes origens e com di-
ferentes destinos, convivam e tro-
quem experiências é inovador. As-
sim como desenvolver produtos e 
oferecer serviços que nos levem a 
um mundo mais equilibrado, sus-
tentável e ético é, sim, inovador. 

mundo... Na hora H, quando você 
tem que explicar num e-mail a 
ideia central do seu projeto! Puf! 
Nem você mesmo entende. 
Tem dois sites que eu adoro. Um 
em inglês, outro em português. 
“Brilliantly begetting benign bu-
siness-based buzzwords.” “target 
bleeding-edge schemas” 

Estas duas pérolas aí em cima 
foram geradas com dois cliques 
no http://www.bullshitgenerator.
com/ 
Não é demais? Dá pra fazer uma 
tese de mestrado com ele... 
“Assim mesmo, o julgamento im-
parcial das eventualidades desa-
fia a capacidade de equalização 
das novas proposições.” Já esta 
belezinha aqui estava na página 
de entrada do https://www.lero-
lero.com/ 

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Embriagar-se com ideias e ideais
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MARKETING
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Pois é. Diferentemente de ou-
tras épocas, atualmente é ex-
tremamente difícil conquistar 
uma carteira de clientes fiéis 
e leais a marcas e a produtos. 
Principalmente na camada 
mais jovem da população con-
sumidora, uma empresa se de-
fine não apenas pelo que fabri-
ca ou produz, mas também pelo 
comportamento com o mundo. 
O simples fato de uma marca 
não poluir, de agir com ética, 
de prezar pela honestidade 

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

Em um mercado cheio de marcas, produtos, 

preços e opções, consumidores vagam pela 

experimentação do novo e de tudo aquilo que 

possa trazer prazer, satisfação e sentido social. 

Como torná-los fiéis e leais?

MARCELO ALLENDES

correm ao oportunismo e a 
ações meramente pontuais 
e insignificantes, que preju-
dicam a imagem e a reputa-
ção. A fronteira entre valores 
reais e fabricados é ténue e 
perceptível para um públi-
co que torna público tudo o 
que vê, ouve e sente.
Quando uma empresa não 
marca seu território de atu-
ação natural, suas ações de 
marketing (o social também 
é marketing) acabam sendo 
onerosas e ineficientes. Vale 
muito mais a pena fazer o 
mínimo – embora seja um 
sério risco para a retenção 
de clientes – do que se aven-
turar pelo modismo e atirar 
para todos os lados, criando 
uma antipatia geral. Ao invés 
de conquistar clientes fiéis e 
leais, ganham-se detratores. 

com empregados e colabo-
radores etc. etc. etc. não a 
chancelam mais a ocupar o 
lugar onde realmente vale 
a pena estar: no da admira-
ção. 
Uma empresa admirada so-
brepõe-se a seus objetivos 
financeiros e ultrapassa o 
mercado local. Elas atuam 
fortemente em transforma-
ção social e econômica, in-
vestindo tempo e dinheiro 
em causas que impactem o 
entorno social. 
Entre o querer e o fazer, 
porém, algumas marcas re-

vo
lks
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Você já chegou em um mercado, parou 
em frente à seção de cervejas, olhou 
para aquele monte de rótulos diferentes, 
coloridos e até uns pouco sugestivos, leu 
alguns e só conseguiu saber que era uma 
cerveja? Ficou com medo de gastar mais 
de vinte reais em uma só garrafa que 
você poderia não gostar?

Deu alguns passos para o lado 
e pegou a sua cerveja prefe-
rida de sempre? Pois é, isso é 
realmente mais comum do que 
deveria.
Pegar uma cerveja na pratelei-
ra ou pedir aquela estupida-
mente gelada para o garçom 
pode parecer a tarefa mais 
simples quando falamos das 
macro cervejarias, que focam 
em apenas em um estilo, muita 
propaganda e um controle de 
qualidade que garante que a 
cerveja será sempre igual. 
Já para o mundo das cervejas 
artesanais essa tarefa não é tão 
simples assim, afinal, a cria-
tividade do brasileiro nunca 
falou tão alto para esse mer-
cado quanto nos últimos anos. 
O Brasil alcançou o número de 
889 cervejarias registradas ao 

Dica 2: Faça uma seleção 
prévia das cervejarias
Se você prefere cervejas le-
ves e lupuladas, recomen-
do que escolha as cerve-
jas mais frescas possíveis. 
Dentre as cervejarias que 
se destacam nestes estilos, 
as melhores escolhas pro-
vavelmente serão as das 
cervejarias que estão mais 
próximas do ponto de ven-
da ou as que dispõem de 
cadeia de distribuição re-
frigerada. Se a sua escolha 
é por cervejas mais com-
plexas e encorpadas, de 
guarda ou envelhecidas, 
procure pelas cervejarias 
que são referência nestes 
estilos, mesmo que as cer-
vejas venham de longe.

Dica 3: Procure harmonizar 
a cerveja com a comida ou 
ocasião
A harmonização pode enal-
tecer ou destruir a expe-
riência com uma cerveja. 
Procure fazer harmoniza-
ções básicas de início, cer-
vejas leves com comidas 
leves ou eventos mais des-
contraídos, cervejas mais 
encorpadas ou complexas 
para comidas mais poten-
tes e eventos mais intimis-
tas que possibilitarão uma 
degustação mais detalhada 
da cerveja.
Com essas três dicas já vai 
ficar muito mais fácil esco-
lher a cervejas que você 
provavelmente vai gostar, 
mas procure sempre ex-
pandir a sua biblioteca de 
cervejas e cervejarias, ar-
riscando um estilo diferen-
te. É também muito valioso 
procurar lugares especia-
lizados em cervejas e con-
versar com o sommelier 
ou responsável pela carta 
de cervejas, ou até mesmo 
com o cervejeiro se você 
estiver em um Brewpub ou 
bar de uma cervejaria. 

fim do ano passado, foram 
mais de 8 mil cervejas dife-
rentes registradas em 2017 
e 6,8 mil em 2018, segundo 
informações do MAPA (Mi-
nistério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento)1 
e ABRACERVA (Associação 
Brasileira de Cerveja Arte-
sanal)2. Então, como pode-
mos escolher as cervejas de 
forma mais assertiva? Algu-
mas dicas simples, porém, 
muito valiosas, vão facilitar 
essa tarefa.

Dica 1: Conheça o seu pala-
dar e os estilos que mais lhe 
agradam
Saber o que lhe agrada 
pode ser a principal dica 
para escolher a cerveja na 
prateleira. Comece pelas 
características mais básicas 
da cerveja - amargor e dul-
çor, corpo leve e refrescante 
ou encorpada, clara ou escu-
ra e teor alcoólico baixo ou 
alto. A partir dessa classifi-
cação, determine os estilos 
de cerveja que combinam 
mais com o seu paladar. A 
grande maioria das cerveja-
rias usa o guia de estilos do 
BJCP como parâmetro para 
definição dos estilos. 

LEANDRO NOEL

Leandro Noel é engenheiro, sucessor da VW Rodac de Volta Redonda e cervejeiro por paixão. Se você for usuário no Instagram, 

siga o meu perfil @noelbier para mais dicas de estilos e escolha de cervejas. 

MESTRE 
CERVEJEIRO
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ESCOLHENDO CERVEJAS 
NA PRATELEIRA
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O PEIXE SEMPRE 
SABOROSO 

313137Emerson Haas é colunista de enogastronomia de jornais, 
revistas e blogs. emersonhaas@viavale.com.br 
www.eu-gourmet.com

TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

S A B O R 
PARTICULAR

Um dos métodos de preparo mais eficientes para 
peixes em posta ou pedaços de filé é o empanado. 
Tal procedimento isola a carne e a deixa suculenta 
mas com a crosta empanada bem crocante e 
saborosa. E no tempero - para não mascarar as 
características do peixe - apenas a companhia do 
limão e do molho tártaro. 

Ingredientes: (para 4 pessoas)
4 filés grossos de peixe branco 
1/2 xícara de farinha de trigo
1 xícara e 1/2a de farinha de rosca
1 ovo batido
Sal e pimenta preta moída na hora
3 colheres de sopa de óleo de girassol
Molho tártaro para servir

Preparo:
Seque bem os filés de peixe com papel toalha e 
tempere com sal e pimenta. Distribua a farinha de trigo, 
o ovo e a farinha de rosca em três pratos separados. 
Individualmente e de um lado apenas afunde o filé na 
farinha de trigo, depois no ovo e depois na farinha de 
rosca pressionando firmemente até que uma espessa 
camada de farinha esteja aderida. Aqueça o óleo em uma 
frigideira grande antiaderente em fogo médio. Adicione 
os pedaços de peixe, empanados e sele o lado da farinha 
até dourar por cerca de 5 minutos. Vire-os e leve-os a um 
refratário. Coloque-os no forno pré-aquecido a 200ºC 
entre 5 a 8 minutos. 
Sirva imediatamente acompanhado do molho tártaro.

Molho Tártaro:
Feito à base de maionese, o molho tártaro acompanha 
com excelência peixes e carnes, sejam eles grelhados ou 
fritos. A receita de molho tártaro é bem simples e rápida 
de fazer. A utilização do molho tártaro se popularizou 
no século XIII, quando os cavaleiros tártaros criaram 
o hambúrguer e o molho tártaro, sendo sua receita 
aprimorada com o tempo e adequada a cada região.

A receita para este molho leva:
1 colher (chá) de cebola ralada
2 colheres (chá) de picles picados (cenoura e pepino)
1 colher (sopa) de azeitonas verdes picadas
1/2 colher (sopa) de alcaparras picadas
1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picadas
3/4 de xícara (chá) de maionese
1 colher (chá) de limão ou vinagre (opcional)
1 colher (chá) de mostarda
Mistures todos os ingredientes.

“OS INGLESES 
CONQUISTARAM O 
MUNDO PORQUE NÃO 
AGUENTAVAM MAIS A 
PRÓPRIA COZINHA”. 
DITADO FRANCÊS

S H O W R O O M
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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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Começaremos nossa viagem pelo 
mundo feminino no vinho com uma 
vinícola italiana, a Donatella Cinelli 
Colombini, que tem uma particulari-
dade muito interessante: na proprie-
dade só trabalham mulheres, em to-
dos os setores da produção do vinho.

Maio é o mês 
das mulheres – 
mês de Maria, 
mês das mães, 
mês das noivas. 
Portanto, nada 
mais justo que 
prestar neste 
mês homenagem 
às mulheres 
do vinho, 

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Donatella, a proprietária, é persona-
lidade importante na Toscana, mais 
particularmente em Siena, cidade his-
tórica que sedia a tradicional corrida 
de cavalos à moda antiga , o Palio de 
Siena, onde ela exerceu cargo equiva-
lente ao de Secretária de Turismo e 
Cultura.
Como produtora de vinho, Donatella 
iniciou seu projeto próprio, desligan-
do-se do negócio familiar e criando 
uma vinícola que é hoje uma das mais 
importantes da Toscana. Com vinhe-
dos espetaculares e um hotel exclusi-
vo para enoturismo, além de um exce-

Mudando de continente e país, 
vamos para a Argentina, onde 
o nome de Susana Balbo des-
ponta como uma das mais 
importantes enólogas em 
atividade em Mendoza. Susa-
na trabalhou durante muitos 
anos na conceituada Catena, e 
em dado momento de sua vida 
resolveu abrir sua própria vi-
nícola, que graças ao seu ta-
lento, competência e criativi-
dade é um sucesso de público 
e crítica. Sua propriedade, 
situada no famoso Cordão de 
Prata, área privilegiada na 
Cordilheira dos Andes, é cine-
matográfica e seus vinhos são 
reputados entre os melhores 
da Argentina e muito aprecia-
dos pelos brasileiros.
Para finalizar, vamos falar 
do Brasil, onde uma de nos-
sas regiões vinícolas tem nas 
mulheres grande parte de sua 
força e prestígio. Estamos fa-
lando da Campanha Gaúcha, 
região vinícola situada ao sul 
do país, na divisa com o Uru-
guai. Ali, não apenas uma, 
mas cinco mulheres, coman-
dam importantes vinícolas, 
elaborando vinhos de alta 
qualidade, especialmente os 
baseados na varietal Tannat, 
a mais interessante da região. 
Entre elas, destaque para Ga-
briela Hermann Pötter, enge-
nheira agrônoma e proprietá-
ria da Guatambu, vinícola que 
tem despontado no cenário 
brasileiro e cujo vinho Ras-
tros dos Pampas Tannat 2018 
foi um das grandes estrelas 
do Guia Descorchados 2019, 
o mais importante guia de vi-
nhos do Cone Sul, recebendo 
elogios dos jornalistas pre-
sentes ao lançamento do guia.
Os vinhos destas renomadas 
produtoras são encontrados 
no Brasil, a saber: Donatella 
Cinelli Colombini (Vinissimo), 
Sandra Tavares da Silva (Ade-
ga Alentejana), Filipa Pato 
(Casa Flora), Susana Balbo 
(Cantu) e Guatambu (em lojas 
especializadas e pelo site da 
vinícola)

AS 
MULHERES 
DO VINHO

lente restaurante, onde podem 
ser provados dos os vinhos ela-
borados na vinícola, Donatella 
faz muito sucesso.
Outra mulher do vinho é San-
dra Tavares da Silva, enóloga de 
elite, que já foi Miss Portugal e 
hoje trabalha em várias viníco-
las de Portugal, incluindo sua 
própria vinícola, a Wine & Soul, 
em que trabalha com o marido, 
o também enólogo Jorge Seró-
dio Borges. Os vinhos de San-
dra refletem sua personalidade, 
destacando-se por sua elegân-
cia e finesse, traduzindo a per-
feita expressão do microclima 
do Douro. Sandra gosta de brin-
car com o nome de seus vinhos, 
uma vez que deu a um deles o 
nome de Pintas, homenagean-
do seu cachorro, um simpático 
dálmata.
Ainda em Portugal encontramos 
outra representativa mulher do 
vinho, Filipa Pato, filha do gran-
de Luís Pato, um dos grandes 
nomes de Portugal. Abrindo 
mão da facilidade de trabalhar 
com o pai, cuja fama ultrapassa 
as fronteiras de Portugal, Filipa 
resolveu partir do zero e criou 
seu próprio projeto, elaboran-
do vinhos e espumantes de alta 
classe, baseados em uvas da 
Bairrada e de Beiras, com des-
taque para os produzidos com a 
uva Baga, pouco conhecida fora 
do país, e de grande expressão.
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