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Porém, informações da Fenabrave dão conta de 
que do total de unidades comercializadas em 
maio, 46,8% foram por via direta para frotistas, 
locadoras, taxistas e pessoas com deficiência, o 
que se traduz em descontos maiores e margens 
menores para os concessionários. A situação, já 
conhecida por todos nós há muito tempo, merece 
reflexão e a contínua busca de formas que possam 
preservar a atividade das redes de distribuição 
com lucratividade. A Fenabrave tem cuidado disto 
e deveremos ter novidades nos próximos meses, 
mas, de qualquer maneira, o setor automotivo é o 
que melhor tem se saído na economia nacional.
Particularmente, a nossa marca tem tudo para 
se destacar no mercado. Com a chegada do 
T-Cross às nossas lojas, já consagrado pela 
imprensa especializada como o melhor SUV do 
seu segmento, nossa linha de produtos cresce e 
se fortalece, promovendo inclusive mais trocas 
na área de usados, graças à possibilidade de 
ingresso de SUVs seminovos da concorrência 
na compra de um T-Cross novo. Precisamos nos 
especializar neste tipo de carro, a Volkswagen 
implantar um bônus de trade in como todo o 
mercado pratica, trabalhar na racionalização da 
gama e também em alguns pontos estratégicos. 
E os lançamentos da Volkswagen continuam. 
Nesta edição de Showroom, mais um modelo 
Volkswagen é anunciado ao mercado. O Jetta 
GLI, que vem para completar as versões deste 

Com resultado de 234 mil unidades de 
automóveis e comerciais leves vendidas, 
um aumento de 6% se comparado a maio 
de 2018, quando foram vendidas 195 mil 
unidades, o mês passado foi o melhor 
maio desde 2014. É uma boa notícia, sem 
dúvida, porque sinaliza uma expectativa 
de aumento nas vendas até o final do 
ano, dado referendado pela Anfavea, que 
prevê uma alta de 11,3% em relação a 
2018 e aposta na venda de 2, 755 milhões 
de carros e comerciais leves neste ano.

incrível sedan. Fabricado no México e cheio de 
tecnologia, o Jetta GLI é direcionado a um público 
seletivo, amante da performance e exigente 
em exclusividades, um chamariz para nossos 
salões e um reforço em nossa imagem de marca 
elegante, robusta e destacada quando se trata 
de carros com apelo esportivo. Até 2020, como 
anunciado e sistematicamente reiterado pela 
Volkswagen, teremos completado 20 lançamentos 
de produtos modernos, conectados, seguros e 
sustentáveis - automóveis e mais SUVs, segundo 
as clínicas realizadas pela Montadora, desejados 
pelos consumidores. Os próximos dois anos, 
portanto, estão assegurados com novos produtos 
para trabalharmos as vendas de novos, mas isso 
só não basta. A dedicação aos departamentos de 
usados, de peças e serviços, somada à rigidez nos 
controles e as inovações em termos de tecnologia 
e práticas administrativas que podemos inserir em 
nossa gestão continuam sendo o ponto central de 
nossas preocupações, hoje e no futuro mais ainda. 
Para terminar esta mensagem, gostaria de 
comentar mais uma vez a realização da XIX 
Cenassobrav, que realizaremos no Resort 
Transamerica Comandatuba, fechado para a Rede 
VW, entre 20 e 23 de novembro próximo. Será 
uma oportunidade única de nos reunirmos, com 
condições de hospedagem e atividades de lazer 
super especiais – por exemplo, em acomodação 
em apartamento double o acompanhante do titular 
não paga - e de assistir à solenidade de posse do 
novo presidente da Assobrav e sua diretoria.
As inscrições já estão abertas. Devem ser feitas, 
acessando o nosso site www.assobrav. com.
br, e clicando sobre o banner XIX Cenassobrav. 
Mediante login, você será encaminhado à ficha 
de inscrição, onde cada participante deverá 
preenchê-la individualmente.
Esperamos 600 pessoas e você, certamente, será 
uma delas.
Até lá!

O melhor maio em cinco anos 

 
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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AGENDA

Compromissos do presidente, 
da Diretoria Executiva 
e da Liderança da Rede

JUNHO

DIA   EVENTO

1 a 7  O presidente da Assobrav, Dado Guião, e alguns 
vice-presidentes participam de Missão Técnica em 
Hamburgo e Frankfurt.

4  Programa Palavra do Presidente, anunciando a 
realização da XIX Cenassobrav, dias 20, 21, 22 e 23 de 
novembro deste ano.

5  Apresentação para a imprensa especializada do Novo 
Jetta GLI, em São Paulo. 

6 Seminário do Veículo Elétrico na Assobrav. 

11  Segunda mensagem do presidente da Assobrav 
sobre a XIX Cenassobrav, que acontecerá no “Resort 
Transamérica Ilha de Comandatuba”, em regime 
all inclusive e várias atividades, incluindo show 
interativo. 

 Reunião da Unigran, na Assobrav

13 Reunião da Região II, em São Carlos 

15 a 18  Grupo de concessionários VW participa do Projeto 
Educacional de Autos e Comerciais Leves, dentro de 
programa da Fenabrave, na Virginia, Estados Unidos.

18 a 21  O presidente Dado Guião e alguns vice-presidentes 
visitam a Microsoft, em Seattle

25 Seminário da Agência Autodata, em São Paulo.

26 a 28  II Encontro do Programa de Sucessão na Empresa da 
Assobrav, em Recife.

Veja os destaques do mês de junho,no âmbito da 
ASSOBRAV/GRUPO DISAL E REDE VW 

Capa: Fábio Moreira
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e Paulo Maisonnave, diretor de 
Infraestrutura da ABVE.

Ricardo Bianchi, gerente de 
Estratégia de Vendas da Volkswagen do 
Brasil, esteve no final de maio na Assobrav 
para gravar o programa “A Palavra da 
VWB – Momento T-Cross”...

Ricardo Guggisberg, presidente da  
ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico 
e Antonio Megale, diretor de Assuntos 
Governamentais da Volkswagen do Brasil, durante 
Seminário da entidade no auditório da Assobrav,  
dia 6 de junho.

No qual participaram como palestrantes Edgar 
Barassa, pesquisador do Laboratório de Estudos do 
Veículo Elétrico da Unicamp...

Francisco Veríssimo, da VW Distac do Rio de 
Janeiro, para participar do Programa Sinal Vermelho, no 
Grupo Dubai...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Francisco Veríssimo, da VW Distac do Rio de 
Janeiro, para participar do Programa Sinal Vermelho, no 
Grupo Dubai...

Com ele estiveram Marco Antonio Tondeli, 
diretor do Grupo Abolição, do Rio de Janeiro...

e Weiler Barbosa da Rocha, 
controller  da VW Maracar, de Aracaju, Sergipe.

Luciano Paganini, executivo de Vendas da VW 
Sudoeste, de Rio Verde, Goiás...

7S H O W R O O M
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Trinta jornalistas especializados participaram 
do lançamento do Novo Jetta GLI, o sedan 
importado do México, que passa a ser o mais 
veloz da marca no Brasil. Com 230 cv, ele 
chega a 250 km/h. 
Produzido sobre a Estratégia Modular MQB, 
o Jetta GLI reforça a ofensiva de sedans da 
Volkswagen no Brasil e faz parte da lista de 
20 lançamentos previstos até 2020, dentro 
do conceito da Nova Volkswagen. O modelo 
começa a chegar à Rede de Concessionárias 
este mês, a R$ 144.990,00 completo. 
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Jetta GLI
O sedan da marca mais 
rápido do Brasil

O evento foi aberto com a mensagem 
em vídeo do presidente da Volkswagen 
América Latina, Pablo Di Si, que lamen-
tou estar ausente naquele lançamento 
para a imprensa especializada. Di Si 
teve um bom motivo. Ele foi convida-
do pelo presidente argentino, Mauricio 
Macri, para um café da manhã, onde 
também estaria o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro. Na pauta, as relações co-
merciais Brasil – Argentina.
Na gravação, Di Si salientou que a 
Volkswagen teve uma participação de 
mercado, em maio, superior a 16% e a 
maior desde fevereiro de 2015, ou seja, 
o maior market share dos últimos qua-
tro anos. Ele também comemorou as 
quatro mil unidades de T-Cross já ven-
didas.

Um sedan super exclusivo
Já, o vice-presidente de Vendas e Mar-
keting da Volkswagen do Brasil, Gus-
tavo Schmidt lembrou a história de su-
cesso do Jetta, com mais de 17 milhões 
de unidades vendidas no mundo, desde 
1980, quando foi lançado.
“Hoje, na sétima geração, o Jetta, que é 
uma referência em design, robustez e 
performance, ganhou uma versão ain-
da mais veloz, a GLI, sigla que nasceu 
nos Estados Unidos nos anos 1980 para 
designar Gran Luxury Injection.” Sch-
midt destacou ainda o design exclusi-
vo, a grande série de equipamentos e o 
fato de o modelo não ter concorrentes 
diretos no Brasil – “justamente por estar 
acima em termos de qualidade, além 
de oferecer as três primeiras revisões 
grátis.”
Falando especificamente sobre os di-
ferenciais do modelo, Gustavo eviden-
ciou o para-choque dianteiro – exclusi-
vo para essa versão – com design mais 
esportivo, a grade superior com ele-

Fotos: divulgação VWB e Fábio Moreira
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oito canais, que vem de série no mo-
delo. O som de alta fidelidade é for-
necido por quatro alto-falantes, dois 
tweeters e um subwoofer com ajustes 
especiais. 
“Na verdade, o único opcional do 
carro é o teto solar panorâmico, que 
abrange mais da metade da área do 
teto do veículo”, disse.

Quem deverá comprar o Jetta 
GLI prioritariamente
Segundo as pesquisas da Montadora, 
o perfil do comprador do novo sedan 
da VW é homem, com nível de esco-
laridade superior e renda em torno a 
R$ 20 mil, que gosta de esportivida-
de, tecnologia e produtos exclusivos.
Para o gerente Executivo do Desen-
volvimento do Veículo Completo, 
engenheiro José Loureiro, os clientes 
natos do Jetta GLI também se encan-
tarão – “evidentemente, pelo seu de-
sempenho”.
De fato, o Jetta GLI é o sedan da Volks-
wagen mais rápido no Brasil atual-
mente. Ele acelera de 0 a 100 km/h 
em 6,8 segundos e atinge velocidade 
máxima de 250 km/h. Isso porque o 
motor 350 TSI do modelo é o multipre-
miado 2.0 TSI, da família EA888, que 
também equipa no mercado nacio-
nal Golf GTI, Tiguan R-Line e Passat. 
São 230 cv a 4.700 rpm, mantendo-
-se até 6.200 rpm. O torque máximo 
é de 35,7 kgfm (350 Nm), na faixa de 
1.500 rpm a 4.600 rpm. A transmissão 
é a DSG, de dupla embreagem, com 
seis marchas. A combinação de baixo 

mentos em formato de colmeia e o 
friso horizontal vermelho conectan-
do os faróis. Na traseira, ele chamou 
a atenção para o difusor na parte 
inferior e o aerofólio na tampa do 
porta-malas, assim como a saída 
dupla de escape cromada e toda a 
logotipia do modelo em vermelho. 

Conforto premium
Quanto ao interior do carro – “com 
espaço muito bom”, o vice-pre-
sidente de Vendas da Montadora 
apontou ainda o volante multifun-
cional de couro com shift paddles, 
bancos também de couro (os dian-
teiros contam com regulagem elé-
trica e sistema de aquecimento – o 
do motorista oferece ainda três po-
sições de memória) e sistema de 
seleção do perfil de condução e ilu-
minação ambiente ajustável em 10 
tonalidades. 
O recurso de Seleção do Modo de 
Direção inclui quatro opções: “Eco”, 
que privilegia a economia de com-
bustível, “Normal”, que mantém 
os ajustes de fábrica, “Sport”, para 
uma condução mais esportiva, e 
“Individual”, no qual é possível 
ajustar os parâmetros de direção, 
transmissão e outros assistentes de 
condução da forma que o condutor 
preferir.
Sobre conforto e requinte, Gustavo 
Schmidt chamou a atenção para o 
sistema de som da grife Beats, com 
300 Watts e amplificador digital de 

peso da carroceria, escalonamento 
preciso de marchas, alta potência e 
torque elevado já em baixas rota-
ções não poderia ser diferente: um 
sedan esportivo de verdade. 

Prazer em dirigir
O Jetta GLI é equipado de série 
com direção progressiva, sistema 
que permite aos condutores fazer 
curvas com menor movimentação 
do volante. Com respostas mais di-
retas, a direção progressiva diminui 
o trabalho do volante perceptivel-
mente em manobras e ao estacio-
nar, em comparação aos sistemas 
de direção convencionais, que tra-
balham com uma relação de redu-
ção constante. Outro componente 
que colabora para uma condução 
mais refinada é o sistema de sus-
pensão independente nas quatro 
rodas. Resultado: dirigibilidade 
única entre os sedãs médios à ven-
da no Brasil. 

Tecnologia e inovação de sé-
rie 
O Jetta GLI chega ao Brasil como a 
configuração de topo do sedan mé-
dio. Além do design e do conjunto 
mecânico diferenciado das demais 
versões (250 TSI, Comfortline e R-
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-Line), o Jetta GLI traz várias tecno-
logias exclusivas entre os sedans 
médios. No caso do GLI, a proposta 
de design foi deixar o modelo com a 
aparência mais baixa e dar uma atitu-
de única ao sedan esportivo. A parte 
inferior do veículo é toda contorna-
da por elementos escuros e as rodas 
de 18 polegadas (pneus 225/45 R18) 
têm estilo dinâmico (direcional), ou 
seja, não são simétricas, o que resulta 
em um visual exclusivo e em harmo-
nia com a proposta do veículo. 
O modelo mais esportivo da sétima 
geração do sedan, mantém as pro-
porções elegantes e equilibradas da 
linha. São 4.709 mm de comprimento, 
1.799 mm de largura, 1.478 mm de 
altura e 2.680 mm de entre eixos (o 
que garante ótimo espaço interno). O 
porta-malas tem capacidade de 510 
litros.

Segurança reconhecida mun-
dialmente 
Outra característica marcante dos 
modelos provenientes da Estratégia 
MQB é a segurança. Prova disso é 
que o Jetta atingiu a nota máxima de 
segurança em testes realizados pelo 
National Highway Traffic Safety Ad-
ministration – NHTSA (órgão de se-
gurança nos Estados Unidos). 

O modelo conquistou 5 estrelas (de 
cinco possíveis) nos testes de colisão 
frontal, lateral e de sobreposição. Fo-
ram avaliados também todos os dis-
positivos eletrônicos de segurança 
e assistência à condução oferecidos 
de série. Seis airbags (dois frontais, 
dois laterais e dois do tipo cortina), 
Bloqueio Eletrônico do Diferencial, 
sistema Start/Stop e Função de Fre-
nagem de Manobra (RBF) também 
fazem parte da ampla lista de série 
do GLI. 

O carro freia por você
“O sistema Start/Stop 2.0 é uma evo-
lução do conhecido Start/Stop, que 
traz ainda mais economia de com-
bustível, porque enquanto estamos 
freando o carro, ele desliga o motor. 
São instantes antes do carro parar, 
mas com isso ganha-se economia 
de combustível”, explicou Loureiro, 
acrescentando que o sedan faz 9.9 
km/litro na cidade, 12.5 km/l na es-
trada e na combinação entre as duas 
situações 10.9 km/l.
Ainda sobre tecnologia embarcada, 
Loureiro destacou o sistema de regu-
lagem automática do farol alto (FLA), 
onde em velocidade acima de 60 
km/h no escuro, o carro liga o farol 
alto, obtendo a informação de uma 

câmera que monitora à frente da via. 
“Se houver um veículo na sua frente, 
o farol alto é automaticamente desli-
gado”, esclareceu. Mas o melhor, se-
gundo o engenheiro, é a função Front 
Assist. “Esta função é a melhor de to-
das”, comemorou. “O radar que está 
atrás do emblema do carro monito-
ra o que está à frente e se por acaso 
você se distrair e se aproximar muito 
do outro carro, o Jetta GLI o avisa. Se 
ainda assim você não frear, o dispo-
sitivo freia o carro por você. Isso é 
muita segurança.”
O Jetta GLI tem discos de freios cerca 
de 10% maiores, em comparação às 
demais versões do modelo. No GLI, 
os freios dianteiros têm discos venti-
lados de 312 milímetros. Na traseira 
os discos têm 300 milímetros. O siste-
ma possui recurso BSW, de secagem 
dos discos de freio dianteiros, para 
ajudar a remover a água e dar mais 
segurança na frenagem em dias chu-
vosos.
O sistema de freios do Jetta GLI 
também traz as tecnologias de dis-
tribuição eletrônica da pressão de 
frenagem (EBD) e de assistência hi-
dráulica à frenagem (HBA). E mais: o 
GLI tem freio de estacionamento ele-
troeletrônico, com acionamento por 
meio de botão e função Auto Hold. 
“Falando em eficiência de frenagem, 
o espaço de frenagem do Jetta GLI, 
de 100 a zero é de 37 metros, ou seja, 
menos de 40 metros, faixa onde es-
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tão posicionados os concorrentes do mo-
delo na média. 
Acelerar é importante, mas frear é mais 
ainda”, disse José Loureiro.

Conectividade e cores
O Jetta GLI traz nada menos do que o sis-
tema de infotainment mais avançado entre 
os sedans médios no Brasil: o “Discover 
Media” com tela de 8”, que permite co-
nectividade avançada com os smartphones 
por meio do App-Connect (Android Auto, 
Apple CarPlay e Mirrorlink) e oferece na-
vegação integrada. 
O sedan está disponível em seis cores: três 
sólidas (Branco Puro, Cinza Puro e Verme-
lho Tornado), duas metálicas (Cinza Plati-
num e Prata Pyrit) e uma perolizada (Preto 
Mystic).
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Principais diferenciais do Jetta GLI
• Design exclusivo, com para-choques dianteiro e traseiro, gra-
de com elementos em formato de colmeia, friso horizontal ver-
melho conectando os faróis, faróis Full LED, difusor e aerofólio 
na tampa do porta-malas. O interior escuro destaca os detalhes 
esportivos, como: forração do teto, colunas, laterais das portas, 
painel e bancos.

• De série, o Jetta GLI vem com “Active Info Display” (painel di-
gital), volante multifuncional de couro com shift paddles, ban-
cos de couro (os dianteiros contam com regulagem elétrica e 
sistema de aquecimento – o do motorista tem três posições de 
memória), sistema de seleção do perfil de condução e ilumina-
ção ambiente ajustável em 10 tonalidades. As primeiras revi-
sões (10.000 km, 20.000 km e 30.000 km) fazem parte do pacote. 
São gratuitas.

• Sistema de infotainment que se destaca entre os sedans mé-
dios no Brasil: o “Discover Media” com tela de 8” permite co-
nectividade avançada com os smartphones por meio do App-
-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink) e oferece 
navegação integrada.

• Traz o já famoso “manual cognitivo” – que usa IBM Watson para 
responder aos motoristas questões sobre o veículo, incluindo 
informações contidas no manual do carro. 

• E, também de série o sistema de som da grife Beats, com 300 
watts e amplificador digital de 8 canais. O som de alta fidelidade 
é fornecido por 4 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer com 
ajustes especiais. É o único sedan médio do mercado nacional 
que conta com esse sistema premium de som.

• A grande segurança que o Jetta GLI oferece foi reconhecida 
mundialmente e talvez seja este o seu ponto mais forte, se com-
parado aos seus competidores no Brasil. 

• O Jetta atingiu a nota máxima de segurança em testes realiza-
dos pelo National Highway Traffic Safety Administration – NHT-
SA (órgão de segurança nos Estados Unidos). 

• O carro conta com controlador automático de velocidade 
(ACC), Front Assist com função City Emergency Braking, Siste-
ma de Frenagem Pós-Colisão, Função de Frenagem de Manobra 
(RBF) e regulagem automática do farol alto (FLA). São seis air-
bags e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de criança. 
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ROBÓTICA

É o sonho de muita gente, 
especialmente das mulheres, a quem 
ainda sobra mais o serviço doméstico, 
ter um empregado-robô. Mais que 
eficiente, cuidadoso, pontual e sem 
necessidades humanas, ele será mais 
barato a cada dia de serviço prestado, 
mesmo que o seu preço de compra 
seja caro.

Um exemplo recente dessa tendência vem 
da inauguração no Brasil, na Av. Ibirapuera, 
da primeira loja física da chinesa Xiaomi, 
a quarta maior fabricante de smartphones 
do mundo, que também produz drones, pa-
tinetes elétricos e... robôs aspiradores de 
pó. A fila imensa, que dobrava quarteirões, 
provou o quanto as pessoas se interessam 
por esse tipo de tecnologia.
Em países do primeiro mundo robôs mais 
sofisticados que meros aspiradores de pó 
já são realidade. Em alguns pontos comer-
ciais dos Estados Unidos e Europa, como 

Atendente-robô

MARIANA BONNET

cafés e lanchonetes, máquinas diligentes 
e simpáticas fazem as vezes de barmen e 
garçons.

Digitalização total
No Vale do Silício, na Califórnia, essas lo-
jas fazem sucesso há mais de um ano. A 
primeira foi a Inokyo, em Mountain View, 
mas outras já estão se instalando e prestes 
a operar, como a Zippin, a Standford Store e 
a Amazon Go, em San Francisco. 
As máquinas operam por meio de “bea-
cons” (dispositivos de proximidade via 
Bluetooth) sensores e câmeras que, reunin-
do imagens e dados, permitem a digitali-
zação das lojas. Esse processo é rápido e 
crescente, e o segmento de varejo, por sua 
própria condição de proximidade direta 
com o consumidor final, é um dos mais pro-
missores.
Nessas lojas a caminho da digitalização to-
tal, já é possível fazer os pedidos em totens 
no próprio espaço ou por aplicativos, mas 
ainda mantêm um ou dois funcionários por 
turno para orientar os consumidores.
Recentemente, Henry Hu, cofundador da 
Café X, nascida em 2015, na Califórnia, de-
clarou que a empresa tem planos de a curto 
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prazo instalar um novo atendente-
-robô no aeroporto de San Fran-
cisco. 

Rapidez, praticidade e segu-
rança 
Basicamente, a experiência do 
cliente em lojas como o Café X é 
rápida. Se o cliente tiver o aplica-
tivo instalado, em poucos minutos 
ele entra, pega o que quer e sai. Se 
o cliente ainda não tiver baixado o 
app, ele usa o wi-fi da loja para fa-
zê-lo. Com um código QR gerado 
pelo aplicativo, a catraca se abre. 
Tudo o que ele retirar das pratelei-
ras (com sensores) é virtualmente 
colocado no seu “carrinho”. Câ-
meras instaladas por toda a parte 
se encarregam do seu reconheci-
mento facial e do débito da conta 
assim que ele passar pela catraca. 
Pronto.
A mudança que a robótica introdu-
zirá na vida cotidiana é inimaginá-
vel, a começar pelas atividades de 
pagamento e de identificação de 
produtos. Substituindo atendentes 

e caixas, os robôs logo chegarão 
aos grandes supermercados. A 
experiência em lojas de conve-
niência e cafés da moda é ape-
nas o começo. Tanto é verdade 
que a startup capixaba Zaitt fir-
mou parceria com o Carrefour 
estabelecendo sua primeira uni-
dade em São Paulo, em março 
deste ano. Seguindo o modelo 
do futuro, a loja funciona 24 ho-
ras e não tem funcionários. O 
cliente faz tudo sozinho, ajudado 
pelo aplicativo e as câmeras de 
reconhecimento facial.
O sócio-fundador da Zaitt, Rodri-
go Miranda, disse à imprensa na 
oportunidade da inauguração da 
loja, que “aposta em tecnologia 
para reduzir o tempo de com-
prar e dar segurança ao cliente”, 
condições que serão cada vez 
mais apreciadas pelo público.
Até o fim do ano, a Zaitt deverá 
ter instaladas 20 unidades em 
São Paulo.

Exemplo de inovação
A história da Zaitt lembra em 
tudo o modelo das startups que 
deram certo. Nasceu em 2016, 
como delivery de bebidas, pe-
las mãos de quatro engenheiros 
recém-formados. A grande saca-
da da Zaitt, segundo alguns es-
tudiosos de startups, foi logo em 
seguida ter aberto uma loja físi-
ca com a venda de mais alguns 
produtos, como chocolates e 

salgadinhos, guloseimas que tem 
tudo a ver com bebida e happy-
-hour. Daí para a evolução das lo-
jas autônomas foi um pulo. Mesmo 
assim, eles não eliminaram o ser-
viço de delivery. Com novo nome 
de Shipp, transformou-se em um 
delivery geral, usando geolocali-
zação para abastecer quase 18 mil 
lojas de terceiros, por meio de en-
tregadores cadastrados. 
Outras startups do mesmo seg-
mento estão brigando pela corri-
da das lojas automatizadas, algu-
mas como braços de tradicionais 
redes do varejo. Um movimento 
que, ao que tudo indica, será per-
manente, mesmo porque o pró-
prio consumidor está gostando 
da experiência. Nas grandes cida-
des, onde o trabalho e o trânsito 
avançam na noite e boa parte da 
população vive sozinha em espa-
ços pequenos, a cozinha passou 
a ser a varanda gourmet apenas 
para ocasiões especiais. Para es-
tes consumidores, a necessidade 
de produto alimentícios de rápido 
preparo é cada vez maior. Numa 
evolução natural das atuais lojas 
de conveniência, os estabeleci-
mentos atendidos por robôs, que 
poderão inclusive ficar abertos 24 
horas com segurança, serão mui-
tos em poucos anos. Daí para que 
outros setores do comércio e da 
prestação de serviços adiram ao 
modelo é só mais um passo.
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Líderes professores. Líderes ser-
vidores. No macrocosmo, tem 
sido muito difícil solucionar as 
diferenças de visão, a manei-
ra que conduzimos a humani-
dade para o futuro. Surdos uns 
aos outros, queremos que nos-
sa percepção prevaleça sobre 
o caminho imposto pelo outro. 
Uma triste forma de construir 
uma vida empresarial. Muito 
longe do que deveríamos dar de 
exemplo às novas gerações. 
No futuro, mesmo com tanto 
avanço nas ciências, tecnologia, 
legaremos aos que virão um pla-

  
SUCESSÃO
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para muitos que nem chegaram 
perto de abrir este livro, já vale 
como recurso para reflexão. 

Nosso micro como referên-
cia para o mundo
Quando observamos nosso mi-
crocosmo empresarial, verifica-
mos a necessidade de criar um 
ambiente mais ideal à prolifera-
ção de ideias, mais soluções para 
os problemas que surgem, con-
taminar as pessoas ao fazer dife-
rente. Nosso microcosmos deve 
ser um exemplo para o mundo lá 
fora, pois se não podemos melho-
rá-lo (pelo menos por enquanto), 
que nos concentremos naquilo 
que é possível: criar menos caste-
los e fossos entre ideias, construir 
mais pontes para transitar entre 
várias escolhas. 

Os jornais, em tempos atuais, não servem como exemplo de como os 
líderes devem se comportar. Estão nas páginas oportunistas, megalo-
maníacos, corruptos e ditadores. Tudo vida real. Nenhuma notícia de 
líderes necessários -aqueles que inspiram, orientam e criam espaço 
de desenvolvimento. 

CECILIA LODI

O jogo pelo trono

neta mais pobre em recursos, mais 
populoso e, pelo visto, protegido 
por muros que acabarão sufocan-
do a todos nós. Carecemos de 
visionários que entendam o equi-
líbrio, o diálogo e a inteligência 
coletiva para a solução de nossas 
restrições. 
Após oito temporadas de Game 
of Thrones, seus seguidores viram 
perecer a heroína principal, pois 
ela não estava pronta para liderar. 
Estava apenas pronta para exercer 
o poder. Seu almejado trono quei-
mou até nada sobrar, porque ele 
não era meio e sim fim. 
Podem dizer que este seriado não 
é o Príncipe de Maquiavel, mas 
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peráveis. Um desperdício de vida, 
de tempo, construindo castelos que 
não terão donos se não souberem 
alinhar estratégias, desejos, se não 
aprenderem que muitas são as mo-
radas, muitos são os caminhos. 
Preocupados em construir paradig-
mas absolutos, que afastam uma ge-
ração da outra, esquecem de cons-
truir pontes, esquecem de aprender 
a dialogar. Acabam emparedados 
em suas próprias criações. 
Ambas gerações precisam testar 
novas formas de se relacionar. 
Na sucessão, na criação do negó-
cio, pais e filhos não podem esque-
cer que são amigos e que a viagem 
precisa ser muito boa para a ami-
zade durar. A experiência dos mais 
velhos não é solução de todos os 
problemas que virão depois. A ino-
vação não pode sempre ser usada. 
É cansativo mudar o tempo todo. 
Quantas formas existem de se in-
ventar a roda? 
Quando assistimos o jovem herói 
deixando para trás um império caí-
do, cavalgando melancólico rumo 
ao desconhecido, só podemos tor-
cer para que nossas empresas, famí-
lias e sonhos tenham outro destino 
que o da história. 
E só para finalizar, quando assisti-
mos ao trono pegar fogo e escor-
rer como lava pelas rachaduras do 
lugar, não conseguimos deixar de 
pensar nas empresas que sucum-
biram por não terem percebido 
que, no fundo, seja em Maquiavel 
ou George R.R.Martin, o monarca 
não tem apenas que fazer a coisa 
certa em seu tempo, mas também 
garantir que a Casa Real entenda 
as responsabilidades que cada um, 
individualmente, tem, para que ela 
permaneça viva na história. 

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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Diferente da visão pessimista 
do autor do seriado, onde todos 
são perdedores numa luta in-
sana pelo poder, é na empresa 
familiar que vamos ressuscitar 
os princípios mais importan-
tes das relações humanas. O 
legado, a governança, a frater-
nidade, união, trabalho e com-
promisso. Lealdade e empatia. 
Alguns podem olhar suas famí-
lias enquanto organizações e 
achar que a reflexão sobre valo-
res não cabe, mas sei que ali no 
fundo do coração das famílias 
empresárias que prosperam, 
eles estão presentes. 

Falta cumplicidade
Porém, mais do que gostaria de 
constatar, enquanto o mundo 
mergulha num mar de intole-
rância, a cúpula das empresas 
familiares trava seus próprios 
embates, seus próprios jogos 
pelo trono. Vejo todos os dias, 
sucessores com profunda difi-
culdade de relacionamento com 
seus pais, disputando liderança, 
decisão, orientação estratégi-
ca. Aquelas mãos, onde estão 
depositadas as decisões do 
ecossistema da empresa, estão 
em conflito. Modelos de gestão 
diferentes, gerações diferentes, 
tempos diferentes. Parece que 
pais e filhos não querem se es-
cutar e nem mesmo aproveitar a 
riqueza de vivências diferentes. 
São tempos de imposição da 
visão de como as coisas devem 
operar, como nossos sonhos 
empresariais devem se realizar. 
Muitos destes exemplos, colhi-
dos dos jornais matinais e nos 
seriados da televisão. 

O que falta a estes líderes e futu-
ros líderes para que possam estar 
livres para criar grandes obras? 
Em primeiro lugar, cumplicida-
de. Falta às duas gerações escutar 
uma a outra, como já dissemos. 
Mas, mais do que isso, sonhar jun-
to, como se nenhum fosse o dono 
da obra e ao mesmo tempo, juntos, 
o são. 
Nos tempos atuais, experiência de 
vida e inovação deveriam andar 
de braços dados. O velho e o novo 
deveriam tentar descobrir que 
química poderia surgir da junção 
de duas forças tão poderosas. Mas, 
às vezes, acho que ninguém está a 
ler estes pequenos conselhos.

Construir pontes
De tempos em tempos assisto a 
uma geração apostando no fracas-
so da outra. Como se o resultado 
disso não fosse atingir a todos. No 
fundo de cada palavra dita, uma 
ameaça. De um lado, a sinalização 
do desamparo, do outro, a promes-
sa de nunca mais voltar, quando o 
diálogo não mais existe. Assisto ao 
silêncio recriminador. Decepção 
de um lado e do outro, como se um 
quisesse esculpir, moldar o outro 
à sua própria semelhança. 
Fruto de um conflito mal conver-
sado e com poucas esperanças de 
desaparecer, pais e filhos buscam 
apoio em colaboradores leais que 
acrescentam ainda mais fogo à 
relação. O que sobra é uma pai-
sagem triste, imersa nas cinzas, 
como uma névoa ruim, igual ao fi-
nal da série.
São pais e filhos disputando quem 
é que tem mais poder, numa que-
da de braço que irá gerar ressen-
timentos profundos. Mágoas insu-

HB
O.

CO
M

show389.indd   19 6/10/19   10:52 PM







CENASSOBRAV

22S H O W R O O M

Ilha de Comandatuba
20 a 23 de novembro

O Resort Transamérica Coman-
datuba, a 60 km de Ilhéus, com 
grandes benfeitorias realizadas 
no último ano, continua sendo um 
dos destinos mais disputados pe-
los turistas, brasileiros e estran-
geiros. 

Sem dúvida, a paisagem de 
cinema da Ilha de Coman-
datuba ajuda muito, mas é o 
profissionalismo e a hospi-
talidade da equipe do Tran-
samérica que fazem toda 
a diferença. E este espeta-
cular resort já foi fechado 
para a Rede Volkswagen 
entre os dias 20 e 23 de no-
vembro, quando vai acon-
tecer a XIX Cenassobrav, 
a histórica Convenção da 
Rede Volkswagen.
“Depois de um lapso de 
dois anos sem a realização 
de nossa convenção, é um 
prazer convidar toda a Rede 
para este evento histórico 
e familiar, que ocorre des-
de 1978, a cada dois anos”, 
diz Dado Guião, presidente 
da Assobrav, comentando: 

“Neste próximo encontro, 
vamos conhecer o novo pre-
sidente da Entidade para os 
próximos dois anos, além 
de desfrutarmos de toda a 
beleza do local, com muito 
sol, praia, piscina, gastro-
nomia de primeira e muitas 
atrações, inclusive um super 
show, onde a animação será 
total, eu garanto!”

Parte da rota “Costa do Des-
cobrimento, onde Pedro 
Álvares Cabral e sua tripu-
lação desembarcaram em 
1500, a Ilha de Comandatu-
ba tem ainda uma fauna ri-
quíssima. Entre as espécies 
raras e belas que podem ser 
vistas naturalmente estão 
os pássaros, beija-flor rabo-
-branco-de-margarette, uru-
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tau-de-asa-branca, anambé-de-
-asa-branca e a tiriba-grande.
As paisagens de Comandatuba 
se estendem por 21 km de bele-
za, numa praia, praticamente de-
serta e exclusiva, onde a mata se 
mantém intacta, com coqueiros e 
vegetação típica do Atlântico.
Mais que o cenário verde-ter-
racota-azul, é o clima, quente e 
úmido, que garante temperatu-
ras sempre acima dos 20 graus, 
em qualquer época do ano, e in-
crível preservação do mangue, 
que abriga uma das espécies 
ameaçadas pela pesca predató-
ria, o caranguejo-uça.  
Mesmo com apenas 24 mil habi-
tantes, a Ilha tem arte e gastrono-
mia para ser apreciada em sua 
rua principal. O serviço de em-
barcações pode ser contratado 
para cruzar para a outra margem, 

desde o Resort Transamérica. 
Evidentemente, no caso da XIX 
Cenassobrav, a alta gastrono-
mia estará sediada no próprio 
hotel, onde o sistema all inclu-
sive permitirá quitutes e bebi-
das a todo o instante.
Verdadeiras iguarias à base de 
pescados e frutos do mar, além 
das cozinhas internacionais, 
com destaque para a culinária 
mediterrânea e japonesa.

Como participar da XIX 
Cenassobrav
São convidados deste evento 
os titulares das concessioná-
rias, seus familiares e executi-
vos. 
Para facilitar a viagem dos con-
vencionais até o sul da Bahia, 
o transporte desde as cidades 
de origem até o Aeroporto de 

Ilhéus ou ao estacionamento na vizi-
nha cidade de Una será por conta dos 
participantes. O serviço de traslado 
prestado pelo Evento começará nes-
tas localidades até o Resort. O mesmo 
valerá para o retorno, no último dia da 
Convenção, 26 de novembro, conforme 
os horários de voos dos participantes. 
Os preços por acomodação (e não por 
pessoa) single, double ou triple são os 
seguintes:
Single: R$ 3.800,00
Double: R$ 3.800,00
Triple:   R$ 5.500,00

Os preços idênticos para os aparta-
mentos single e double deixam claro 
que o titular terá direito a um acompa-
nhante, um oferecimento da Assobrav 
e dos patrocinadores do evento.
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Para realizar as inscrições, os interessados 
deverão acessar o site da Assobrav (www.as-
sobrav.com.br) e clicar sobre o banner XIX 
Cenassobrav, localizado na homepage. Em 
uma página interna, todos os participantes 
deverão preencher, individualmente, a ficha 
de inscrição.
O pagamento poderá ser feito à vista, em 

vezes em boleto bancário.
No pacote, como já dito, estão contempladas 
as estadias (negociadas especialmente para 
a XIX Cenassobrav), em Resort 5 estrelas 
com all inclusive, entretenimento, práticas 
esportivas e show.

Solenidade
Uma  única  reunião  formal  acontecerá 
na  XIX  Cenassobrav:  a  transmissão  de 
cargo  do  atual  para  o  novo  presidente 

la manhã.   
Na  noite  do  mesmo  dia,  vista-se  para 
dançar,  mas  sem  glamour,  afinal,  esta-
remos na Bahia!
Nos demais dias, a descontração será a 
palavra  de  ordem,  portanto,  roupas  le-
ves, e confortáveis. 
Faça  já  sua  inscrição.  Não  fique  fora 
desta festa!
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A Sardenha é a terra dos nu-
raghes, construções que vi-
raram seu próprio símbolo, 
lembrando a civilização Nu-
rágica, muito antiga e pouco 
conhecida. Os nuraghes são 
torres em forma de cone, 
semelhantes a uma colméia, 
onde não há estrutura. Eles 

Localizada no Mar Tirreno, ladeada pela Córsega, a 
Sicília e a própria Itália, a Sardenha é um destino que 
sempre desperta a atenção. Conhecida como a Pérola do 
Mediterrâneo, a ilha tem muitas faces. Montanhas, florestas, 
lagos e o mar vêm atraindo visitantes através de séculos, 
dos fenícios aos piemonteses, passando por cartagineses, 
romanos, bizantinos e espanhóis.  A Sardenha nunca perde 
seu frescor. Visitá-la é uma experiência única. Há muitos 
mistérios a desvendar e muito com o que se surpreender.

Sardenha
Uma ilha nada sonífera

CAROLINA GONÇALVES

É também a terra dos poços 
sagrados, da mesma épo-
ca, que deviam representar 
o ventre da mãe terra. Os 
poços têm escadarias mo-
numentais que levam a um 
átrio com água. A estrutura 
arquitetônica é semelhante 
à dos nuraghes, mas para 
dentro da terra. Os poços 
representavam a entrada e 
a saída para o outro mundo, 
a passagem da luz à escuri-
dão e vice-versa. 
Igualmente intrigante são os 
furos estratégicos que per-
mitem que a luz da lua e do 
sol reflita na água dos poços 
em determinados períodos 
predefinidos.
Já o Túmulo dos Gigantes, 
cuja forma vista de cima 
lembra a de uma mulher em 
trabalho de parto, confirma 
o quanto a cultura nurágica 

se sustentam pelo próprio 
peso das pedras, ultrapas-
sando toneladas. Alguns 
chegam a medir 20 metros 
de altura. Estas construções 
podem ter sido templos, ou 
moradias de governantes, 
ou mesmo fortalezas. Hoje 
restam em torno de 8 mil 
em toda a ilha, mas já fo-
ram 30 mil, construídos do 
meio para o fim da Idade do 
Bronze - século 18 a.C.
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era ligada ao conceito 
de vida e morte, e como 
suas construções evo-
cavam a fertilidade. As 
construções também 
eram influenciadas 
pela astronomia, reve-
lando que a civilização 
nurágica tinha conheci-
mento dos movimentos 
celestes. 

Uma ponte com o 
continente
Olbia é o porto prin-
cipal que faz conexão 
com o continente. Sua 
origem remonta à ida-
de nurágica. Sua posi-
ção estratégica para o 
comércio com o conti-
nente fez de Olbia uma 
cidade muito importan-
te. Muralhas da cidade 
velha, uma necrópole 
púnica e banhos roma-
nos nos fazem viajar 
para tempos remotos. A 
Igreja românica de São 
Simplício, toda em gra-
nito, é a atração princi-
pal. 
Olbia é também o pon-
to de partida para a 
Costa Smeralda, char-
moso destino na Ilha. 
Nos arredores, está o sí-
tio de Cabu Abbas, um 
dos nuraghes mais inte-
ressantes, situado num 
promontório rochoso 
que domina o Golfo 
de Olbia a 246 metros 
acima do nível do mar. 
Dali se tem uma ampla 
e belíssima visão. 
Tudo é especulação, 
mas pode ter sido 
construído para vigiar 
a chegada de barcos 

inimigos, ou ainda, para 
um culto religioso à 
água. Uma escavação 
de 1936 descobriu um 
bronze que representa 
uma mulher com uma 
ânfora na cabeça. 
O complexo de Cabu 
Abbas tem um paredão 
de mais de 200 metros 
de comprimento e 5 
metros de altura. A es-
trutura integra os picos 
rochosos da área e tem 
duas entradas, uma ao 
norte, outra ao sul. Den-
tro, há um nuraghe de 
uma torre, feita em pe-
dras de granito. A sala 
central tem um poço de 
3 metros de profundi-
dade. 

Poço sagrado
Também perto de Ol-
bia está o poço sagrado 
de Sa Testa, dividido 
em quatro partes: um 
pátio circular, um hall 
de entrada, uma escada 
e uma sala tholos – que 
é uma falsa cúpula. Já o 
Túmulo de Gigantes, no 
Monte Gallura S’Abe, 
está próximo da cidade 
e remonta ao século 18 
a.C.  É um túmulo cole-
tivo, formado por gran-
des pedras cravadas no 
chão, na posição ver-
tical. O nome vem do 
fato de que nos tempos 
antigos acreditava-se 
que um gigante fora en-
terrado no complexo. 
Do outro lado da ilha 
está Alghero, um porto 
pesqueiro praticamen-
te intocado, que pre-
serva a vida tradicional 
mediterrânea. Muitos 

habitantes descendem 
dos conquistadores ca-
talães do fim da Idade 
Média, quando a Sarde-
nha fazia parte do Reino 
de Aragão. Muita gente 
fala alguerês, dialeto 
do catalão. Mesmo as-
sim, é a cidade mais ita-
liana da Sardenha. 
A antiga cidade fortifi-
cada em frente ao mar 
tem um labirinto de 
ruas estreitas. Ao redor 
há muitas oportunida-
des de passeios, como 
o complexo de caver-
nas da Grotta di Nettu-
no, com paisagens des-
lumbrantes. 

Praias, bares e sí-
tios arqueológicos
Mais ao norte, fica a 
cidade mineira aban-
donada Argentiera. 
Esta mina de prata re-
monta à época romana 
e é reconhecida pela 
UNESCO como um im-
portante exemplo de 
arqueologia industrial. 
Mais adiante, a 50km 
de Alghero, está Stin-
tino, famosa por suas 
praias maravilhosas, 
onde se come mariscos 
deliciosos. Sua melhor 
praia, La Pelosa, tem 
areias brancas e águas 
rasas e quentes. 
Já ao sul de Alghero, 
viajando pelo litoral de 
Oristano, chega-se à 
vila medieval de Bosa, 
construída ao lado do 
rio Temo, único navegá-
vel na Sardenha. A ci-
dade tem uma fortaleza 
medieval construída 
pela poderosa família 
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Malaspina, em 1112, onde se pode 
ver belos afrescos de estilo cata-
lão. Tem ainda a catedral, do sécu-
lo 15, com interior mais recente, 
do período barroco, com estátuas 
de mármore do século 19. 
Na foz do rio Temo, está Bosa Ma-
rina, que atrai muitos visitantes 
por sua completa estrutura de ho-
téis, bares e restaurantes.
Ainda em volta de Alghero, exis-
tem vários sítios arqueológicos 
pré-históricos, como Anghelu 
Ruju, importante necrópole usada 
por diferentes civilizações entre 
3000 a 1500 a.C.
Outro importante sítio arqueoló-
gico é Nuraghe di Palmavera, um 
dos maiores e mais importantes 
nuraghes da  ilha. 

A capital
Cagliari é a capital, com pouco 
mais de 150 mil habitantes. Fun-
dada em tempos imemoriais, 
chamada Karalis, era habitada 
por tribos sardas. Mais tarde, os 
fenícios colonizaram a Sardenha 
e no século 5 a.C. passou aos car-

tagineses, que trouxeram rápido 
desenvolvimento. Passou a fazer 
parte do Império Romano em 
238 a.C., assim como o resto da 
ilha e a Córsega. 
No século 5 d.C. foi ocupada pe-
los vândalos e mais tarde con-
quistada por Justiniano.
É uma das cidades mais anima-
das da ilha. Tem festivais vibran-
tes, arquitetura interessante, 
monumentos históricos, lagoas 
tranquilas e uma das praias mais 
extensas do Mediterrâneo.

Mas a grande atração da Sarde-
nha é a Costa Smeralda, ao nor-
te. São 55 km de comprimento, 
de praias encantadoras e um 
sistema de pequenas cidades 
construídas seguindo um deta-
lhado plano urbanístico. É um 
dos destinos turísticos mais re-
quintados da Itália, com praias 
de areia branca, um clube de 
golfe – Pevero, acesso de jatos 
particulares em Olbia e serviço 
de helicópteros para VIPs ame-
ricanos, europeus, árabes e rus-
sos. 

As principais cidades da área 
são Arzachena, capital admi-
nistrativa da Costa, Porto Cer-
vo, Liscia di Vacca, Capriccioli 
e Romazzino. 
Porto Cervo, que foi desenha-
da pelo famoso arquiteto Luigi 
Vietti, é a sede do exclusivís-
simo Yacht Club Costa Smeral-
da. Liscia di Vacca, praia das 
vacas, é famosa por suas ma-
ravilhosas casas de veraneio 
de ricos e famosos. Em setem-
bro acontece a regata de vela, 
com barcos importantes e co-
nhecidos no meio. 

Festivais e muito luxo
Em abril e outubro o pólo toma 
conta de Gershan. Um festival 
de filmes acontece em Tavola-
ra e um rali de carros antigos 
faz a alegria de quem gos-
ta. Hotéis luxuosos oferecem 
acesso a “la dolce vita”, onde 
os hospedes, que pagam até 3 
mil dólares por noite, podem 
circular entre celebridades, 
que se dividem entre passeios 
de barco e grandes festas.
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Nas áreas abertas de Supramonte 
ainda se pode observar o muflão, 
um tipo de carneiro selvagem da 
Sardenha e da Córsega, escala-
dor ágil, grande, com chifres em 
espiral virada para trás. Já nos pi-
cos de Gennargentu se encontra 
uma enorme variedade de aves 
de rapina, como a águia real, o 
açor e os falcões. 
O cervo da Sardenha, que vive ao 
sul da ilha, é menor que os tipos 
encontrados no resto da Europa. 
Já o javali, objetivo de uma caça-
da tradicional e que acontece de 
dezembro a janeiro, é encontra-
do em toda a área.
Os cavalos selvagens pastam no 
ambiente natural de Gera di Ges-
tor. A floresta mediterrânea bem 
preservada da área de Montarbu 
é inesquecivelmente perfumada 
por árvores diversas.

Um mundo subterrâneo
E se a natureza sobre a terra é 
exuberante, abaixo dela há um 
mundo de belezas quase intoca-
das. As cavernas da Sardenha, 
formadas em eras geológicas 
diferentes, vêm desde o período 
Cambriano até os mais recentes. 
As mais antigas ficam em Sulcis-
-Iglesiente, região de onde se 
extraía carvão. É possível visitar 
a Grotta di Su Mannau, a gruta 
de Zuddas e a de San Giovan-
ni, acompanhado de guia. Em 
Ogliastra, entre a primavera e o 
outono, é possível visitar a caver-

na de Su Marmuri, com grandes 
câmaras e dois pequenos lagos 
subterrâneos.
Os lagos e lagoas oferecem pai-
sagens pitorescas em função do 
ecossistema riquíssimo. As lagoas 
da costa oferecem muitos praze-
res para observadores de pás-
saros, com seus lindos flamingos 
rosa e palafitas negras. A enorme 
variedade de peixes também faz 
a festa gastronômica dos aprecia-
dores.
Os lagos artificiais no interior da 
ilha são importantes reservató-
rios de abastecimento e palco de 
atividades esportivas que vêm 
crescendo nos últimos anos, como 
canoagem, pesca e windsurfe. 
Também oferecem românticos 
passeios de barco. Dentre eles, só 
um lago é natural, o Baratz, perto 
de Alghero.

Prata italiana: toda a dife-
rença
Desde tempos remotos, comer-
ciantes e navegadores passaram 
a visitar a ilha em busca das mi-
nas. São vinte e uma localidades, 
que podem ser visitadas.
Mas, estando na Itália, o assunto 
acaba chegando à mesa. No inte-
rior da Sardenha é produzido o fa-
moso pecorino, queijo de leite de 
ovelha, base do molho pesto, en-
tre muitas outras receitas delicio-
sas. Também se destacam a alca-
chofra, o mel e a uva tipo chardon. 
Se nas praias, os pratos à base de 
peixe reinam soberanos, no inte-
rior, pratos generosos de carne 
de porco e carneiro fazem a fes-
ta. A culinária da Sardenha é rica 
em ingredientes naturais. A cada 
período do ano é possível expe-
rimentar delícias pacientemen-
te cultivadas. O clima favorece o 
cultivo das uvas, que resultam em 
bons vinhos. Azeitonas e azeite 

A área começou seu processo de 
desenvolvimento em 1961, finan-
ciado por um consórcio de empre-
sas, liderado pelo Príncipe Karim 
Aga Khan. Muitos arquitetos de 
renome estiveram envolvidos no 
projeto.
Nem só de praia vive a Sardenha. 
O interior da ilha oferece muitas 
opções. As cidades construídas so-
bre rochas, em diferentes alturas, 
têm vistas maravilhosas. O tempo 
esculpiu montanhas entremeadas 
de planaltos e profundos desfila-
deiros. As áreas protegidas per-
mitem um contato intenso com a 
natureza em estado bruto. Florestas 
e cachoeiras surpreendem em pas-
seios próximos da natureza. 
As florestas são cortadas por tri-
lhas, com acesso para bicicletas e 
veículos off-road. Protegidas pela 
autoridade florestal, têm total infra-
-estrutura para turistas, sem perder 
o charme da vida selvagem. São 
variadas espécies, desde as nati-
vas, tipicamente mediterrâneas, 
até as trazidas de fora, que flores-
cem lindamente. 

Fauna e flora abundantes e 
exóticas
A abundância de águas frescas em 
riachos, cascatas e nascentes criam 
uma paisagem única para emoldu-
rar os nuraghes e outros sítios ar-
queológicos. 
As montanhas e bosques são habi-
tat natural para espécies raras, pro-
tegidas por lei desde os anos 1970. 
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tante. Além do mel, usa-se mui-
to sapa, um xarope obtido do 
suco da uva ou da pêra, usado 
para aromatizar bolos. E o tor-
rone, deliciosa barra à base de 
clara de ovos, casca de limão e 
amêndoas ou nozes tostadas. 
Melhor do que saber os nomes, 
é entregar-se aos sabores, ex-
perimentando de tudo um pou-
co. Melhor esquecer a dieta na 
Sardenha...

Vinho e licores
Para acompanhar tanta comi-
da boa, muito vinho bom. O 
sol que brilha o ano todo ama-
durece inúmeras qualidades 
de uvas, cultivadas em toda a 
ilha. O resultado são bons vi-
nhos tintos e brancos. Licores e 
grappas também são famosos, 
como o Limoncello, que além 
de ser um excelente digestivo, 
faz sorvetes deliciosos. E a Ac-
quavite, considerada uma das 
melhores grappas por suas ca-
racterísticas orgânicas. Mas o 
licor mais consumido é o Mirto, 
tomado em toda parte, feito à 
base de murta.
Os prazeres da mesa se esten-
dem a outros. Pode-se comprar 
de tudo na Sardenha, desde 
grifes famosas e caras até ar-
tesanato local. A vida noturna 
também é muito agitada. Em 
Alghero, o Caffé Costantino é 
parada obrigatória. Clássico, 
histórico e elegante, é para ver 
e ser visto por um público jo-
vem e animado. 
Il Tunnel é o point para pessoas 
de todas as idades. Em Dorgali, 
pequena e charmosa cidade de 
pouco mais de 8 mil habitantes, 
fica o Il Querceto Hotel, que tem 
o restaurante Codula, o melhor 
da cidade. Já Golfo Aranci, nos 
arredores de Olbia, é um convi-
te à badalação. Casas noturnas 
na orla fazem o agito se prolon-
gar até a madrugada.

também são produzidos. Com 
tantos bons ingredientes, o 
trabalho dos chefes floresce. 
Come-se muito bem.
Os embutidos são muito di-
fundidos, sendo o salame da 
Sardenha um dos mais famo-
sos. Seu sabor forte acompa-
nha perfeitamente alcachofras 
e aspargos. O presunto está 
entre os produtos mais pro-
curados. Geralmente feito da 
coxa do porco, é cru, salgado 
e temperado. Para completar, 
o toucinho é o ingrediente es-
pecial, que dá sabor à maioria 
dos pratos.

Gastronomia peculiar
À beira mar, os peixes e frutos 
do mar fazem a festa dos olhos 
e do paladar. São muitas espe-
cialidades maravilhosas, como 
a bottarga, feita de ovas de ta-
inha ou atum prensado, seco e 
salgado, que pode ser usado 
como aperitivo ou ser servido 
com massas. Pratos deliciosos, 
feitos com lagostas, bagres, 
tainhas e ouriços do mar com-
pletam a culinária. 
Os cogumelos crescem nas flo-
restas e seus sabores peculia-
res são conhecidos no mundo 

inteiro, como os funghi porcini 
e prataiolli. 
Encontram-se também campos 
de arroz de altíssima qualidade, 
base de deliciosos pratos, assim 
com as massas, servidas como 
primeiro prato, com molhos 
simples e saborosos. Ravióli, 
culurgione, lorighitta, macca-
rone e malloreddus são mas-
sas típicas, com ingredientes 
e forma de preparo diferentes. 
O Cascá Calasettana ou Cous 
Cous em Carloforte é um prato 
típico que mistura a cozinha da 
Ligúria e do Norte da África. Já 
a Panada é uma saborosa torta 
recheada originalmente com 
carneiro e batatas, mas também 
feita com diferentes recheios.
Para completar, doces fantás-
ticos. As amêndoas são a base 
de várias sobremesas, como os 
bolos de Orgosolo, o mustaz-
zolèddu, ou o culurgiones de 
mendula, que é um ravióli de 
amêndoas doces coberto com 
massa fina. Os nomes são com-
plicados, mas os sabores são 
simplesmente divinos. 
O queijo também é usado para 
sobremesas como pardulas, à 
base de ricota ou pecorino fres-
co. A confeitaria tradicional usa 
o mel como ingrediente impor-
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NOTÍCIAS DO 
GRUPO DISAL

e assegurará a redução 
no tempo de formação 
dos grupos. Também 
puderam esclarecer 
suas dúvidas e aprimo-
rar seus conhecimen-
tos sobre a ferramenta 
Disal 360, que dentre 
outras funcionalidades 
distribui e gerencia os 
leads, usando o siste-
ma de geolocalização 
para unir os clientes 
interessados às con-
cessionárias mais pró-
ximas.
“Hoje o processo de 
compra mudou, come-
ça na internet e termi-
na na concessionária. 
Por isso, estruturamos 
nosso negócio para 
atender ao cliente da 
maneira que ele quer 
ser tratado, seja on-li-
ne ou off-line”, obser-

A Disal Consórcio reuniu, 
no fim de maio, sua equi-
pe de vendas para dois 
dias intensos de treina-
mentos e apresentações. 
Segundo o CEO do Gru-
po Disal, Anderson Silva, 
“reunimos nosso time co-
mercial para apresentar 
as novas ferramentas de 
vendas, principalmente 
a Venda Digital, que em 
breve será lançada. 
Além disso, trabalhamos 
fortemente na melhoria 
de processos para garan-
tirmos uma melhor expe-
riência para o cliente e 
associados”.
Ao longo do primeiro dia 
os profissionais conhe-
ceram a Venda Digital, 
versão on-line do pro-
cesso de contratação do 
consórcio que facilitará o 
atendimento dos clientes 

Foco total na área 

Disal 
Consórcio

comercial
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o CEO. “O consumidor busca um tratamento personali-
zado e eficiente, quer ser atendido rapidamente. Essas 
ferramentas representam tudo o que esse consumidor 
deseja.”

Disal Intelligence, lançamento em julho
O balanço do mercado de consórcio, realizado pela área 
de Inteligência de Vendas e Mercado da Disal, abriu 
o segundo dia de imersão. Foram apresentados dados 
atualizados do mercado nacional de consórcio de veí-
culos leves, assim como um detalhado estudo sobre a 
concorrência que confirmou que a empresa segue como 
líder absoluta em vendas dentre as administradoras in-
dependentes e em terceiro lugar no ranking geral, na 
frente de grandes bancos varejistas.
Também foi apresentado o Disal Intelligence, ferra-
menta desenvolvida pela Disal Tecnologia que oferece 
a análise gerencial de informações estratégicas, como 
desempenho da equipe, perfil dos clientes, entre outros. 
Esta ferramenta estará disponível para o time comercial 
a partir de julho próximo e ajudará ainda mais a tomada 
de decisão dos concessionários.
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Por fim, foi apresentado um case desenvolvido 
pela área de Inteligência de Mercado que, com 
base em dados de geomarketing, conseguiu 
analisar a influência do concessionário de uma 
determinada região e fazer o levantamento do 
tamanho do fluxo de potenciais clientes dentro 
de uma área, indicando os pontos físicos estra-
tégicos com maior possibilidade de conversão 
para a equipe de vendas.
Nos próximos meses os concessionários serão 
contatos para conhecerem o estudo de sua re-
gião.
Na opinião de Anderson Silva as empresas do 
Grupo Disal continuam com o DNA de inovação, 
“desenvolvendo tecnologias e investindo em 
análises de dados capazes de dar o suporte ne-
cessário para garantir um atendimento ágil e de 
qualidade aos clientes”.
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PARA QUE A 
MEMÓRIA NÃO 
ME TRAIA
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Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@gmail.com

Todo mês eu me pergunto sobre o que vou escrever? São 
tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo... Todo dia 
tenho um novo leão para vencer, umas 10 antas para des-
viar, umas 100 cobras para me manter em alerta. Mas nes-
ta semana aconteceu uma coisa que me fez decidir: vou 
escrever sobre a incapacidade de comunicar com clareza. 

Acho que as pessoas desaprenderam como 
formular uma questão... o que as colocou 
ainda mais longe das respostas; que dirá das 
respostas certas!
Você deve estar pensando nos clássicos er-
ros de português que as pessoas cometem o 
tempo todo, no uso absurdo de preposições 
erradas e vícios de linguagem. Aquelas fra-
ses em que a pessoa troca “vir ao encontro” 
por “vir de encontro” e você tem que adivi-
nhar o que de fato ela quer dizer pelo con-
texto da conversa. Ou gente que fica “sobre” 
forte tensão...
Mas não, se falar errado já é o fim da pica-
da, pensar errado vai muito além disso. O 
que me assusta é a incapacidade de formular 

uma questão. Você nunca obtém uma resposta 
se não sabe o que quer saber!
A pessoa fala de uma coisa querendo falar de 
outra. Simplesmente porque não consegue or-
ganizar um pensamento com começo, meio e 
fim. Tipo fazer o enunciado do problema, e aí 
você não sabe nem o que tem que responder.
Acontece direto. Você quer ajudar e simples-
mente não consegue. 
Do jeito que a sociedade está, tenho a impres-
são de que fomos acumulando perguntas mal 
formuladas com respostas inconclusivas, para 
chegarmos à beira deste caos. E agora temos 
que fazer o caminho inverso, tentando mudar 
os atalhos para chegar às perguntas certas. Só 
então poderemos sonhar com as respostas.

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Sobre o que estamos falando 
mesmo?
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Ainda nos primeiros anos de 
vida, determinadas inquieta-
ções terminam, mas começam 
outras. Gripes, resfriados e de-
mais doenças normais para a 
idade.
Quando a criança começa a an-
dar e a falar, acreditamos que 
os problemas estão resolvidos, 
pois boa parte das aflições 
nasce exatamente da falta de 
autonomia e de comunicação 
do filho. Aí percebemos que os 
tormentos não acabaram, ape-

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

Quem é pai vai entender: quando o filho tem 

apenas alguns meses, torcemos para que 

ele cresça e possamos, assim, desencanar 

de algumas preocupações, como cólicas, 

alimentação restrita e muito choro. 

MARCELO ALLENDES

a estrutura é pequena, a his-
tória é outra, pois somos res-
ponsáveis por cada tarefa. É 
como cuidar de uma crian-
ça com babá e empregada 
doméstica. Ou ter de fazer 
tudo e se virar por conta 
própria. Quando passamos 
pela etapa inicial de uma 
nova empresa, e superamos 
os primeiros obstáculos, as 
preocupações não somem, 
aumentam. Se as crianças 
viram adolescentes, os ne-
gócios tendem a crescer 
também. Com a evolução 
natural, deixamos de olhar 
os pormenores e ansiamos 
por crescimento, estabilida-
de, desenvolvimento, expan-
são. 
Nosso dessossego nunca 
termina. Somos sempre res-
ponsáveis pelo que planta-
mos. 

nas foram substituídos por 
outros. Ou seja, cada fase 
conquistada traz novas do-
res de cabeça.
Administrar uma empresa 
é um processo muito pare-
cido. Quando abrimos um 
negócio, e não temos expe-
riência, tudo é difícil, árduo 
e complicado. Legislação, 
impostos, documentação, 
colaboradores, contabili-
dade, estoque, fornecedo-
res, clientes. Se há capital 
financeiro para delegar 
cada coisa a um especialis-
ta, a história é uma. Mas se 
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As IPAs, abreviação do termo India 
Pale Ale, compõem uma das “famílias” 
de estilos de cervejas que provavel-
mente são as mais requisitadas pelos 
apreciadores de cervejas artesanais, 
mas como surgiu esse estilo?

No século XVIII, com o do-
mínio da Inglaterra em di-
versas colônias ao redor do 
mundo, a cerveja chegava 
para as tropas e colonos. As 
mais populares nas eram a 
Pale Ale e a Porter, porém, 
a quantidade de cervejas 
que não resistiam às longas 
viagens e ao clima quente 
de muitas colônias era mui-
to alto. 
Foi percebido que as cer-
vejas com maior quantida-
de de lúpulo resistiam às 
condições de viagem e cli-
ma das colônias, assim, por 
volta da década de 1760 
as cervejarias passaram a 
adicionar maior quantida-

IPAs ganharam variações, 
e atualmente temos mais 
de dez sub-estilos de IPAs, 
que vão desde as tradicio-
nais English e American 
IPA, passando pelas Session, 
Red e Black e chegando às 
mais recentes - e ganhando 
popularidade - as New En-
gland IPA, ou simplesmente 
NEIPAs e Brut IPA. 
No Brasil, o estilo ganhou 
tantos fãs que temos um 
evento anual todo dedica-
do às IPAs, o “IPA Day”. Este 
ano, ele acontecerá em no-
vembro, em Ribeirão Preto 
(SP).
Quando falamos de Har-
monização de IPAs, elas se 
saem muito bem com pratos 
salgados, condimentados. 
Os lúpulos, teor de álcool 
elevado e final seco são 
muito eficientes para limpar 
o paladar, então as IPAs ge-
ralmente harmonizam muito 
bem com pratos mais gor-
durosos ou com frituras. Até 
mesmo uma carne grelhada 
pode render uma bela har-
monização de contraste com 
as IPAs.
E para iniciar no mundo 
das IPAs é importante ter 
ciência de que o lúpulo é a 
estrela principal, portanto, 
espere uma cerveja aromá-
tica, saborosa e bastante 
amarga. Se você não é muito 
familiar com o estilo prefira 
as Session e English IPAs.  E 
escolha sempre as cervejas 
frescas, geralmente encon-
tradas em barril ou distri-
buídas em cadeia fria, pois o 
processo de pasteurização 
derruba as características 
principais dos lúpulos. Por 
fim, prepare-se, pois o amar-
gor geralmente é um cami-
nho sem volta para todo 
apreciador de boas cerve-
jas. Fique ligado no @noel-
bier no Instagram e confira 
algumas avaliações de IPAs.

de de lúpulo como condição 
indispensável para a sua “ex-
portação”.
No século XIX as cervejas pas-
saram a ser produzidas exclu-
sivamente para o mercado da 
Índia e para tal, além de quan-
tidade extra de lúpulos, o teor 
de açúcar final era reduzido, 
resultando em uma cerveja 
de paladar muito mais seco. 
Ainda naquele século, a Pale 
Ale, que dominava o mercado, 
era produzida pelo cervejeiro 
George Hodgson, da cerveja-
ria “Bow Brewery” de Londres. 
Muitos atribuem a criação das 
IPAs a Hodgson, entretanto, 
fatos históricos mostram que 
Pale Ales feitas com mais lú-
pulo já eram comuns bem an-
tes das produções da cerveja-
ria Bow. 
Na década de 1970 surgiram 
diversas cervejarias artesa-
nais na região oeste dos Esta-
dos Unidos, mais especifica-
mente no estado da Califórnia. 
Estas cervejarias começaram 
a produzir cervejas da família 
das Ale, outrora esquecidas 
e dominadas pelas Lager. In-
gredientes americanos, prin-
cipalmente os lúpulos, co-
meçaram a ser utilizados em 
grande escala e assim foram 
criadas as American IPAs, que 
nas décadas seguintes ga-
nharam popularidade. Prati-
camente todas as cervejarias 
artesanais produziam pelo 
menos uma IPA.
Caracterizadas pela forte do-
minância dos lúpulos de per-
fil cítrico e resinosos, tanto 
no aroma quanto no sabor, as 

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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COMO A IPA 
DOMINOU O 
PALADAR DOS 
CERVEJEIROS

“O PRAZER DOS 
BANQUETES NÃO ESTÁ 
NA ABUNDÂNCIA DOS 
PRATOS E, SIM, NA 
REUNIÃO DOS AMIGOS 
E NA CONVERSAÇÃO”. 
CÍCERO

LEANDRO NOEL
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RÚSTICO 
E 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 aromas que mais perfumam a cozinha é o da mandioquinha 
sendo cozida! Aquele cheiro suave e pleno inebria as narinas 
e desperta uma ótima e prazerosa sensação. E a páprica – este 
tempero milenar – agrega o sabor merecido a tal junção, pois ambos 
ingredientes são responsáveis pela receita abaixo, que utiliza a 
denominação “rústico” pelo preparo rápido, básico e direto com 
que é feito, sendo a mandioquinha servida com casca e o frango 
preparado na chapa. 
Confira o Rústico de Mandioquinha com Frango na Páprica! 

Ingredientes: (para 4 pessoas)
1kg de sobrecoxas desossadas
600g de mandioquinha
Suco de 1 limão • Adobo desidratado
1 colher de sopa de manteiga • 1 colher de sopa de azeite de oliva
Páprica picante em pó, sal e pimenta moída na hora a gosto

Preparo:
Lave bem as mandioquinhas e leve para cozinhar com casca numa 
panela com um pouco de sal e uma folha de louro até ficarem 
macias (cerca de 20 minutos). Enquanto isso, prepare as sobrecoxas 
desossadas. Num recipiente tempere-as com o suco do limão, 
sal, pimenta, páprica picante e pitadas de adobo. Aqueça uma 
frigideira com uma colher de sopa de manteiga e uma colher de 
sopa de azeite de oliva. Disponha de duas em duas unidades as 
sobrecoxas para fritar por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado 
ou até que estejam cozidas. Retire as mandioquinhas, pique-as 
grosseiramente e dê uma pequena amassada nelas, tempere com 
sal, azeite de oliva e pimenta preta moída na hora. Disponha nos 
pratos e sobre cada porção acomode uma sobrecoxa, decorando 
com algum raminho verde. Sirva em seguida!

A mandioquinha
Este tubérculo, também conhecido como batata 
baroa, batata salsa ou cenoura amarela, é rica 
em carboidratos e nutrientes e amplamente 
utilizada na culinária de diversos países. Sua 
origem remota aos países andinos e atualmente 
também é produzida nos estados do Sudeste, 
Centro Oeste e Sul do Brasil. Já a páprica traz 
um sabor todo especial aos preparos, num 
misto de picância, defumado, doçura e amargor. 
Ela é uma especiaria proveniente do pimentão 
vermelho e há dois tipos, a doce e a picante, 
dependendo do tipo de pimentão que lhe dá 
vida. A Hungria é o país que mais a consome 
e o que mais a produz. Para a saúde é um 
excelente estimulante para a circulação, reduz 
e traz benefícios cardiovasculares, possui ação 
anti-inflamatória e digestiva.

“O PRAZER DOS 
BANQUETES NÃO ESTÁ 
NA ABUNDÂNCIA DOS 
PRATOS E, SIM, NA 
REUNIÃO DOS AMIGOS 
E NA CONVERSAÇÃO”. 
CÍCERO

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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Um grande vinho é um fruto 
estrito e puro de um lugar pri-
vilegiado. Quanto mais tenta-
mos focalizá-lo, mais precisa 
fica sua identidade, o que é 
vital para definir um grande 
vinho. 

Projeto pioneiro 
na Espanha 
posiciona os 
vinhos da DOQ 
Priorat entre 
os melhores 
vinhos europeus, 
seguindo o 
mesmo caminho 
das maiores 
regiões vinícolas 
do Velho Mundo.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Neste contexto, a DOQ Priorat 
está promovendo essa nova 
qualificação de vinhos produ-
zidos em suas vinícolas, além 
de enfatizar três valores prin-
cipais: transparência, humil-
dade e a recuperação de algo 
que havia desaparecido.
“É hora de respeitar uma ori-
gem mais específica. Trata-
-se de nomear determinado 
vinho como deveria ser feito, 
segundo o lugar de onde ele 

Vinhos de Paratge, mostram 
uma essência ainda mais 
pura, um caráter ligado à 
orografia, à geologia e a um 
microclima delimitado.
Vinya Classificada, vinhos 
nascem de uma produção 
individual de vinhos de vir-
tudes excepcionais, que pre-
cisam ser engarrafados se-
paradamente.
Gran vinya classificada, es-
ses são exemplos muito ra-
ros de talento natural e his-
tórico: uma aliança móvel, 
resultante do puro capricho 
da natureza e da tradição 
que foi capaz de interpretar 
e preservar as joias vinícolas 
mais exclusivas até nossos 
dias, sem sofrer a alteração 
do tempo. 

Rastreabilidade
O Consell Regulador DOQ 
Priorat identificou todas as 
parcelas viníferas do Prio-
rat. A razão foi assegurar a 
origem de cada uva de cada 
vinhedo e de cada vinho se-
gundo uma qualificação es-
pecífica. Com isso, os técni-
cos da DOQ Priorat podem 
garantir, graças a um contro-
le estrito de rastreabilidade, 
que a origem e as regras 
estabelecidas na classifica-
ção atual aplicam-se a todos 
os vinhos. Hoje, a DOQ Prio-
rat tem pouco mais de 2.000 
hectares de vinhedos, culti-
vados por 575 viticultores e 
109 vinícolas. O cultivo da vi-
deira e a produção de vinhos 
são as principais atividades 
econômicas das aldeias des-
sa apelação.

DOQ 
PRIORAT

vem. Quanto maior a responsa-
bilidade que temos para com 
a terra, maior a credibilidade, 
a confiança e o rigor que con-
quistamos no mundo dos gran-
des vinhos”, disse Álvaro Pala-
cios, produtor da DOQ Priorat, 
durante a apresentação mun-
dial da nova qualificação feita 
hoje em Cartoixa d’Escaladei 
diante de mais de 55 profis-
sionais renomados do mundo 
todo.
“Este projeto está atribuindo 
valor à singularidade de uma 
terra, a DOQ Priorat, realçando 
suas 459 localidades, além das 
videiras singulares e antigas”, 
disse Sallustià Àlvarez, presi-
dente da DOQ Priorat.
“Os nomes da terra” introduz a 
seguinte classificação:

Vinho DOQ Priorat, refletem 
a personalidade genérica da 
vitivinicultura e tipicidade da 
DOQ.
Vins de Vila, transmitem a 
identidade exclusive do mo-
saic de paisagens de uma al-
deia, a soma da diversidade de 
seus locais de cutlvio. 

Álvaro Palacios, viticultor 
e produtor da DOCa 
Priorat, e Sallustià 
Álvarez, presidente da 
DOCa Priorat
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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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