




Isto, porém, não tira a responsabilidade das 
vendas diretas a frotistas e locadoras na queda 
de nossas vendas. Questão antiga e que continua 
sendo praticada no nosso meio, tem a condução da 
Fenabrave para que números como os recentes não 
mais se repitam: neste primeiro semestre, de dez 
carros licenciados mais de quatro foram vendas 
diretas.
As montadoras justificam o aumento das vendas 
diretas este ano por conta da crise argentina, que 
diminuiu a importação de nossos veículos, mas o 
fato é que a prática afeta diretamente o negócio dos 
concessionários. 
Esperamos que as tratativas sobre este tema 
avancem e cheguemos, em breve, a um ajuste.
Enquanto isso, devemos olhar para nossas empresas 
com a perspectiva de uma gestão rígida e ao mesmo 
tempo inovadora. É com esta visão, a do futuro da 
mobilidade, que a Diretoria da Assobrav tem se 
pautado desde sua posse, há três anos e meio.
Palestras, seminários, cursos, visitas a centros 
de inovação e programas específicos para os 
concessionários são realizados com o intuito de 
despertar na Rede VW a importância de adotar uma 
nova maneira de encarar o nosso negócio, diante da 
nova maneira de pensar e de agir dos consumidores. 
Ao mesmo tempo, essas iniciativas apresentam 
opções de outros negócios, alternativas nunca antes 

Apesar de a Fenabrave ter revisto de 
11,15% para 8,37% a expectativa de 
crescimento para este ano, dado que 
o mês de junho caiu cerca de 9% em 
relação a maio, com 213.421 unidades 
comercializadas, cabe salientar que 
ainda assim junho registrou as melhores 
médias diárias dos últimos quatro anos, 
considerando que tivemos apenas 19 dias 
úteis. E se analisada a venda acumulada, 
tivemos um crescimento de quase 11% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. 

pensadas na empresa concessionária de veículos. 
Acreditamos, efetivamente, que uma mudança 
radical precisará ser feita em nossas empresas 
se quisermos mantê-las no futuro. Muito se fala 
em colocar o cliente no centro de tudo, mas ainda 
temos poucas iniciativas nesse sentido.
Recentemente, com alguns concessionários 
estivemos em Hamburgo e Frankfurt para uma 
Missão Técnica e nos Estados Unidos para visitar 
a Microsoft. Também por esta razão, o Programa 
de Sucessão na Empresa da Assobrav tem se 
pautado pela inovação. No fim do mês passado, 
os 40 sucessores que participam do curso este 
ano se reuniram em Recife para conhecer o Porto 
Digital, um dos melhores centros de inovação e 
pesquisa do Brasil. A matéria de capa desta edição 
dá os detalhes do que as jovens lideranças da 
Rede viram e ouviram. Pessoalmente, fiz questão 
de acompanhá-los e comigo estiveram o vice-
presidente do Comitê de Inovação da Assobrav, 
Gustavo Fávero e o CEO do Grupo Disal, Anderson 
Silva. Nossa opinião sobre o que vimos não foi 
diferente das dos jovens. Temos grandes talentos 
no Brasil, inclusive fora do eixo Rio-São Paulo, 
trabalhando em parceria com as universidades e 
empresas tradicionais para fomentar a pesquisa e 
o desenvolvimento. As startups estão aí para serem 
contatadas e para somar à nossa experiência de 
anos à frente do balcão, atendendo ao público com 
excelência e com a vivência de alguns anos a mais 
de vida. Só precisamos colocar tudo isso em prática.
Amigos, para encerrar, quero dizer que conto 
com todos vocês na XIX Cenassobrav, entre 20 
e 23 de novembro, no Resort Transamerica Ilha 
de Comandatuba, para um intenso período de 
confraternização e lazer, além de prestigiar a 
transmissão de cargo desta Diretoria para a que 
assumirá a condução da Assobrav nos anos 2020 e 
2021.
As inscrições, a preços super competitivos, já estão 
abertas. Acesse o nosso site www.assobrav.com.br 
e assegure a sua presença! 

A hora de pôr em  
prática a inovação

 
RECADO

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

 
Entre os dias 15 e 18 de junho, o presidente Dado Guião e alguns concessionários 
da marca participaram do Projeto Educacional de Autos e Comerciais Leves, na 
Virginia, Estados Unidos, dentro de programa da Fenabrave.

 
Em seguida, Guião se juntou à direção da Volkswagen e seus executivos e com 
mais alguns concessionários da Rede visitou a sede da Microsoft, em Redmond, 
Estados Unidos, para uma imersão em tecnologia, tendências e novas plataformas 
com o objetivo de refletir sobre formatos diferentes e inovadores da aplicação da 
tecnologia aos produtos e processos da marca VW.
Recebidos por Rodrigo Fatoreto, Head da área automotiva da Microsoft, 
estiveram Pablo Di Si, presidente da Volkswagen América Latina, Stefan Mecha, 
vice-presidente de Vendas e Marketing América Latina, Gustavo Schmidt, vice-
presidente de Vendas e Marketing da VWB, Jurg Pape, novo presidente do Banco 
Volkswagen, que assumirá em agosto, Rodrigo Capuruçu, CFO do Banco VW, José 
Roberto Giro, diretor de TI da Volkswagen, entre concessionários de todas as 
regiões do Brasil. 

Veja os destaques do mês de junho,no âmbito da 
AssobrAv/Grupo DisAl e reDe vW 

Capa: Fábio Moreira
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Em visita à sede da Assobrav, os executivos 
Sérgio Ferraz, da Fitam – Sistema de 
Iluminação Automotiva...

e Julieti Fonseca Lopes, da 
Bridgestone do Brasil.

Tarcísio Nogueira Góes e Souza, 
sucessor da VW Bavel, de Alagoinhas, Bahia...

e o também sucessor Lorenzo Arico de 
Rezende, da VW Nova Mavel, de Manaus, para 
prestigiar o Programa de Sucessão na Empresa da 
Assobrav...

Lívia Guimarães P
Alemanha,

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Lívia Guimarães Pacheco, titular da VW 
Alemanha, de Teresina (PI), para participar da reunião do 
Grupo Hamburgo do Programa Sinal Vermelho...

Com ela também estiveram os executivos 
Rodrigo Baida Moreno, do Grupo Faria, 
interior de São Paulo... 

e do sul, Jandir Vogt, do Grupo Pampeiro, de 
Santa Maria (RS)...

Nívia Rezende Belém, do Grupo Belcar, de 
Goiânia, Goiás...
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Revelado o endereço do paraíso!

Fica na Bahia, na Ilha de Comandatuba – Hotel Transamérica. 
É neste cenário que será realizada a XIX Cenassobrav, de 20 a 23 de novembro. 
Os titulares das concessionárias, familiares e executivos são convidados a participar. 
Faça sua inscrição agora mesmo, no site da Assobrav, e arrume as malas para o 
maior evento do ano.

www.assobrav.com.br

XIX CENASSOBRAV

Comandatuba | Bahia
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Receita de
sucessosucesso

Quarenta sucessores da Rede Volkswagen 
participantes do Programa Sucessão na Empresa 
promovido pela Assobrav se reuniram em Recife 
para o segundo encontro do ano. Programado 
para ter quatro etapas, o curso de 2019 propõe 
tirar da crise uma concessionária de veículos, 
principalmente incorporando projetos de inovação 
que resultem em novos processos e novos negócios. 
Para inspirar as novas lideranças da Rede nesse 
caminho, centros de inovação, empresas disruptivas 
e as fábricas da Volkswagen do Brasil são visitadas 
dentro dos dois dias de curso. 

Inovação aliada à tradição consciente
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O Programa é conduzido 
pelo consultor e professor 
Valdner Papa que, em Reci-
fe, propôs algumas diretri-
zes para a condução do caso. 
“Não tentem ver na Mon-
tadora a solução ou o im-
pedimento do seu negócio. 
Temos que encontrar formas 
dinâmicas de conviver com 
os nossos problemas de 
gestão e concorrência mes-
mo na adversidade”, disse.
E como primeiro passo, Papa 
sugeriu estabelecer cinco 
pontos basilares para a em-
presa, que são também as 
condições anunciadas por 
Jack Ma, fundador do Aliba-
ba: a definição da missão, o 
estabelecimento de valo-
res, a escolha das pessoas, 
o treinamento adequado, a 
proatividade e a constante 
perseguição do sucesso do 
empreendimento. “Não vale 
desistir diante do primeiro, 
segundo ou terceiro fracas-
so. O princípio das startups 
e do mundo contemporâneo, 
onde agilidade substitui a 
burocracia é não desistir.”

Fotos: Fábio Moreira

adição consciente
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Porto Digital, um exemplo
A visita deste encontro foi ao Porto Digital, nascido 
em 2000 e responsável por trazer novamente vida ao 
espetacular centro de Recife, hoje com vários edifí-
cios históricos restaurados e muitos em recuperação. 
Startups e empresas tradicionais, como a Accenture, 
que ministrou ao grupo um curso intensivo sobre ino-
vação no mercado automotivo, fazem daquele Centro 
de Inovação um dos mais importantes e produtivos 
do País, que tem à frente do Conselho de Administra-
ção o conhecido e respeitado professor Silvio Meira. 
A missão do Porto Digital é sintetizada e conhecida 
pela sigla GENTES – que está para gente, negócios, 
território e sustentabilidade. Prova disso são as ins-
talações da “tradicional e disruptiva” Accenture, que 
possui seis prédios na cidade – dois no Centro e qua-

tro na Ilha - e está a caminho dos 
três mil funcionários até o final do 
ano. Mais que isso, a Accenture tem 
o compromisso global de ter em 
seus quadros 50% de colaborado-
res do sexo feminino, até 2020.
Sobre as tendências para o setor 
automotivo, a consultoria resumiu: 

“quanto mais digital for a concessionária mais o clien-
te irá visitá-la”. E isto porque o consumidor já se habi-
tuou à tecnologia. Em todas as atividades do seu dia a 
dia, ele experimenta o mundo digital, seja ao assistir a 
uma serie da Netflix, seja ao chamar um Uber.

“As experiências líquidas”
Segundo Bruno de Paula, da área de Desenvolvimento 
de Produtos, trata-se das chamadas experiências lí-
quidas dos clientes, ou seja, a maneira com que eles 
lidam com uma empresa na esfera digital – como ele 
acessa, que respostas encontra, como ele digita ou 
clica para se movimentar dentro do site das organiza-
ções – deve se repetir na concessionária de veículos, 
por exemplo.

show390.indd   10 7/8/19   12:29 AM

12



13S H O W R O O M 

De Paula e Vinicius Haikal, ge-
rente de Tecnologia, esclarece-
ram ainda que um novo modelo 
de concessionária, assim como 
a era da digitalização ou, melhor 
dizendo, da inovação, é um pro-
cesso irreversível; sem volta, e 
complementou: “para a Accentu-
re inovação é toda uma lógica de 
como combinar as novas tecno-
logias e até as tradicionais para 
compor um processo de atendi-
mento de novos negócios.” 

Porto Digital, crescimento 
ininterrupto
Da mesma forma, Mariana Pin-
covsky, superintendente de Negó-
cios e Inovação do Porto Digital, se 
empenha em atrair novas empresas 
– entre elas as tradicionais – para 
que desenvolvam seus projetos 
inovadores ali.
“Ter as empresas tradicionais insta-
ladas aqui no Centro nos traz dois 
benefícios; o surgimento de solu-
ções inovadoras para as grandes 
empresas, já que passam a ter es-
treito relacionamento com as star-

tups da área e o incentivo  
ao empreendedorismo, 
ao surgimento de novos 
negócios, através de par-
cerias consequentes do 
diálogo entre as novas 
empresas e as tradicio-
nais no mercado”, disse 
Mariana.
O Porto Digital construiu 
em 19 anos um parque 
com 328 empresas, que 
reúnem 800 empreende-
dores e 10 mil colabora-
dores, tendo movimen-
tado quase 2 bilhões de 
reais. Entre as startups 
abrigadas, a “inloco me-
dia” deverá ser o primei-
ro unicórnio lá incubado.
A meta do Porto Digital, 
que registra crescimen-
to contínuo desde o seu 
nascimento, é chegar a 
um quadro de 20 mil pro-
fissionais inovadores e 
deixar de perder as boas 
cabeças para o exterior.
Disse Mariana Pincovsky: 
“Temos uma excelente 
academia em Pernam-
buco e no nordeste de 
maneira geral. É um pe-
cado que nossos melho-
res talentos deixem o 
Brasil para desenvolver 
seus projetos no exte-
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CAPA
rior. Apenas para dar uma 
ideia do que falamos: temos 
vagas para 900 profissionais 
na área de TI. Isto é um con-
trassenso num país com 14 
milhões de desemprega-
dos, mas é a nossa realida-
de e precisamos mudá-la”.

Diretoria da Assobrav/
Grupo Disal prestigiou 
os sucessores 
Acompanharam a visita dos 
sucessores ao Porto Digital 
e à apresentação especial-
mente preparada para eles 
pela Accenture – empresa 
hoje especializada em de-
senvolvimento de Projetos 
Digitais e cujas instalações 
em Recife compõe o pri-
meiro centro de tecnologia 
do Brasil e o terceiro no 
mundo - o presidente da As-
sobrav Dado Guião, o vice-
-presidente do comite de 
Inovação Gustavo Fávero e 
o CEO do Grupo Disal, An-
derson Silva. 
Entre outras coisas, o presi-
dente da Assobrav destacou 
o benefício da diversidade 
de pessoas na composição 
de equipes vencedoras, 
hoje, mais do que nunca.
“Muitos de vocês estiveram 
no Vale do Silício dentro de 
nossos programas e pude-
ram comprovar o quanto a 
diversidade de pessoas nas 

organizações é impor-
tante para absorver no-
vos conceitos e promo-
ver ideias disruptivas”, 
disse Guião, finalizando: 
“Se nós não tivermos 
este conceito em nossas 
empresas, dificilmente 
iremos superar os obs-
táculos que tem se apre-
sentado em nosso dia a 
dia. 
A visita a centros de ino-
vação como o Porto Di-
gital e à empresas como 
a Accenture, antigo par-
ceiro da Volkswagen e 
da Assobrav, nos dá o 
respaldo para caminhar-
mos nessa direção e es-
tarmos preparados para 
as mudanças que estão 
se impondo.” 
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STARTUPS

Nunca o mundo dos negócios 

foi tão igualitário. Quem diria 

que há 20 anos, empresas 

grandes se uniriam, ou melhor, 

pediriam o conhecimento de 

organizações que, às vezes, 

têm apenas três ou quatro 

cadeiras para acomodar os 

sócios-fundadores em uma 

mínima baia de coworking? 

Hoje esta realidade se alastra a olhos vistos, até mesmo no 
Brasil.
À procura de novos softwares de gestão, novos processos, 
de negócios correlatos à sua atividade principal, as grandes 
empresas já começam a implantar – como regra – programas 
específicos para atrair startups, e entre as candidatas, sele-
cionar as que lhes convêm. Especialistas no assunto já de-
nominaram esta novidade como “vestibular para startups”.
Já são mais de 50 empresas inseridas nessa realidade. Em-
presas que por meio de uma seleção própria ou parceria 
com aceleradoras, abrem caminho para que “gente nova e 
de fora” as inspire e ajude a inovar.
Os mesmos especialistas nesse novo mundo das startups 
garantem que em alguns setores a concorrência é grande. 
Chegam a ser 30 startups candidatas para apenas uma vaga.
Se já é difícil uma startup vingar, muito mais difícil é ela de-
colar rápido. As estatísticas apontam que a cada cem inscri-
tas nesses processos de seleção, apenas uma entra no jogo.
Mas, mesmo com as dificuldades, apenas neste ano, cinco mil 
startups devem entrar no mercado, com participação ativa na 
economia nacional.

16S H O W R O O M

Os grandes atrás dos emergentes

show390.indd   16 7/8/19   12:30 AM



Não basta uma boa ideia
Em recente entrevista à imprensa, Maximiliano 
Carlomango, sócio da Innoscience, consultoria 
de inovação corporativa, que ajuda a grandes 
companhias como Klabin e Roche a encontrar 
startups, disse: ”Vejo uma onda inicial de apoio 
a startups. É um movimento que ganhou força 
nos últimos dois anos, embora o maior proble-
ma seja ainda o fato de que em boa parte dos 
casos, os resultados apontados pelas startups 
são facilmente questionáveis. Não vale apenas 
ter uma ideia na cabeça.”
Cair na graça do mercado é o ponto que dife-
rencia as startups vitoriosas das que morrem na 
praia. Às vezes, como dizem os especialistas, 
não basta o produto ser bom, útil e de vanguar-
da se o mercado não sente falta dele.
O movimento de startups, que começou a to-
mar corpo no ano passado, tem apresentado 
seus principais frutos agora. As gaúchas Eirene 
Solutions e Feel Joy, ambas no ramo do agrone-
gócio, são um bom exemplo.

Foco bem definido
Focada no desenvolvimento de maquinário 
agrícola, como robôs autônomos e tecnologias 
inteligentes de pulverização, a Eirene Solutions 
ocupa a terceira posição no ranking organiza-
do pelo 100 Open Startups. Seu portfólio conta 
com o Savefarm, uma solução de pulverização 
inteligente composta por um sistema de câme-
ras e sensores para detectar ervas daninhas e 
fazer aplicações somente onde é necessário.
Já a Feel Joy, como sugere o nome, é uma Star-
tup de alimentos saudáveis. No caso, orgânicos 
e funcionais ultracongelados.

17S H O W R O O M

A empresa aliou tecnologia à qualidade gastro-
nômica, entregando um produto que mantém 
a cor, textura, propriedades nutritivas, aroma 
e sabor pelo prazo de 180 dias sem adição de 
conservantes.
Desde 2016 a startup cresceu 40% ao ano em 
faturamento e 120% na base de clientes. No 
ano passado, os pedidos, via plataforma, obti-
veram um aumento de 57% em relação a 2017 
e a meta para 2019 é atingir um crescimento de 
60% em faturamento em relação a 2018.

Grandes diferenças
Já o Maranhão ocupava até outubro de 2017 a 
21ª posição na Federação em número de star-
tups operantes. A diferença entre norte e sul, 
indica claramente a falta de investimento por 
parte do governo e das universidades em in-
centivar as startups como meio de acelerar a 
produtividade brasileira, tão questionada por 
todos. Daí a iniciativa privada tomar a dianteira 
e pouco a pouco, mas de forma contínua, prover 
através dessas parcerias com empresas emer-
gentes inovadoras, a melhoria da produtivida-
de nacional.
Mas antes disso, cabe ao Estado velar pela edu-
cação de base, sem a qual nenhuma inovação 
virá à luz e que lamentavelmente continua em 
nível muito baixo.
Dados recentes do movimento “Tudo Pela Edu-
cação” revelam que 43% das cidades brasi-
leiras gastam menos com educação do que o 
mínimo necessário para manter a qualidade do 
ensino. O investimento mínimo para isso deve-
ria ser de 4 mil e 300 reais ao ano por aluno.
Mais uma vez identifica-se a discrepância entre 
norte e sul do Brasil. A cidade que mais investe 
em educação fundamental no País é Pinto Ban-
deira, no Rio Grandes do Sul. Lá são alocados 
quase 20 mil reais por aluno ao ano. Já, em Bu-
riti, no Maranhão, o investimento é de apenas 2 
mil e 900 reais ao ano por cada criança. 

Os grandes atrás dos emergentes
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COMPORTA-
MENTO

Os dias de hoje são mestres em causar 
stress. Nós, humanos, já um poço de 
ansiedade, devemos aprender a lidar com 
os eventos da sociedade contemporânea, 
que em uma lista encabeçada pelos 
mais temidos estão o desemprego, 
a criminalidade, os relacionamentos 
superficiais, a falta de privacidade e o 
medo às catástrofes climáticas.

Tudo isso se soma às transformações a jato 
que nos chegam a cada minuto, ou menos. 
A apologia da produtividade, palavra de 
ordem nos anos 1990, começa a ser ques-
tionada hoje, quando o filósofo coreano 
Byung-Chul Han em seu livro “ Sociedade 
do Cansaço”, diz que uma sociedade sem 
tempo para pensar, mas apenas para pro-
duzir, a chamada “sociedade do desempe-
nho”, se esgota em um grupo de autoadmi-
radores sem laços afetivos.

Sob o signo do 
stress

A palavra da moda hoje é “empreendedorismo”, 
o que dá a entender que se você não tem o viés 
do empresário, é um nada. 
Na tentativa de serem aceitas, muitas pessoas, es-
pecialmente as jovens, se jogam no mercado pro-
pondo ideias mirabolantes e arriscando tudo em 
iniciativas, na maioria das vezes, pouco ou nada 
fundamentadas. Prazer, gratificação? Nem pen-
sar. É preciso produzir, girar o dinheiro, chegar 
a um bilhão, ser um unicórnio, e finalmente reco-
nhecido. Daí, quem sabe, você poderá tirar umas 
férias...
O preço dessa angustia constante é muito alto, 
mas demora para a pessoa envolvida nessa roda-
-viva se dar conta de que precisa diminuir o ritmo 
e até de procurar ajuda.

O ansioso considera os demais “devagar 
quase parando”
Segundo os terapeutas, é difícil dizer para uma 
pessoa ansiosa que ela é ansiosa. Geralmente, o 
ansioso acha que está em ritmo normal. Não vê a 
própria aceleração e quando as pessoas ao seu 
redor lhe pedem “calma”, ele simplesmente acha 
que o mundo todo é muito devagar.

MARIANA BONNET
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Além da psicoterapia e em al-
guns casos a ingestão de medi-
camentos, a mudança de hábitos 
é a atitude que pode ser tomada 
por qualquer um a qualquer mo-
mento. 
A prática de atividades relaxan-
tes como alongamento, respira-
ção, ioga, meditação ou tai chi 
chuan, na moda nos últimos anos, 
ajuda bastante. São pequenos in-
tervalos de tempo dedicados a si 
mesmo, e embora possam pare-
cer insignificantes, o simbolismo 
que encerram – o cuidar da gen-
te – é o que mais vale em todo o 
processo de relaxamento ou de 
desligamento do mundo do tra-
balho. 

A preocupação dos espe-
cialistas

quiatras, psicólogos e terapeutas 
de várias correntes se reuniram 
no Fórum “Precisamos Falar so-

de que “desacelerar deve ser o 
objetivo de todos”. 
Os principais sinais de que o an-
sioso está perdendo a briga para 
a doença é quando ele passa a 
ser afetado constantemente com 
falta de sono, indisposição du-
rante o dia, irritação permanen-
te, desconforto, embotamento 
do raciocínio e até a ter reações 
físicas como tonturas, sudoreses 
e palpitações. A soma desses 
sintomas ou a presença de vá-
rios deles pode levar ao esgota-
mento e daí para a depressão é 
um passo. Afinal, ninguém aqui 
neste planeta é o super-homem. 

A exposição e a demons-
tração de felicidade nas 
mídias sociais 
Um dos conceitos discutidos no 
Fórum foi a “necessidade de 
aceitação” que impera nas redes 
sociais. Facilmente as pessoas 
caem no engano de que a pro-

paganda, os anúncios glamuro-
sos, os artistas, as celebridades, 
enfim, o mundo da moda, os visí-
veis, os que são seguidos perten-
cem a um mundo maravilhoso e 
que eles são mais felizes do que 
nós, reles mortais.
O culto a superar desejos que na 
verdade não são nossos, nos leva 
ao sufoco.
O conhecido historiador e pa-
lestrante Leandro Karnal, tam-
bém presente ao Fórum, disse 
acreditar que “os jovens de hoje, 
como seus pais, precisam pare-
cer sempre felizes e realizados 
nas postagens das redes sociais, 
criativos em tempo integral e 
donos de corpos perfeitos. Vive-
mos a teologia do empreende-
dorismo. Com ela você aprende 
que basta o desejo para ser uma 
pianista perfeita ou um Leonardo 
da Vinci. E claro, ainda precisa 
ser magro!”

Os transtornos
Claro que existe um caminho 
entre o se mostrar feliz nas re-
des sociais e ficar obcecado com 
isso, mas cada vez mais a socie-
dade psiquiátrica se preocupa 
em sinalizar quais são os trans-
tornos mais comuns e seus prin-
cipais sinais para que as pessoas, 
hoje vivendo situações de stress 
corriqueiras estejam mais cons-
cientes e, claro, busquem ajuda 
aos primeiros sintomas.
Segundo a Associação America-
na de Psiquiatria, são os seguin-
tes os principais transtornos da 
sociedade contemporânea:

Transtorno de Pânico: caracteri-
za-se por ataques de pânico re-
correntes ou inesperados. Pode 
ser desencadeado por um episó-
dio, como o retorno ao local onde 
ocorreu uma crise, ou espontâ-
neo, sem causa identificada;
Agorafobia: medo ou ansiedade 
exageradas em locais com mui-

tas pessoas, como transportes 
públicos, por exemplo. A pes-
soa tem a sensação de desfa-
lecimento e teme que não dê 
tempo de alguém socorrê-la;
Fobias Especificas: medo ou 
sintomas intensos em relação 
a objetos ou situações, como 
altura, animais, fenômenos na-
turais, sangue, locais fechados; 
Transtorno de Ansiedade So-
cial – fobia social – medo ou 
nervosismo acentuado em rela-
ção a situações sociais quando 
o indivíduo é exposto a possí-
veis ou imaginárias avaliações 
por outras pessoas;
Transtorno de Ansiedade Ge-
neralizada – TAG – preocupa-
ções excessivas com ativida-
des e eventos da vida cotidiana, 
ocorrendo na maioria dos dias, 
por pelo menos meio ano;
Transtorno de Ansiedade de 
Separação – ocorre mais na 
primeira infância até o início da 
vida escolar. Consiste num so-
frimento diante da ocorrência 
ou previsão de afastamento de 
casa ou de pessoas próximas;
Mutismo seletivo – fracasso 
persistente para falar em situa-
ções sociais especificas. A du-
ração mínima é de um mês. De 
rara incidência;
Transtorno de Ansiedade Indu-
zido por Substância/ Medica-
mento: o quadro predominante 
são ataques de pânico ou forte 
ansiedade, com falta de ar e in-
quietação;
Transtorno de Ansiedade De-
vido a Condução Médica – ten-
são e ataques de Pânico rela-
cionados a uma patologia que 
pode ocorrer, com expectativa 
catastrófica. É mais comum 
após uma intervenção médica 
ou depois de procedimento 
que ponha em risco a vida da 
pessoa.
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Ainda muito longe da meta

Investir em pesquisa e desenvol-
vimento tem sido a retórica dos 
últimos governos, das universi-
dades e dos empresários, no en-
tanto, isso ainda não é realidade 
no Brasil.

Longe dos patamares aceitáveis 
para ser considerado inovador, o 
País, mesmo sendo a 9ª economia 
mundial, está muito aquém dos pa-
íses que lideram esse ranking. O 
fato foi referendado por pesquisa 
recente da Confederação Nacional 
da Industria (CNI) que entrevistou 
100 empresários nacionais.
Dos 100 entrevistados, 49% deles 
consideraram nosso grau de inova-
ção como baixo ou muito baixo e 
indicaram os motivos:
17% alegaram que falta financia-
mento específico para investimento 
em inovação e o que há é muito caro;
15% declararam não ter recursos 
para a área de P&D;
14% afirmaram ter dificuldades 
para encontrar profissionais qua-
lificados para o setor, mesmo os 
cursos de engenharia – a principal 
área para recrutamento – terem sido 
melhor avaliados, merecendo nota 
superior a de edições anteriores da 
Pesquisa.

Conceito do que inovação
O estudo revelou ainda que nos úl-
timos anos o pouco investimento 
destinado à inovação, caiu. Ou seja, 
retrocedemos. A análise é feita le-

vando em consideração a relação 
entre o percentual de investimen-
to na área e o PIB.
Segundo a diretora de Inovação 
da CNI, Gianna Sagazio, o que faz 
o Brasil aparecer na apagada 64ª 
posição no ranking de nações de-
dicadas à pesquisa e desenvolvi-
mento tem a ver com o conceito 
que se dá à “inovação”.
“No Brasil, os recursos alocados 
com pesquisa e desenvolvimen-
to são considerados um gasto, 
enquanto em países mais desen-
volvidos são tidos como investi-
mento. Isso muda completamente 
a forma de como esses recursos 
são priorizados dentro de uma 
estratégia de desenvolvimento de 
País”, afirma. 
Para alguns economistas, a expli-
cação para a falta de investimento 
em inovação nas empresas é a su-
cessão de crises que o País atra-
vessa.
Segundo esta linha de pensamen-
to, o empresariado teria receio 
de alocar recursos a longo prazo 
quando tem necessidades pre-
mentes.
A atitude a ser tomada – aponta o 
consenso entre os envolvidos no 
estudo da CNI - é uma ação con-
junta entre empresas, governo e 

universidades, os três pilares de 
sustentação da inovação. Exem-
plo que é realidade no mundo 
desenvolvido e que comprova o 
efeito positivo sobre a economia, 
tornando-a mais eficiente, mais 
produtiva e mais competitiva, tra-
zendo, de consequência, mais em-
prego e renda. 

Até a tomada dessa decisão, 
a realidade é ruim
De fato, dados oficiais do governo 
revelam que no primeiro trimes-
tre deste ano não apenas houve 
aumento no desemprego formal 
– já são 20,2 milhões em busca de 
emprego ou de melhores opor-
tunidades –, mas houve também 
significativa perda na qualidade 
da mão de obra empregada, fato 
que tem tudo a ver com a carência 
de inovação e de desenvolvimen-
to nos setores produtivos. Aliás, 
entre os três grandes setores da 
economia nacional – a indústria, 
os serviços e a agropecuária – só 
o agronegócio segue em alta. Os 
demais recuaram, principalmente 
no tocante à qualidade no traba-
lho. 
Segundo informações da Funda-
ção Getúlio Vargas, a perda de 
qualidade com produtividade tem 
sido sistemática nos últimos cinco 
anos. 
A receita para reverter esse qua-
dro é aquela já conhecida por 
todos, mas que nunca é coloca-
da em prática em sua totalidade: 
mais dinheiro na área de pesqui-
sa e inovação, mais treinamento 
e mais assertividade na definição 
dos planos estratégicos.
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Mesmo que não seja alto verão, o clima na República 
Dominicana em julho continua ótimo. As temperaturas 
variam entre as cidades mais visitadas pelos turistas, mas 
a meteorologia aposta em tempo bom na maioria das 
cidades, em tono dos 30°C em La Romana, Santiago de 
los Caballeros, Moca, Puerto Plata, Punta Cana, Sabaneta, 
Barahona, Las Terrenas, Sosua, Luperon e Concepción de la 
Vega, entre outras.

República 
Dominicana
Vale a pena. Sempre

CAROLINA GONÇALVES

Fato é que a mínima nunca será 
menor aos 27 °C e a máxima chega 
a 32°C, portanto, ideal. Mas, mes-
mo que a piscina e o mar fiquem 
frios para você, tem muita coisa 
interessante em termos de cultura 
e história para ver. Planeje-se para 
visitar San Cristobal, Arenoso, 
Constanza, Bajos de Haina, Bonao, 
San Francisco de Macorís e, claro, 
a capital, Santo Domingo.
 
As esculturas na República Domi-
nicana não têm rosto. É uma forma 
simpática de homenagear a mis-
cigenação, que coloca na árvore 
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genealógica dos domini-
canos desde os índios na-
tivos até africanos, passan-
do por vários europeus.
A terra onde Colombo 
“descobriu” a América é 
o lar de uma gente boni-
ta e bem-humorada, com 
belos sorrisos sempre es-
tampados no rosto, ainda 
que a vida de país pobre 
não seja a mais invejável 
do mundo...Mas eles têm o 
mar de uma cor indescrití-
vel. Isso deve compensar 
tudo.

O país tem 1,5 mil km 
de litoral. As praias lin-
das, com temperaturas 
amenas, atraem turis-
tas do mundo todo. Mas 
não são só coqueiros e 
praias. Tem muito ver-
de, montanhas e rios. 
Um paraíso, com trilha 
sonora de merengue. 
Parece que todo dia é 
dia de festa. Já começa 
no aeroporto; na che-
gada! Os dominicanos 
adoram música e dança. 
Trajando roupas típicas 
e coloridas, tocando 
acordeões, tambores 
e guiras – instrumento 
folclórico – recebem os 
turistas com uma ale-
gria que parece não ter 
fim...
Eles também reveren-
ciam sua história por 
toda parte, em monu-
mentos, castelos, igre-
jas e sítios arqueológi-
cos.

Um pouco da histó-
ria...
Colombo chegou lá em 
5 de dezembro de 1492. 
A região era habitada 
por índios Tainos que a 
chamavam de Quisque-
ya. Colombo, deslum-
brado, chamou a ilha de 
Hispaniola.
Havia tanto ouro que o 
colonizador não titu-
beou em escravizar os 
nativos para sua extra-
ção. Da África vieram 
os escravos para a la-
voura. 

A ilha Hispaniola foi di-
vidida em 1697, quando 
os franceses tomaram o 

outro lado, dando ori-
gem ao Haiti, em 1804. 
Quando os espanhóis 
declararam a indepen-
dência da sua parte, 
os haitianos invadiram. 
Era 1821. Lá ficaram 
22 anos. Espanhóis da 
resistência clandestina 
retomaram o contro-
le em 1844 e deram o 
nome de República Do-
minicana.

O âmbar
Impossível voltar da 
RD sem uma peça de 
âmbar, resina fóssil le-
vemente transparente. 
Eles fazem joias de to-
dos os preços e dizem 
que dá sorte! O âmbar 
é encontrado na Cor-
dillera Septentrional, 
atrás de Puerto Plata, 
onde está o Museo del 
Ambar, instalado na 
Villa Bentz, uma impo-
nente mansão em estilo 
vitoriano. Neste museu 
está o famoso mosquito 
que aparece no filme 
Jurassic Park. Além de 
insetos, penas e outras 
criaturas presas na re-
sina, pode-se ver o 
raro âmbar azul, que só 
existe lá.

Primeira cidade eu-
ropeia na América
Em Puerto Plata tam-
bém está o Museo de 
Sítio de La Isabela, no 
Parque Nacional de La 
Isabela. É a primeira ci-
dade europeia na Amé-
rica, com exposição 
permanente de arqueo-
logia pré-colombiana e 
colonial do século XV.

Puerto Plata tem 200 mil 
habitantes e recebeu 
este nome do próprio 
Colombo, impressiona-
do com o tom prateado 
do mar, ao pôr-do-sol. 
A gastronomia da cida-
de é famosa por patas 
de caranguejo, cozidas 
à maneira crioula e 
pelos doces à base de 
gengibre.

A capital
Mas é em Santo Domin-
go que a história aflora. 
Lá estão vários museus 
e o impressionante Mu-
seo Faro a Colombo. É 
um monumento gigan-
te, construído à beira 
mar, onde, se supõe, 
repousam seus restos 
mortais. Colombo mor-
reu em 1506, com pre-
sumíveis 70 anos, em 
Valladolid. Foi enter-
rado em Sevilha e de-
pois trazido para Santo 
Domingo por seu filho 
Diogo, em 1509. Depois 
de muitas idas e vin-
das, durante a ocupa-
ção haitiana, repousou 
finalmente no Farol. O 
monumento também 
expõe, conserva e di-
funde a memória his-
tórica e o patrimônio 
internacional relacio-
nados ao descobri-
mento, colonização e 
evangelização da Amé-
rica, com todos os en-
volvidos: Europa-Ásia, 
África e América. É 
emocionante visitá-lo e 
tentar entendê-lo. Cada 
visitante enxerga uma 
coisa diferente, como 
uma cruz ou um barco. 
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Museus, os primeiros da 
América
Andando pela cidade, muito 
bem preservada, é possível 
visitar o Museo Alcázar de 
Colón, que preserva a casa da 
família de Colombo, que viveu 
na cidade por muitos anos. O 
Palácio foi construído por Die-
go, entre 1510 e 1514.

Continuando pela cidade, o 
turista ouve do guia, muitas 
vezes, a expressão: “primeiro 
da América”. A grande maio-
ria dos prédios antigos – de 
fato – abrigou as primeiras 
instituições do Novo Mundo. 

Uma das mais singelas é a ca-
tedral Santa María la Menor. 
Construída entre 1514 e 1540, 
combina os estilos gótico e 
barroco. É patrimônio mun-
dial da UNESCO desde 1990. 
Tem um lindo altar esculpido 
em prata e excelente coleção 
de arte, com esculturas em 

madeira, móveis, monumen-
tos funerários e joias. Faz toda 
a diferença contratar um dos 
muitos guias que trabalham na 
igreja para explicar as peças. 
Ao final, dá-se uma gorjeta, 
uma vez que os guias têm auto-
rização governamental para o 
trabalho, mas não têm salário.

Dentro da coleção “primeiro” 
das Américas está a Calle de 
Las Damas, onde está a Forta-
leza Ozama. Tem ainda o pré-
dio do Tribunal de Justiça.

O Museo do Hombre Domi-
nicano, na praça da Cultura, 
abriga uma coleção que cobre 
o período pré-colombiano, em 
seus aspectos culturais, antro-
pológicos e arqueológicos. Na 
mesma praça, vale visitar o 
Museo Nacional de Historia Y 
Geografia. E o Museo de Arte 
Moderno, que são um bom 
contraste com tanta coisa an-
tiga.

Los Tres Ojos
Um passeio imperdível em 
Santo Domingo é o Parque 
Los Tres Ojos, chamado as-
sim pela existência de três 
lagos subterrâneos dentro 
de uma impressionante ca-
verna, cheia de estalagmi-
tes e estalactites e rodeada 
de exuberante vegetação. A 
água das lagoas é tão trans-
parente que se tem a im-
pressão que elas estão se-
cas. As pequenas tartarugas 
parecem voar... 

Chamados “Aguas Azufra-
das”, “O Nevera” e “El Lago 
de las Mujeres” têm com-
posição diferente. Um é de 
água salgada, outro de água 
sulfurosa e um terceiro de 
água doce. Dentro da ca-
verna, conforme se desce 
pelas escadas escavadas 
na pedra, pode-se observar 
reflexos azuis e verdes, cria-
dos pela luz.
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param atividades que entram 
madrugada adentro. Seja qual 
for o seu estilo, terá o que fa-
zer. Praia, esportes, piscina, 
spa, discotecas, bares, restau-
rantes e cassinos. 

A comida, maravilhosa, em sis-
tema “all inclusive”, pode ser 
consumida sem culpa, pois há 
muita atividade para queimar 
as calorias extras... Desde au-
las de merengue até mergu-
lho.

Um dos passeios mais atraen-
tes é nadar com os golfinhos. 
Todo mundo se interessa por 
isso. Uma lancha leva os turis-
tas até um cercadinho em alto 
mar. Além de brincar com os 
simpáticos nadadores, você 
ainda pode usar um snorkel 
para ver arraias e tubarões. 
Tudo é devidamente fotogra-
fado para você levar as boas 
lembranças.

Cenário de Lagoa Azul
Ilha Saona é um destino imper-
dível. Você embarca num cata-
marã, numa praia linda. Dali 
vai pela costa até a ilha, com 
direito a parar nas piscinas 
naturais, onde foram filmadas 
as paradisíacas cenas de La-

goa Azul. Tudo regado a rum 
e ao som de salsa e meren-
gue. Depois das piscinas, o 
catamarã chega à ilha, onde 
um churrasco de lagosta es-
pera por você. No resto da 
tarde, aproveite e faça uma 
massagem com óleo de coco, 
numa das macas montadas 
embaixo dos coqueiros. É 
uma experiência e tanto rela-
xar, olhando aquela incrível 
paisagem. A volta para casa, 
numa lancha rápida, é uma 
experiência engraçada. A 
lancha vai batendo forte no 
mar, lotada de turistas cora-
dos e felizes, em seus coletes 
laranja...

Outros programas
Para quem gosta de vida ma-
rinha, mas não se arrisca no 
mergulho, há passeios em 
barcos com fundo de cristal, 
que permitem a observação 
do fundo do mar.
A região nordeste do país 
é ideal para quem gosta de 
natureza quase intocada. 
Aldeias como Las Galeras, 
mesmo contando com re-
sorts, ainda oferecem calma 
e comida preparada tradi-
cionalmente nos quiosques à 
beira mar. 

História revisitada, hora de 
entregar-se aos prazeres da 
praia. A beleza típica do Ca-
ribe ganha um sentido mais 
intenso na República Domini-
cana. As belezas naturais ex-
trapolam as expectativas dos 
milhões de turistas que vão 
para lá todo ano.

Punta Cana
A praia preferida dos brasi-
leiros é Punta Cana, na costa 
leste. Mas é na província La 
Romana que está o resort Casa 
de Campo, um dos 10 comple-
xos turísticos mais luxuosos 
do mundo. Baseado em Punta 
Cana, o turista pode sair pas-
seando pelo país, em curtas 
viagens. Esta é uma experiên-
cia interessante para conhe-
cer a vida dos dominicanos, 
suas casas coloridas, suas fei-
ras, a comida vendida nas es-
quinas... 

Passeios obrigatórios
Vale a pena fazer o passeio 
pelo rio Chavon, muito familiar 
para os cinéfilos, pois foi cená-
rio de filmes como Apocalipse 
Now, Jurassic Park, Rambo 2. 
A bordo de pequenas balsas, 
sobe-se um trecho do rio, sob 
o impacto da floresta e dos 
paredões de pedra. Perto do 
rio está Altos do Chavon, uma 
cidade de pedra, onde vivem 
artistas que expõem ali mes-
mo seus trabalhos. A cidade é 
uma recriação de uma vila eu-
ropeia medieval e abriga uma 
fundação cultural. 

De volta ao resort, entregue-
-se ao prazer de ser mimado 
ao longo de 32 km de praia de 
areia branca e fina, enfeitada 
por coqueiros. Os hotéis pre-
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tervalo, entre uma loja e outra, 
aproveite e tome uma cerveja 
Presidente, tradicional bebida 
do país, um pouco mais forte. 
Arrisque sua sorte num dos 
muitos cassinos dentro dos re-
sorts. Muitos ficam abertos 24 
horas. Estão inseridos numa 
vida noturna agitada, com seus 
ritmos quentes e vibrantes. 

E o Merengue...
Os dominicanos adoram dan-
çar. Mais que uma arte, a dan-
ça é parte de seu dia a dia. E 
eles adoram ensinar. Se você 
não tem “dois pés esquerdos” 
certamente vai sair de lá dan-
çando...
E nem só de salsa vive a cena 
noturna dominicana. Nos arre-
dores de Punta Cana tem uma 
boate montada dentro de uma 
gruta. O ambiente é monumen-
tal, com direito a morcegos so-
brevoando. A Imagine chega a 
receber mais de 1500 pessoas, 
dançando nas três pistas. Abre 
de segunda a segunda e rece-
be gente bonita de toda parte. 
Às quintas e sábados os locais 
misturam-se aos turistas e a 
festa rola solta até às 6h da ma-
nhã.

Brasileiros não precisam de visto 
para a República Dominicana.

O snorkel é o melhor ami-
go de quem quer observar 
a vida marinha de perto. Em 
Las Terrenas, pode-se caval-
gar em busca de cachoeiras e 
picos onde se vê o mar de um 
lado e plantações de outro. A 
Catarata Limón, com queda 
de 30 metros, forma na base 
um lago com várias tonalida-
des de verde. 

Compras
Fazer compras na República 
Dominicana é uma diversão 
à parte. Joias de âmbar e la-
rimar fazem parte da tradição 
local. O âmbar dominicano é 
um dos mais bonitos e valio-
sos do mundo e larimar é uma 
pedra azul opaca, com toques 
de verde e branco, originada 
da atividade vulcânica. 

Não se pode voltar de lá sem 
os famosíssimos charutos Ro-
meo y Julieta, León Jimenez, 
Cojimar e Montecristo. Café 
e rum também são itens obri-
gatórios. O rum é produzido 
com uma técnica um pouco 
diferente do resto do Caribe, 

sendo um pouco mais adoci-
cado. Depois de dias toman-
do Mojitos, Piña Coladas, 
Cuba Libres e Mai Tais, você 
vai querer trazer uma garrafa 
ou duas na mala e prolongar o 
prazer, servindo os drinques 
para os amigos, enquanto 
mostra as maravilhosas fotos 
que vai tirar...

Cassinos
Mas nem só de típicos vive o 
comércio local. Os shoppings 
têm grandes marcas globais 
e excelentes preços. Vale a 
pena comprar, pois, às vezes, 
os preços são melhores que 
os preços do free shop. No in-
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Imagine então aquela pessoa 
bem familiar. Ela acorda cedo, 
às vezes nem mesmo dormiu 
direito, é cheia de preocupa-
ções, se locomove em meio ao 
trânsito caótico, às vezes, vai 
mais longe, por estradas mal 
acabadas, come mal, sempre na 
pressa de atender a um cliente, 
um chefe, um colega, alguém 
que, acredita, trará alguma 
realização. Sofre pressão, sua a 

  
SUCESSÃO
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Reciprocidade
Mas, afinal, o que é que motiva 
alguém a continuar nessa toada. 
Confiança. Confiança de que ca-
minha em direção a um destino 
melhor. Confiança de que seus 
valores são os mesmos dos que 
estão à sua volta. Este é o impul-
so que supera a necessidade de 
dinheiro ou do sonho. O que o faz 
resistir. Confiança. Confiança traz 
descanso. Pessoas precisam sen-
tir que são parte de alguma coisa 
maior. Precisam sentir que estão 
se sacrificando por um sonho que 
é individual, mas que também é 
coletivo. 
Confiança é o curativo de todo o 
peso que a civilização criou no 

As empresas são como as pessoas, organismos que pensam, sonham, 
se animam e se sentem desmotivadas. As empresas são compostas de 
pessoas e pessoas são complexas, em alguns momentos instáveis, em 
alguns momentos determinadas.

CECILIA LODI

Confiança 

e o peso do 

trabalho

camisa, ouve desaforos, às vezes 
mais que pode suportar. Chega 
a adoecer por trabalho, já não se 
lembra o que busca, está no au-
tomático. 
Alguém já disse a essa pessoa 
“que é assim que se ganha a vida, 
no sacrifício e na dedicação”. 
Trabalhar nos fins de semana, en-
fiada no computador, sempre mal 
acomodada em ônibus e aviões. 
Sempre longe da família, longe 
do afeto. Chega a temer quando o 
telefone toca - alguém irá gritar, 
exigir, sugar! Enfim, todo mundo 
conhece alguém assim. 

show390.indd   32 7/8/19   12:31 AM



Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
 

33S H O W R O O M

âmbito do trabalho. Confiança 
de que alguém zele por nós, que 
todo o sacrifício seja passagei-
ro, que ao final, com um tapinha 
nas costas ou com uma palavra 
suave, o reconhecimento virá. 
Porque há cumplicidade, há re-
ciprocidade, porque “estamos 
juntos”. 
Mas o que acontecerá com este 
alguém quando perceber que 
a empresa, que a equipe, que 
o chefe, não estão interessados 
nos valores da relação? Nunca 
se importaram realmente, nun-
ca souberam o que era empatia, 
nunca agradeceram o empenho, 
nunca reconheceram o esforço... 

Quando se perde a motiva-
ção
O que acontece quando a pes-
soa dedicada percebe que sua 
motivação, seu senso de perten-
cimento é fruto apenas da sua 
imaginação?
Inicialmente ela adoece, não 
sente mais o chão, raiva e cansa-
ço eclodem. O dia a dia passa a 
ser pesado, mais sufocante, um 
encarceramento. Ela perderá o 
prazer de empreender, parece-
rá emburrecer. Aos olhos dos 
outros não é mais como antes. 
Além de perder sua paz é julga-
da pelos pares. Sente os olhares 
reprovadores, alguns de pieda-
de. 
Mas, num segundo momento, 
poderá escolher dois caminhos, 
o do “esconderijo” dentro da 
própria organização, por medo 
ou covardia, ou o caminho da 
fuga. 

Dizem que os ratos que sabem na-
dar pulam na água primeiro quan-
do veem o barco afundar. Se ain-
da sobrar a esta pessoa um fiapo 
de disposição e de energia, ela se 
porá a maquinar como sairá dali. É 
comprovado que a maioria larga 
o emprego quando não mais sen-
te o clima adequado para realizar 
seu trabalho. Um chefe tóxico, um 
ambiente ganancioso e excessiva-
mente competitivo, fazem as pes-
soas normais e principalmente as 
talentosas, fugir. 

O desapego dos jovens
As pessoas querem um ambiente 
de confiança, onde possam em-
preender com garra, com vontade, 
em troca de sutis moedas de reco-
nhecimento. Por isso, quando esti-
ver refletindo sobre o porquê você 
nunca tem gente boa trabalhan-
do ao seu lado, pense que foram 
suas palavras, seus atos, seu certo 
desprezo pela reciprocidade, seu 
comportamento prepotente que 
determinaram a equipe que tem 
hoje. 
Pense que um negócio só dura no 
tempo se as relações forem since-
ras, límpidas e leves. 
As novas gerações já não aceitam 
mais o chicote ou o tronco. Já não 
aceitam mais que a relação do tra-
balho seja unilateral. E eles estão 
certos. 
Todos os dias nos surpreendemos 
pela maneira que vivemos e nos 
submetemos. As novas gerações 
nos mostram que não precisa ser 
mais assim. Loucos éramos nós de 
acreditar no pecado original, acre-
ditar que trabalhar é sofrer. 
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As tendências globais de cores 
espelham o compromisso po-
sitivo de conectar as inovações 
digitais com as necessidades hu-
manas. A crescente relevância da 
digitalização destaca a aceitação 
do apoio computacional. Uma 
revisão decisiva da forma como 
vemos os recursos tem moldado 
novos cenários de produto e pa-
drões de consumo. 

Vários tons e diferentes níveis cro-
máticos caracterizam uma atitude 
aberta aos avanços na digitaliza-
ção. Hoje, o apoio digital é consi-
derado uma parte natural da vida 
e sua influência continua a crescer. 
Assim, a coloração da mobilidade 
futura deve adotar uma aparência 
mais calorosa e acessível. Cores 
automotivas atípicas, como off-
-tones amarelados e sofisticados 
metais dourados, seguem nessa 
direção.  

As tendências de cores refletem o 
crescente desejo de promover mu-
danças essenciais, como observado 
pelos designers, impactando não 
apenas os padrões e comportamen-
tos gerais de consumo, mas também 
os objetivos pessoais. Os jovens ra-
ramente ficam em um emprego por 
toda a sua vida, portanto, as biogra-
fias diretas são substituídas por es-
tilos de vida multifacetados – o que 
hoje chamamos de geração “slash”. 
Para isso, é preciso ter atitudes flexí-
veis em relação aos padrões de mo-
bilidade. A atitude da geração slash 
é dirigida à flexibilidade e criativi-
dade, oferecendo o equilíbrio certo 
entre trabalho e lazer. Essa intera-
ção é captada por uma série de co-
res metálicas e sólidas, que vão de 
tons claros a escuros.
Além disso, diversas iniciativas li-
deradas por consumidores e pela 
indústria promovem uma profunda 
revisão dos ciclos da vida material. 
“Os designers da divisão de Tintas 
da BASF transformam esses impul-
sos em conceitos inovadores de cor, 
que combinam estética e soluções 
sustentáveis”, afirma Marcos Fer-
nandes, diretor da divisão de Tintas 
Automotivas da BASF para a Améri-
ca do Sul. “O estudo traz um recor-

Novas 
cores para 
um novo 
padrão 
de consumo

te para a nossa região, que reúne 
alguns dos mais importantes fabri-
cantes de veículos globais”.
As cores para a região trazem mar-
cas de uma beleza epicena (sem 
distinção de gênero), que trans-
cende à tradição e à tecnologia. 
As interações sociais em amplos 
espaços são exploradas pelo uso 
de ferramentas preditivas que ofe-
recem harmonia, otimismo e con-
forto. As tensões entre a licença 
poética e a dedução são superadas 
e resultam em cores enraizadas em 
novas e inovadoras formas visuais. 
Um laranja saturado é suavizado 
com um efeito mate que expande 
o efeito visual para vários ambien-
tes. Sua pigmentação é simples, 
embora rica, e traz as caracterís-
ticas óbvias da natureza. O cinza 
continua sendo uma cor impor-
tante para a indústria automotiva 
na região e uma sutil interação de 
tons eleva um espaço trivial a um 
patamar especial e futurista.
A permanente fascinação pela tec-
nologia na América do Norte, alia-
da a uma abordagem envolvente 
e inovadora à propriedade e co-
criação, resulta em uma mudança 
na paleta de cores dos anos ante-
riores, expressa em um efeito flip-
-flop mais pronunciado, em tons 
variáveis, ao invés de claridade/
escuridão. A textura geral do efei-
to metálico também foi suavizada. 
O novo olhar para as cores abran-
ge o entendimento emergente das 
interações humanas com as máqui-
nas, a dualidade mente-corpo e a 
confluência entre o consciente e 
o inconsciente. Existe uma ênfase 
contínua no casamento de funcio-
nalidade e estética. Os designs da 
região estão ligados às expectati-
vas de desempenho e novidade, 
seja na criação de uma ampla se-
leção de cores para facilitar os re-
quisitos de engenharia dos trans-
portes futuros, seja focando no uso 
de pigmentos e produtos de fontes 
ecológicas.        Fonte: Basf
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Algo ainda vai mal na 
propaganda brasileira
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A ONU Mulheres, braço 
mundial das Nações Uni-
das criado para fortalecer 
esforços dos direitos huma-
nos das mulheres, lançou no 
início deste ano a Cartilha 
da Publicidade sem Este-
reótipos. Além de ofere-
cer indicações sobre como 
combater o preconceito nas 
campanhas de comunicação 
das empresas, o documento 
retrata os principais estere-
ótipos usados pelas marcas 
na propaganda brasileira. 
Dentre os principais dados 
da cartilha, alguns são es-
pecialmente curiosos, para 

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

Estudo mostra que o preconceito e os 

estereótipos dominam a criação publicitária

MARCELO ALLENDES

trados como inteligentes. 
Apenas 0,03% das propa-
gandas mostram mulheres 
sendo engraçadas. Esses 
levantamentos fazem com 
que 40% das mulheres não 
se sintam representadas por 
aquelas que elas veem no 
mundo publicitário. 
Independentemente da 
maior participação masculi-
na na comunicação merca-
dológica, a criação publici-
tária é preconceituosa com 
ambos os gêneros. Os este-
reótipos mais utilizados na 
propaganda brasileira para 
a mulher é de objetificação; 
padrão de beleza; profis-
sões estereotipadas como 
femininas; mulher como es-
pecialista em cuidados da 
casa e da família. No caso 
dos homens, prevalece a 
idiotização, o materialismo, 
o machismo e a posição de 
poder.
Tudo isto para concluir: em 
uma época de mudanças 
sociais, quando se procu-
ram e se valorizam a ética 
profissional, o respeito e a 
igualdade, as marcas não 
preconceituosas tendem a 
conquistar a confiança e a 
admiração do mercado con-
sumidor... e da consumidora 
em particular.

não dizer lamentáveis. Em 
termos gerais, 75% dos per-
sonagens nas peças publici-
tárias são homens. Quando 
observamos os papéis das 
mulheres na propaganda, 
apenas 3% delas são retra-
tadas em posições de lide-
rança ou chefia. No ambien-
te familiar dos comerciais, 
65% das vozes nos diálogos 
são masculinas. 
Além de dominar as páginas 
e os filmes publicitários, em 
quantidade e como protago-
nistas, os homens também 
são mais bem retratados do 
que as mulheres. Segundo 
o estudo, homens têm 62% 
mais chances de serem mos-
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As cervejas conhecidas como Pilsen 
são, na verdade, classificadas como 
“American Light Lager”. São cerve-
jas de coloração palha, translucidas, 
praticamente sem sabores e aromas de 
destaque, com até 45% de cereais não 
maltados em sua composição, geral-
mente milho ou arroz. Tem como prin-
cipal característica o corpo leve e a 
refrescância, feitas para cativar a mais 
ampla gama de pessoas, entretanto a 
origem deste estilo é bem diferente.

Por volta dos anos 1830-
1840 os nativos de Plzen, 
região da Boêmia, hoje 
conhecida como Repú-
blica Tcheca estavam 
insatisfeitos com a quali-
dade das cervejas ali dis-
poníveis. Foi então que 
uma nova cervejaria foi 
criada, sob comando do 
mestre cervejeiro bávaro 
Josef Groll. O cervejeiro 
usou maltes claros, lúpu-
lo local, chamado Saaz, 
e leveduras de baixa 
fermentação. Outro in-

cerveja do estilo, é chamada 
de Pilsner e o estilo da cer-
veja foi denominado Czech 
Premium Pale Lager.
As cervejas tipo pilsen cor-
respondem hoje a mais de 
70% do volume das cervejas 
produzidas no mundo. Os 
cereais não maltados utiliza-
dos têm como objetivo prin-
cipal a redução do custo de 
produção, mas contribuíram 
também para a redução do 
corpo, resultando em uma 
cerveja leve, extremamente 
fácil de beber. 
Uma curiosa história envol-
vendo esses dois estilos de 
cerveja é a briga pelo nome 
Budweiser. Tanto a cerve-
jaria Budweiser Budvar da 
República Tcheca quanto a 
Anheuser-Busch (hoje AB 
Imbev) brigam judicialmen-
te pelo uso do nome da cer-
veja. A tcheca denomina a 
sua cerveja assim por ser da 
cidade de  eské Bud jovice, 
também conhecida por 
seu antigo nome em ale-
mão - Böhmisch Budweis, 
portanto, Budweiser seria 
a cerveja de Budweis. Já a 
Anheuser-Busch nomeou a 
sua cerveja assim por ela ter 
uma receita que foi origina-
da da República Tcheca, e 
registrou o nome comercial-
mente em muitos países.
Sugestões de degustação: 
Pilsner Urquell, Busweiser 
Budvar (no Brasil comer-
cializada com o nome Cze-
chvar), Primator Premium.

grediente fundamental para 
o estilo é a água originária 
daquela região, uma água 
“mole”, com baixa concen-
tração de sais, o que pro-
porciona um perfil lupulado 
distinto, suave e arredonda-
do, apesar das altas taxas de 
lúpulo usado. Após a cerveja 
passar pelo período de lage-
ring, ou maturação, o resulta-
do foi uma cerveja amarelo-
-palha, translucida, como 
eles nunca haviam visto. A 
cerveja foi sucesso imediato 
e rapidamente saiu das fron-
teiras de Plzen e da Repúbli-
ca Tcheca.
A popularização dessa cer-
veja fez com que ela ganhas-
se muitas cópias e modifi-
cações, a partir da receita 
original. Apesar da denomi-
nação Pilsner ser amplamen-
te adotada em todo o mundo, 
na República Tcheca, apenas 
a Pilsner Urquell, a primeira 

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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A ORIGEM DA 
CERVEJA PILSEN

LEANDRO NOEL
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S A B O R 
PARTICULAR

Para os apreciadores de carnes 
vermelhas, as que são preparadas na 
brasa ou no forno são as preferidas. E 
entre os cortes a serem braseados, o 
vazio é um dos mais saborosos, pois 
reúne maciez e suculência.
A receita desta edição instrui o preparo 
do Vazio Recheado. Confira    

Ingredientes: (para 2 pessoas)
1 peça de vazio de 1 kg
1 cebola bem picada
Fatias de bacon bem finas
Fatias de queijo
Folhas de espinafre
Pimenta do reino 
Sal
Cordão para amarrar

Preparo:
Limpe toda a peça, retirando as gorduras e membranas 
existentes. Com um batedor de bifes, amacie e estique a 
peça. Tempere com sal dos dois lados. Espalhe a cebola 
picada por todo o vazio, e salpique um pouco de pimenta 
sobre elas. Coloque as fatias de bacon, depois as folhas de 
espinafre e, por último, o queijo. Comece a enrolar, deixando 
as pontas sem o recheio, ou a cada volta, empurre o recheio 
para dentro. Amarre bem e enrole em papel alumínio. Leve 
à churrasqueira a média altura por cerca de 30 minutos de 
cada lado. Após esse tempo, remova o papel alumínio e volte 
à churrasqueira por cerca de 10 minutos de cada lado. Retire 
o cordão, corte em rodelas e sirva. 

Espinafre, o super alimento
Com poucas calorias, mas repleto de 
nutrientes, o espinafre é um dos vegetais 
de folhas escuras que tem se tornando 
cada vez mais presente nas refeições dos 
brasileiros. Sua versatilidade faz com que ele 
seja facilmente adaptável a saladas, pratos 
quentes, salgados, sopas, acompanhamentos 
ou ainda em vitaminas de frutas. O melhor de 
tudo é que este superalimento contém tantas 
propriedades saudáveis que chega a ser difícil 
enumerar todos os seus benefícios. Podemos 
logo citar alguns flavonoides que atuam 
como antioxidantes e servem para proteger o 
nosso corpo dos radicais livres. O ácido fólico 
presente no espinafre é bom para manter o 
sistema cardiovascular saudável, e o magnésio 
ajuda a baixar a pressão arterial. Estudos 
também têm demonstrado que o espinafre 
ajuda a manter a vitalidade do cérebro e a 
clareza mental. 

“É COMUM PENSAR 
EM AVÓS E COMIDA 
AO MESMO TEMPO. 
QUANDO COZINHAM 
PARA NÓS, PARECE QUE 
ESTÃO PREPARANDO 
UM PRESENTE. 
PRESENTE TÃO BOM 
QUE DÁ VONTADE DE 
COMER”. 
ARTHUR NESTROVSKI

S H O W R O O M
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Dentro deste contexto, os fondues 
assumem um importante papel, 
pois além de serem deliciosos, 
permitem longas conversas ao re-
dor da simpática panelinha, pro-
porcionando bons momentos aos 
convidados.
Uma das dúvidas mais comuns com 
relação a esta deliciosa invenção 
dos suíços, é qual seria o melhor 
vinho para acompanhar o ritual. 

O inverno é a estação do 
ano em que as pessoas 
estão propensas a consumir 
alimentos mais calóricos, 
geralmente em ambientes 
mais aconchegantes.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Os diferentes fondues 
Primeiro, temos que fazer uma 
distinção entre os principais 
tipos de fondues: queijo, car-
ne ou chocolate. Os primeiros, 
mais tradicionais, são prepa-
rados com diversos tipos de 
queijo, fundidos lentamente 
em fogo brando, dando como 
resultado uma massa deliciosa 
e muito saborosa. A principal 
característica do fondue de 

ferentes versões. Como se vê, 
opções não faltam.

Se for tinto
No entanto, se você for da-
queles que não abre mão dos 
tintos, prefira os de maior aci-
dez e menos taninos, como os 
Pinot Noir do Novo Mundo ou 
os tintos de Cabernet Franc 
do Vale Loire, aromáticos e 
de boa acidez. Boa pedida 
seriam os novos e frutados 
tintos da Espanha, produzidos 
com uvas muito interessantes 
como a Monastrell e a Garna-
cha, em regiões como Jumilla 
ou Campo de Borja. Mais atual, 
impossível. Ainda na Espanha, 
um Rioja tradicional, com al-
guns anos de adega, não faria 
feio nesta harmonização. Em 
Portugal, dê uma chance para 
os frutados e saborosos tintos 
da Península de Setúbal, ma-
cios e com taninos sutis.
Já o fondue de carne pede vi-
nhos tintos mais estruturados 
e com taninos maduros, ple-
nos de frutas maduras, como 
por exemplo o Shiraz da Aus-
trália, o Malbec argentino, o 
Cabernet Sauvignon do Chile 
ou o Merlot brasileiro. Ainda 
na ala dos tintos, lembre-se 
dos sofisticados vinhos à base 
de Touriga Nacional, de Por-
tugal, dos intensos e potentes 
Ribera del Duero e Priorato 
da Espanha e dos super-tos-
canos da Itália. Os complexos 
Cabernet Sauvignon do Napa 
Valley também certamente 
serão boa escolta para o fon-
due de carne.

Fortificados
Por fim, vamos ao fondue de 
chocolate, onde as frutas con-
ferem ao prato grande diver-
sidade de sensações. Aqui 
é imperativo um vinho forti-
ficado e doce. Boas opções 
seriam um bom Porto LBV, ou 
um Madeira Malmsey ou ain-
da um delicioso e doce Jerez 
Pedro Ximenez.

FONDUE: UM 
DESAFIO PARA O 
VINHO

queijo é a untuo-
sidade, proporcio-
nada pela gordu-
ra do queijo, que 
acaba revestindo 
a língua e dificul-
tando a apreciação 
de vinhos tintos, 
especialmente os 
mais tânicos e de 
baixa acidez, bas-
tante comuns nos 
dias de hoje. Nes-
te caso, as opções 
mais interessantes 
são os espumantes 
e os vinhos bran-

cos de acidez mais elevada e 
bom corpo, que têm estrutura 
suficiente para enfrentar a tex-
tura do fondue e frescor para 
compensar o elevado teor de 
gordura e untuosidade do pra-
to. Boa escolha seria uma Cava 
Brut, um espumante clássico 
da Espanha, produzido com as 
uvas Macabeo, Parrelada e Xa-
re-lo, que geralmente tem boa 
estrutura, acidez refrescante 
e delicados aromas de frutas 
secas e tostado. Se a opção for 
pelo vinho branco, a escolha 
poderia ser um chardonnay 
da Austrália, fermentado em 
barrica. Em sua melhor forma 
costuma apresentar aromas de 
frutas maduras, entremeadas a 
baunilha e manteiga, sabor in-
tenso e muito elegante. Outras 
opções seriam os modernos 
vinhos brancos do Alentejo 
ou da Bairrada, baseados em 
uvas como Arinto, Antão Vaz 
e Bical. A Espanha poderia 
contribuir com seus intensos 
brancos, elaborados com as 
uvas Albaríño (de Rias Baixas) 
e Verdejo (de Rueda). Ainda 
na seara dos brancos, não se 
esqueça dos elegantes Bor-
deaux Brancos, geralmente 
cortes de Sémillon e Sauvig-
non Blanc e dos sofisticados 
brancos alemães, produzidos 
com a nobre Riesling, em di-
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