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O 2º mais emplacado 
no varejo em julho
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As crescentes vendas diretas tem sido a constante 
dor de cabeça de todas as redes de distribuição e a 
Fenabrave reiterou essa preocupação por meio do 
seu líder. Dirigindo-se diretamente ao presidente da 
República, que prestigiou o Congresso da Categoria 
em São Paulo, dia 6 de agosto, Alarico Assumpção Jr. 
reforçou veementemente a urgência de se regularizar a 
situação.
Mas, independentemente dessa questão, que é antiga 
e ainda deve levar algum tempo para ser resolvida, 
devemos registrar que as vendas de automóveis e 
comerciais leves no mês de julho foram quase 9% 
superiores às de junho, totalizando 232 mil e 243 
unidades. Assim, fechamos o semestre com 1 milhão, 
481 mil e 119 unidades comercializadas. 
Particularmente, em nossa marca, ficamos satisfeitos 
com o volume do T-Cross, que é crescente e com o 
resultado geral de nossos principais produtos, como 
Gol, Polo, Virtus e Amarok na lista dos mais vendidos. 
Boa notícia também nos veio da Montadora, que 
apresentou em reunião de Diretoria e depois à Rede, às 
vésperas do Congresso Fenabrave, a velocidade que 
a Volkswagen vem ganhando em migrar do ambiente 
analógico para o digital, missão iniciada há dois anos, e 
que hoje se caracteriza por não existir um papel sequer 
transitando em suas fábricas. O presidente e CEO da 
VW América Latina, Pablo Di SI, acompanhado de seus 
principais executivos, assegurou também que as vendas 
da marca aumentaram 3% e de maneira sustentável, ou 
seja, “a VW está praticando menos vendas diretas do 
que a concorrência”.

A capa desta edição traz novamente o T-Cross, 
mas desta vez já com uma informação de vendas 
bastante alentadora. O nosso primeiro SUV, 
produzido na Volkswagen do Brasil, foi, em julho, 
o segundo do seu segmento mais emplacado 
no varejo. Talvez mais importante do que a boa 
performance do modelo, que ainda é novo no 
mercado e tem tudo para decolar, tenha sido a 
sua venda ao varejo, condição que nos conforta e 
deixa otimistas. 

O Banco Volkswagen, também presente à reunião  
e na mesma linha de digitalização de processos 
apresentados por seus diretores, trouxe um 
convidado especial: seu novo presidente, Jurg 
Pape, que tomou posse exatamente naquele dia e 
que encantou os presentes falando em espanhol 
irrepreensível e prometendo visitar toda a Rede.
Na oportunidade, a inovação foi destaque. Pablo 
e sua equipe expuseram o chamado Projeto 
Hackathon, uma maratona de 32 horas seguidas que 
levou os colaboradores da Montadora a criarem 
sete projetos inovadores, tendo como foco a 
máxima “como vender carros no futuro”. 
Entre as iniciativas, todas privilegiando a rede 
de concessionárias e ambientadas na internet, 
foram citados projetos como “Aluguel de Carros”, 
“Reinvenção da Concessionária no Aspecto 
Atendimento”, “Lojas Conceito para Ambientes 
Externos” e no Pós-vendas, projetos 
de parceria com aplicativos de mobilidade, 
programas de milhagem, etc, de maneira a atender 
melhor o cliente, que busca a cada dia mais 
conforto, com o menor número de cliques possível 
e soluções diferenciadas.
Estes assuntos, além do projeto da Casa, “Disal 
360°”, apresentado a todos os colaboradores da 
Assobrav e do Grupo Disal, dia 1º de agosto e 
que em síntese também objetiva a migração de 
processos do ambiente analógico para o digital, 
estão registrados nesta edição de Showroom, que 
recomendo a leitura.
Por fim, quero agradecer a todos os concessionários 
que já se inscreveram na XIX Cenassobrav, que 
acontecerá entre 20 e 23 de novembro no renovado 
Resort Transamerica Ilha de Comandatuba, e 
reforçar a informação de que ainda restam lugares 
no voo charter, saindo de São Paulo e aterrissando 
diretamente no Resort, para maior comodidade de 
quem está mais distante do sul da Bahia.
Conto com a participação de toda a Rede para viver 
momentos incríveis de confraternização e de lazer, 
além de prestigiar a transmissão de cargo para o 
futuro presidente da Assobrav e do Grupo Disal 
para os anos 2020 e 2021.
Até breve! 

e a inovação
a marca

O mercado,  
RECADO

Dado Guião
Presidente AssobrAv/GruPo disAl
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e Stephan Mecha, vice-presidente de 
Vendas e Marketing para a Região SAM.

Flávio Pripas, ex-diretor do Cubo – 
Itau-Unibanco, hoje Corporate Venture 
Officer da Redpoint eventures, falou aos 
colaboradores da Assobrav/Grupo Disal, 
durante o evento Disal 360º, dia 1º de 
agosto no auditório da Assobrav.

Marcellus Puig, vice-presidente de RH 
da Volkswagen para a América do Sul, que 
participou da reunião de Diretoria da Assobrav, 
no hotel Estanplaza Internacional, dia 5 de agosto.

Com ele esteve também Jurg Pape, o novo 
presidente do Banco Volkswagen, que assumiu o 
cargo naquela data...

6 S H O W R O O M

COM QUEM 
ESTIVEMOS
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Os consultores Francisco Trivellato, fundador da 
Trivellato Informações e Estratégias

e Ricardo Bacellar, líder para a Indústria 
Automotiva da KPMG, apresentaram seus ultimos 
estudos sobre o setor para a Diretoria Exeutiva da 
Assobrav e coordenadores regionais, dia 5 passado.

e a secretária da Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia da estância, Sandra de Fátima 
Theodoro.

Prestigiando o II Encontro do Rally de Regularidade 
Amarok Spirit, organizado pela Região II da Assobrav, 
o secretário de Turismo de Avaré, Romualdo 
Fontes...
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:
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A Distribuição 
de Veículosde Veículos
A Distribuição 
de Veículos
A Distribuição 

Com fila de mais de uma hora, que 
se estendeu para o lado de fora do 
hotel Transamérica, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, foi 
recebido pelos concessionários, 
seus sucessores, executivos e por 
profissionais ligados ao segmento 
da distribuição de veículos, em um 
auditório absolutamente lotado – cerca 
de 2 mil lugares – durante a Abertura 
do 29º Congresso & Expo Fenabrave, 
realizado dias 6 e 7 de agosto. Uma 
sucessão de flashes iluminou o local, 
com todos os presentes em pé, 
ainda que a segurança do Planalto 
recomendasse permanecer sentado. 

em discussão 

Fotos: Fábio Moreira
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Bolsonaro não entrou 
em questões polêmicas 
para o setor, como as 
vendas diretas e o even-
tual questionamento da 
Lei Renato Ferrari, mas o 
presidente da Fenabra-
ve, Alarico Assumpção 
Jr. sim. Ele alertou para 
a “falta de isonomia” no 
mercado de vendas dire-
tas - as vendas realizadas 
pelas montadoras direta-
mente aos clientes finais, 

sem a participação das 
concessionárias.

O aval da plateia
“Não temos nada contra 
a prática das vendas di-
retas, mas sim contra a 
diferenciação de preço 
das montadoras em re-
lação a outras empresas 
que pagam muito me-
nos. Essa injusta diferen-
ça deve ser combatida 
porque compromete a 

rentabilidade das con-
cessionárias e afeta 
os consumidores que 
não são beneficiados 
com descontos”, disse 
Assumpção, bastante 
aplaudido.
Ele falou também sobre 
a importância da Lei Re-
nato Ferrari para a regu-
lamentação do mercado 
e sobre a “necessidade 
de o Renave – registro 
eletrônico de veículos – 
ser efetivamente implan-
tado.
As palestras para os seg-
mentos de autos, comer-
ciais leves, motocicletas, 
ônibus, caminhões, im-
plementos rodoviários e 
máquinas agrícolas tra-
taram do futuro das con-
cessionárias diante das 
novas tecnologias, como 

inteligência artificial, 
mas principalmente de 
como tirar o melhor pro-
veito do pós-vendas e de 
como migrar do mundo 
analógico para o digital.
Foram 13 workshops, dos 
quais quatro internacio-
nais, sete superwork-
shops e palestras com 
convidados que são re-
ferência no setor, como 
Charlie Gilchrist, chair-
man da NADA, Ricardo 
Bonzo Filho, CEO do i-
-Carros e Jeremy Alican-
dri, diretor da Maryann 
Keller &Associates.
A palestra de encer-
ramento coube a dois 
jovens ícones do mo-
mento: o youtuber e hu-
morista André Marinho 
e o intelectual, advogado 
de formação e comenta-
rista da Jovem Pan, Caio 
Coppolla.

Reuniões da Marca 
VW
Antes da Abertura do 
Congresso Fenabrave, 
que contou ainda com as 
presenças do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, do 
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vice-governador  do  Paraná,  Darcy  Piana,  dos  depu-
tados  Bia  Kicis,  Carla  Zambelli  e  Herculano  Passos, 
do  presidente  da  Abeifa,  José  Luiz  Gandini  e  do  di-
retor para Veículos do Itau-Unibanco, Rodnei Bernar-
dino, a Volkswagen do Brasil se reuniu   com  a  Rede  
para informar suas recentes iniciativas. 
O principal ponto destacado pelo presidente e CEO 
da  Volkswagen  Pablo  Di  Si  foi  a  velocidade  que  a 
Volkswagen  vem  ganhando  em  migrar  do  ambien-
te  analógico  para  o  digital,  missão  iniciada  há  dois 
anos  e  que  hoje  se  caracteriza  por  não  existir  um 
papel  sequer  transitando  em  suas  fábricas. “Somos 
a  primeira  montadora  a  ter  tudo  no  app”,  disse,  re-
ferindo-se  ao  Agendamento  On-line  de  Serviços,  o 
Manual  Digital  de  Garantia  e  o  novo  Certificado  de 
Serviços VW, “que  saiu  do  porta-luvas  para  a  mãos 
dos clientes”, completou.

Di Si assegurou também que as vendas da marca au-
mentaram 3% e de maneira sustentável, ou seja, “a VW 
está praticando menos vendas diretas do que a con-
corrência”, disse.
Quanto ao projeto de eletrificação da Companhia, rei-
terou que “a marca é a mais agressiva. Temos já 70 mo-
delos anunciados até 2028, com 32 milhões de veículos 
elétricos previstos para serem vendidos no mundo. E 
aqui no Brasil -revelou – teremos este ano o Golf GTE e 
mais cinco novos modelos nos próximos anos.”

Executivos da VW e do Banco VW falaram aos 
concessionários 
No dia 5 de agosto pela manhã, no hotel Estanplaza In-
ternacional, além do presidente Pablo Di Si, estiveram 
presentes para conversar com a Assobrav e alguns 
concessionários convidados, o vice-presidente de Ven-
das e Marketing para a Região SAM, Stephan Mecha, o 
vice-presidente de RH – SAM, Marcellus Puig, Gustavo 
Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da 
VWB, Ricardo Casagrande, diretor de Vendas, Daniel 
Morroni, diretor de Pós-Vendas, Alexandre Abelleira, 
da área de Desenvolvimento da Rede de Concessio-
nários - SAM, Fábio Rabello, da área de Digital e No-
vos Modelos de Negócios – SAM e os executivos do 
Banco VW, Jurg Pape, presidente recém-empossado e 
os diretores Eduardo Portas e Ricardo Auricchio. To-
dos apresentaram o Projeto Hackathon, cada um em 
sua área.
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Novidade, o Projeto Hacka-
thon 
O Projeto Hackathon, que pode 
ser traduzido como a primeira 
maratona de 32 horas ininterrup-
tas de imersão de colaboradores 
da VWB para o surgimento de ini-
ciativas inovadoras, foi muito bem 
recebido pela Rede de Conces-
sionários, que considerou a ideia 
arrojada e de acordo com as pre-
missas da “Nova Volkswagen.”
O presidente da Assobrav, Dado 
Guião, assim o definiu: “Conhe-
cer o Programa Hackathon foi 
mais uma grata surpresa da Nova 
Volkswagen. A iniciativa é mais 
um estímulo à inovação dentro do 
setor automotivo, um dos mais im-
pactados pelas novas tecnologias 
e, ouso dizer, o que mais precisará 
se transformar para permanecer 
no futuro.
Estar à frente dessa tendência ir-
reversível - que é o consumidor 
consciente, informado e antena-
do, exigindo das empresas e dos 
produtos mais qualidade e trans-
parência - é  o que permitirá a 
existência da nossa atividade de 
maneira sustentável.

Reunião de Diretoria
À tarde do dia 5, segunda-feira, 
foi dedicada a assuntos pon-
tuais do dia a dia da Assobrav, 
do Grupo Disal e da expectati-
va da Rede Volkswagen no seu 
futuro, através da apresentação 
das últimas missões no exterior, 
que trouxeram ao conhecimento 
da Diretoria da Casa e de alguns 
concessionários convidados, o 
Novo Modelo de Vendas da VW 
na Europa e nos Estados Unidos 
e os estudos do ICDP – organiza-
ção europeia, baseada em pro-
grama colaborativo de pesquisa 
sem fins lucrativos, graças ao pa-
trocínio de empresas ligadas ao 
setor automotivo.
O consultor Francisco Trivellato, 
representante do ICDP no Brasil, 
colocou a questão “por que a mu-
dança é necessária”.
Segundo ele, porque o número 
de concessionárias plenas e de 
postos de serviços na Europa di-
minuiu após a crise econômica, 
o que deve acontecer em nível 
mundial. No entanto, salientou 
que “não é fácil fechar conces-
sionárias no Brasil ou nos Estados 
Unidos, visto que a lei (no caso 
brasileiro, a 6729) é forte.“
Trivellato reforçou ainda a ne-
cessidade de as concessionárias 
trabalharem simultaneamente os 
ambientes físico e digital. “As lo-
jas física e virtual devem comple-
mentar-se, mas é preciso ter em 
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mente que a maior novidade 
para a concessionária do futu-
ro se concentrará no “2º andar 
da empresa”, isto é, onde es-
tão os servidores, onde estão 
os dados. O caminho é fundir 
o ID do cliente com o ID do au-
tomóvel”, disse, e a Volkswa-
gen é a montadora que mais 
rapidamente o está fazendo e 
divulgando de maneira trans-
parente, assegurando que as 
concessionárias estarão sem-
pre envolvidas e serão sempre 

necessárias nos negócios fu-
turos.”

E o carro elétrico no 
Brasil?
Quanto ao futuro dos carros 
elétricos no Brasil, Trivella-
to disse não acreditar nesse 
mercado para breve, con-
siderando a “quantidade e 
qualidade do etanol brasi-
leiro”.
De opinião contrária foi o 
consultor Ricardo Bacelar, 
head para a Indústria Auto-
motiva da consultoria KPMG, 
o segundo convidado da As-
sobrav a falar aos concessio-

nários. Ele divulgou os dados da 
última pesquisa da KPMG, entre 
os quais, o fato de que 90,44% dos 
entrevistados brasileiros respon-
deram “sim” à pergunta “Você gos-
taria de ter veículos elétricos à dis-
posição para adquirir no Brasil?” 
Bacelar, que também apresentou 
esses mesmos dados dia 7 de agos-
to no Congresso Fenabrave, anteci-
pou aos empresários da Rede VW 
que a pesquisa com 256 executivos 
do setor automotivo e com pes-
soas espalhadas pelo País, sendo 
que 75% delas eram proprietárias 
de automóveis, confirmou o que a 
mesma consultoria havia apurado 
há cinco anos.
Entre as tendências, Bacelar des-
tacou que “embora ainda iremos 
vender carros convencionais por 
alguns anos no País, precisamos 
estar atentos em concentrar foco 
total no cliente, porque hoje in-
gressaram no mercado novos pla-
yers, como a Amazon, que anun-
ciou recentemente sua intenção de 
“alugar carros”. 
“Mesmo assim - disse Ricardo Ba-
celar -, nossa pesquisa indicou que 
a concessionária ainda é o melhor 
local para fechar negócios.” 
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Em 1º de agosto o Grupo Disal 
celebrou com todos os seus 
profissionais o início da digi-
talização dos seus processos 
rumo à transformação digital 
com o lançamento do Projeto 
Disal 360. Essa jornada deverá 
proporcionar, aos clientes 
Disal, uma experiência total-
mente diferenciada durante o 
período de convivência com as 
empresas do grupo, trazendo-
-os, de fato, para o centro de 
todas as ações.

Segundo o CEO do grupo, Anderson Silva, falando aos 
colaboradores da Assobrav e do Grupo Disal, o merca-
do está em transformação e o cliente espera rapidez e 
uma experiência distinta da habitual, exigindo a inova-
ção dos processos e dos negócios: “O nosso foco daqui 
para a frente é colocar os clientes ainda mais em primei-
ro lugar”.
Alinhado com o objetivo de tornar a experiência cada 
vez melhor, há dois meses foi criado o Comitê do Clien-

16S H O W R O O M

inicia a

digitalização
dos seus processos

Disal

DISAL

Fotos: Fábio Moreira e S. Bella
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te, tendo como principal obje-
tivo a identificação de oportu-
nidades e iniciativas para que 
nossos clientes tenham suas 
expectativas superadas duran-
te todo seu ciclo de vida com 
o Grupo Disal, proporcionando 
a realização de seus sonhos e a 
proteção do bem por meio dos 
seguros desenhados para cada 
necessidade. Essa iniciativa já 
deu resultados e elevou o índi-
ce de aprovação da Disal Con-
sórcio no Reclame Aqui de 75% 
para 83%.

dos seus processos

“A meta para este ano é alcançar-
mos os 85% de aprovação e che-
garmos em 2020 ao RA 1000, com 
índices superiores a 90%”, ob-
servou Anderson Silva. “Ou seja: a 
meta é levar-nos à excelência no 
atendimento ao cliente.”
Outra iniciativa adotada para me-
lhorar a experiência dos clientes 
foi simplificar alguns processos na 
área de Crédito, garantindo respos-
tas mais rápidas para os concessio-
nários e os consorciados. Outras 
mudanças estão em desenvolvi-
mento e até o primeiro trimestre de 
2020 a área de Crédito passará pela 
digitalização de boa parte dos seus 
processos.
O marco do evento foi o lançamento 
da Venda Digital, um passo impor-
tante para garantir a competitivi-
dade da Disal Consórcio diante do 
mercado digital, que transforma o 
processo de venda, deixando de 
ser um modelo exclusivamente 
analógico para oferecer ao consul-
tor financeiro de consórcio a possi-

bilidade de atender aos clientes 
de forma mais rápida, segura e 
eficaz.
O sistema oferece, além de uma 
experiência digital ágil e ami-
gável, inúmeras vantagens para 
todos os públicos envolvidos – 
concessionários, consultores fi-
nanceiros de consórcio e clientes.
Segundo a diretora de Vendas e 
Marketing da Disal Consórcio, 
Luciana Precaro, são vários os 
benefícios que o sistema oferece, 
dentre eles estão a possibilidade 
de o consultor financeiro poder 
realizar todo o processo de venda 
onde o cliente estiver, uma expe-
riência de compra diferenciada e 
mais segura por evitar o risco de 
perda ou extravio da proposta de 
adesão, mais opções de meios de 
pagamento sendo possível esco-
lher boleto, cartão de débito e de 
crédito, e a assinatura eletrônica 
do contrato no momento da com-
pra – o que permite que o cliente 
realize todo o processo on-line.
Além disso, como o sistema pos-
sui dados cadastrais integrados, 
o preenchimento do contrato 
torna-se ágil e confortável para 
o cliente, e a formação de gru-
pos torna-se um processo muito 
mais rápido, o que garante que o 
consorciado seja informado por 
e-mail sobre os números de sua 
cota e do grupo.

show391.indd   17 8/19/19   10:12 AM



18S H O W R O O M

DISAL

Luciana Precaro enfati-
zou que a Venda Digital 
proporcionará, para o 
concessionário, maior 
conversão dos leads que 
são distribuídos pelo sis-
tema da Disal Consórcio.

Disal é a única admi-
nistradora de Con-
sórcio que apoia o 
cliente a realizar seu 
sonho
Para gerar uma expe-
riência diferenciada 
para os seus clientes,  a 
Disal Consórcio apre-
sentou o Avalie Seu Se-
minovo do CarClick, pla-
taforma já utilizada por 
vários concessionários 
e que faz uma ponte en-
tre o mercado e o cliente 
para ajudá-lo a encon-

trar um comprador para 
seu veículo.
Para Luciana Precaro, o 
funcionamento da ferra-
menta é simples: basta 
que o interessado faça 
upload de imagens do 
veículo e inclua algu-
mas informações sobre 
o bem para que seja 
avaliado e tenha pos-
sibilidades de receber 
uma oferta de compra, 
aumentando em muito a 
possibilidade de realizar 
o seu lance.
Outra vantagem do sis-
tema é garantir para a 
concessionária que ven-
deu a cota, prioridade 
na aquisição do veículo 
seminovo, e na venda do 
novo bem.
A executiva enfatizou 
que essas ferramentas 

trazem agilidade, trans-
parência e segurança 
para os consumidores, 
entregando uma expe-
riência de compra ino-
vadora: “Permitir que o 
cliente possa se planejar 
para o lance, por meio 
de uma ferramenta com 
a qual poderá vender 
seu veículo seminovo 
diretamente para a rede 
de concessionários e uti-
lizar o valor da venda do 
veículo como lance, isto 
só a Disal oferece”.

Foco na experiência 
dos nossos conces-
sionários
Para entender as neces-
sidades dos concessio-
nários, desde junho foi 
criado o Disal em Cam-
po, programa que está 
permitindo que os cola-
boradores conheçam o 
dia a dia dos parceiros 
comerciais do grupo.
“A ação, que irá até de-
zembro deste ano, já con-
tou com a participação 
de muitos colaborado-
res que tiveram a opor-
tunidade de vivenciar o 
processo de venda dos 
nossos produtos”, garan-
tiu Anderson Silva. “Eles 
compreenderam como 
os nossos processos têm 
impacto nas atividades 
dos concessionários e 
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escolhemos por oferecer a 
rapidez que precisamos.”
“Em outubro, a Corretora 
ampliará seu portfólio com 
a apresentação de cinco 
novos produtos: a parceria 
com a VB para a comercia-
lização de benefícios como 
vales Transporte, Refeição 
e Alimentação, Seguro Ci-
bernético, Seguro de Ga-
rantia Judicial, Seguro de 
Garantia Estendida e All 
Risk para celulares e eletrô-
nicos, lembrou J. A. Gestina-
ri, diretor operacional da 
Disal Corretora de Seguros. 
“Essas iniciativas fortalece-
rão ainda mais a nossa par-
ticipação no mercado.”
Já para ajudar na tomada 
de decisão do concessio-
nário, em novembro a Di-
sal Tecnologia entregará o 
Disal Intelligence, um novo 
projeto de BI que oferecerá, 
em tempo real, aos conces-

buscaram melhorias nas 
nossas entregas.”
Ainda para proporcionar 
uma melhor experiência 
aos concessionários, em 30 
de setembro entra em fun-
cionamento o NewCon, sis-
tema de gestão de grupos, 
especializado em consórcio, 
que garantirá mais rapidez 
no processo de inovação 
das plataformas e dos siste-
mas da empresa.
“O nosso conhecido sistema 
Disac trouxe a Disal Con-
sórcio até aqui, mas com a 
velocidade com que as mu-
danças estão acontecendo, 
precisamos focar nossos es-
forços em ferramentas que 
melhorem a experiência do 
cliente, pois só desta forma 
continuaremos competiti-
vos”, ponderou Maria de 
Lourdes da S. Pinto, diretora 
Administrativa-Financeira. 
“O NewCon é o sistema que 

sionários diversos indicado-
res que auxiliarão na melho-
ria da gestão das vendas de 
consórcio.
A ferramenta proporcionará 
o acompanhamento do de-
sempenho de vendas, das 
comissões pagas, do nível de 
retenção e da performance 
da equipe de vendas tanto 
individual como por conces-
sionária. Todos esses dados 
permitirão ao concessionário 
construir sua estratégia de 
venda de maneira mais asser-
tiva, tornando a operação ain-
da mais rentável.
“Esse é mais um diferencial 
que só a Disal tem: nenhu-
ma outra administradora de 
consórcios consegue ofere-
cer tantas ferramentas para 
apoiar o desenvolvimento da 
estratégia do concessioná-
rio”, reforçou o CIO do grupo, 
Roberto Prado. “Mais uma vez 
é a Disal sendo inovadora.”
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Avaré
II Etapa do 
Amarok Spirit 
2019

Nem mesmo o frio de ra-
char, com sensação térmi-
ca de 5 graus, por conta do 
forte vento, impediu que as 
37 Amarok e 10 picapes de 
outras marcas largassem 
para a aventura “Amarok 
Spirit – etapa Avaré”, dia 3 
de agosto, na Estância Tu-
rística que fica a 264 quilô-
metros da capital paulista. 

O evento, realizado pela Região II da 
Assobrav, com o apoio da Volkswa-
gen do Brasil e produção técnica 
da TSO, é viabilizado pela agência 
DNF&G Comunicação. Este que foi 
o segundo rally de regularidade do 
ano – a etapa anterior aconteceu 
em maio, em Tuiuti – contou com os 
seguintes patrocinadores: Autoline, 
BSS, Shell Helix, Linx, Mult, GestAu-
toBrasil e Grupo Disal.
Prestigiaram o evento o secretário 
de Turismo, Romualdo Fontes e a 
secretária da Indústria, Comércio, 

Ciência e Tecnologia, Sandra de 
Fátima Theodoro (em destaque na 
Seção Com Quem Estivemos, às 
páginas 6 e 7). 
A imprensa regional também dedi-
cou ampla cobertura à iniciativa.

Belezas naturais
Famoso pela beleza de sua região e 
pelo fantástico doce de leite, entre 
outras grandes qualidades, como o 
ar puro, a mata exuberante, a ter-
ra fértil, o gado de origem, mas 
principalmente pela qualidade de 
vida que oferece, com segurança e 
tranquilidade, Avaré tem sido des-
de sempre um refúgio e paraíso 

de forasteiros, notadamente dos 
paulistanos, que mantêm casas de 
veraneio junto à belíssima repre-
sa de Jurumirim, que no inverno, 
como se viu durante a prova Ama-
rok Spirit e o nível da água cheio, 
apresenta praias encantadoras. 
Incrível é também o pôr do sol 
visto de lá.
Além da represa, merecem des-
taque o Horto Florestal, excelente 
recanto para o relax mas também 
para a aventura e as cachoeiras da 
Liberdade e Bela Vista.

Origem
Avaré – que segundo alguns histo-
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riadores significa “Rio do Homem 
Solitário”, como a denominaram 
os índios Caiuás – surgiu em me-
ados do século XIX, a partir da Fa-
zenda Avaré, de propriedade do 
Coronel Eduardo Lopes de Olivei-
ra, político republicano e primei-
ro prefeito do município.
De formação europeia – os pio-
neiros portugueses, espanhóis, 
italianos, árabes, japoneses, litu-
anos e suíços chegaram por volta 
de 1840, em busca de boa terra e 
água em abundância -, sua funda-
ção é atribuída ao major Vitoria-
no de Sousa Rocha e a Domiciano 
Santana, ambos de Bragança Pau-
lista.
Conta a história que no dia 15 
de maio de 1862, com a doação 
de onze alqueires ao patrimônio 
da futura vila nasceu o povoado, 
chamado Rio Novo, vila que seria 
elevada à categoria de município 
em 1891, recebendo o nome de 
Avaré. 

O percurso
Hoje, eminentemente turística, a 
cidade já foi considerada a “ca-
pital do algodão” nos anos 1930 e 
grande produtora de café. Atual-
mente, a pecuária, os cítricos e a 
cana-de-açúcar lideram na agri-
cultura.

A “Terra da Água, do Verde e do 
Sol” foi o cenário perfeito para 
as 37 Amarok, com motoristas 
e navegadores de todo o esta-
do, inclusive do Paraná e Mato 
Grosso do Sul – dada a reper-
cussão que o rally vem ganhan-
do – e as 10 picapes de outras 
marcas na categoria “Amigos 
4X4”, realizarem o percurso.
A prova de 100 km e 326 me-
tros que deveria ser percorri-
da em 3 horas, 27 minutos e 14 
segundos – a precisão, como 
já dito na edição passada, se 
faz necessária por tratar-se de 
um rally de regularidade, onde 
o objetivo não é ser o mais rá-
pido, mas, sim, cumprir todas 
as etapas em seu devido tem-
po – partiu do Parque de Ex-
posições (Emapa) e transitou 
por estradas vicinais em meio 
à mata fechada, às margens do 
lago e por vários momentos 
circundando a represa. 

Atrações e o pódio
As picapes passaram também 
pela cidade de Arandu e fize-
ram uma parada para “água 
e café” em Cerqueira Cesar, 
retornando logo após para o 
Parque de Exposições, onde os 
participantes e seus familiares 
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Classificação Amarok Spirit - Avaré
Col. Total Competidor Cidade
1º 1613 Gustavo Silveira Fávero / Ian Lulia Fávero Laranjal Paulista – SP

2º 2085 Gleice de Lima Bigarelli /Luciano Bigarelli Neto Dois Corregos – SP

3º 2147 Marcio Luis Gonçalves Borges/Ana Rosa G. Borges Americana - SP

4º 2484 Bruno Segantini / Carla Segantini Pinhais – PR

5º 2622 Marcelo Cyrino da Silva / George Neves Rio Claro – SP

6º 3302 Harm Sebastiaan Vermeij / Cornelia Haupt São Paulo – SP

7º 3560 José Luis de Oliveira Lima / Lia Cavicchioli Albino Americana – SP

8º 3835 Marcos Luciano dos Santos / Emerson Douglas Gardin Feitosa São José do Rio Preto – SP

9º 4371 Victor Rigotti / Gabriel Canova Rio Claro – SP

10º 4634 Eder Murilo Ferreira / Beatriz Aparecida Veiga Avaré – SP

23º 15970 Rene Coletto Correa / Luzia Leardini Ourinhos – SP

também puderam fazer test-
-drives com vários produtos 
Volkswagen, bem como apre-
ciar a exposição de Fuscas con-
servadíssimos que compuse-
ram o ambiente ao ar livre - já 
àquela hora com temperatura 
mais agradável -, entre quitutes 
e bebidas reconfortantes.
O interessante desta segunda 
prova foi saber que um com-
petidor de marca concorrente 
mudou sua preferência depois 
que participou da prova e re-
alizou o test-drive na Amarok. 
Ponto para a Rede de Conces-
sionários do interior de São 
Paulo, que muito bem tem di-
vulgado e trabalhado o produ-
to.
Outro fato digno de nota foi a 
dedicação do concessionário 
Gustavo Fávero, da VW Laran-
jal, de Laranjal Paulista, um dos 
organizadores do Amarok Spi-
rit e Coordenador Regional da 
Assobrav, que passou a noite 
anterior à prova estudando o 
funcionamento do aplicativo 
para melhor competir. Resulta-
do: foi o primeiro colocado jun-
to com seus filhos Ian e Helena 
na função de navegadores, que, 
convenhamos, tiveram o maior 
mérito.
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Toronto
“Ponto de encontro”
em meio à 
natureza

A primeira vez que fui a Toronto 
era inverno. Dirigia um carro com 
um grupo de colegas jornalistas e 
estávamos perdidos. Era a década 
de 1990; GPS, nem pensar. 
Mapa aberto no colo do “nave-
gador”, mas nada de encontrar o 
hotel onde iríamos no hospedar. 
Dando voltas vagarosas ao mes-
mo quarteirão, uma senhora, já 

bem idosa, de casacão, cachecol 
e gorro vermelhos e guarda-chuva 
em punho, bateu na minha janela. 
Não acreditamos que era possí-
vel alguém sobreviver, caminhan-
do pela rua, naquele gelo, àquela 
hora da noite... Mas ela, muito gen-
til e tranquilamente – para que en-
tendêssemos bem - nos perguntou 
aonde queríamos ir e nos deu toda 
a explicação. 
A imagem daquela recepção im-
pressionante, para nós brasileiros, 
desconfiados de qualquer pessoa 
que nos aborde no escuro da noite, 
ficou marcada na nossa memória.
Anos depois, de volta ao Canadá, 
a impressão foi exatamente a mes-
ma. O povo é extremamente aco-
lhedor e prestativo. Além do mais, 
a cidade é bonita, suntuosa, lim-

Não pense no frio. Toronto é uma cidade incrível. 
Amigável, receptiva, inovadora. Mas se ainda assim 
sua alma tropical o impede de visitar uma das capitais 
mais bacanas e gostosas de conhecer do Planeta, vá 
no verão, quando a temperatura é muito superior aos 
25 graus negativos que podem ser registrados no 
inverno!
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Aliás, ônibus e metrô 
organizados ajudam o 
turista a ter lazer, viver 
a cultura e fazer com-
pras, atividades facili-
tadas pela diversidade 
de idiomas falados na 
cidade. Cheia de imi-
grantes, é comum ouvir 
outras línguas além do 
inglês e francês oficiais. 
Comunicação não é um 
problema.
Pontos de encontro 
cheios de charme, a 
praça Yonge-Dundas e 
o High Park são íco-
nes na capital. Ciclis-
tas, corredores, espor-
tistas, praticantes de 
ioga, crianças e seus 
pais, piqueniques, 
playgrounds e trilhas, 
restaurantes bacanas 
e zoológico, tudo isso 
acontece no parque. A 
vida pulsa em Toronto.
Apenas como compara-
ção, a principal cidade 
do Canadá é também 
a mais populosa, mas 
nada que se compare à 
sua irmã sul-americana 
São Paulo. Com apenas 

três milhões de pes-
soas e menos de cinco 
habitantes por quilô-
meto quadrado numa 
área de 630 km², Toron-
to respira bem-estar, 
mesmo sendo o centro 
financeiro do País. 

Entre as melhores 
para se viver
Eleita várias vezes en-
tre as cinco melhores 
cidades para se viver, 
localizada no sul da 
província de Ontário, 
às margens do lago de 
mesmo nome e sen-
do sua capital, Toron-
to, cuja tradução para 
a língua indígena de 
origem significa exa-
tamente “ponto de en-
contro”, é uma cidade 
multicultural, em meio 
a um cenário de cine-
ma, num amplo planal-
to entre rios e florestas 
urbanas. Lá 50% dos 
habitantes são imigran-
tes de mais de 200 ori-
gens étnicas distintas. 
Por isso alguém já dis-
se, e com razão, que o 

Canadá é um Brasil que 
deu certo, e Toronto sua 
máxima expressão.
Também um impor-
tante centro cultural, 
especialmente na mú-
sica, teatro, cinema e 
nos últimos anos, de 
produção de séries e 
documentários de TV, 
Toronto ainda abriga 
renomados festivais e 
oferece variada gama 
de teatros, galerias e 
museus dignos de se-
rem vistos.
Os mais de 30 milhões 
de turistas que a visi-
tam anualmente, são 
unânimes em dizer que 
a cidade é um dos me-
lhores destinos para fé-
rias e intercâmbios de 
estudantes em busca 
do aperfeiçoamento do 
inglês. Os brasileiros 
há anos têm preferido 
o Canadá aos Estados 
Unidos para aprender o 
idioma, não só pelo cus-
to como pela qualidade 
de vida, segurança e 
recepção dos locais.

píssima e plana, condi-
ção ideal para caminhar 
à vontade. Se bater um 
vento de 90 km/h, como 
o que também experi-
mentamos nos anos 90, é 
só descer para o metrô. 
Há uma vida inteira lá 
embaixo. E bem quente.

Cidade humana e 
sustentável
De volta à superfície, 
uma coisa que chama 
a atenção é a harmonia 
entre pedestres, ciclis-
tas e motoristas de carro, 
cada um na sua e todos 
colaborando para um 
trânsito leve e amigável. 
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Para os amantes da natureza, 
rios e riachos e a flora dos vales 
exuberantes e preservados per-
mitem trilhas de cinema pratica-
mente dentro da cidade.

Atrações
Um destino para toda a família, o 
Ripley’s Aquarium of Canada é o 
passeio perfeito. Enorme e com 
uma diversidade de espécies 
inimaginável, o aquário apre-
senta de forma intuitiva e diver-
tida atrações para as crianças. O 
pequeno aquário com “Nemos e 
Doris” em área com playground 
e lanchonete e a piscina Ray Bay, 
repleta de arraias que se deixam 
tocar, são a diversão da criança-
da. E de adultos também, ainda 
que mais temerosos...
Igualmente impressionante é a  
Dangerous Lagoon - túnel de vi-
dro que permite aos visitantes 
ficar cara a cara com diferentes 
espécies de tubarão e outros pei-
xes. 
Outro programa interessante e 
instrutivo para os mais jovens é 
a Casa Loma, o castelo da Amé-
rica do Norte (sim, existe, ainda 

que construído no século XX!) em 
tamanho real. Residência do mi-
lionário Sir Henry Pellatt, o edifí-
cio é imenso e várias aitividades 
são propostas às crianças, como a 
“caça ao tesouro”. Para os adultos 
com disposição, vale a pena subir 
a escada estreita para, lá de cima 
da colina, onde está situado, apre-
ciar a vista da cidade. Para gente 
grande e pequenos interessados 
em carros antigos, a coleçao do 
milionário é também imperdível. 

Os pontos turísticos
Nem todo mundo gosta, mas eu 
faço sempre, mesmo quando já 
estive outras vezes na cidade. É 
bom para se orientar e para ter 
a visão do todo. O clássico ôni-
bus hop on - hop off de Toronto é 
particularmente bom. O trajeto 
vale por dois dias e leva duas ho-
ras. Custa 38 dólares canadenses 
(R$ 106,00) com um ótimo guia, 
que vai contando curiosidades, e 
percorre muito bem o centro da 
cidade, que inclui ainda um pas-
seio de barco bem bacana.
E dentro dos chamados pontos 
turísticos – aqueles onde todo 

mundo vai - a  CN Tower é um 
dos que vale a pena. A torre foi 
construída no início dos anos 
1970 e tem 553 metros de al-
tura, mas não é preciso chegar 
até lá em cima. O observatório 
está situado a cerca de 340 me-
tros do chão. Todo envidraçado, 
o LookOut facilita a visão pano-
râmica da cidade, de onde se 
pode constatar o quanto Toron-
to é verde. 
O ambiente é muito agradável. 
Merece um almocinho no res-
taurante, como tantos outros 
em outras cidade, que gira 360 
graus em 72 minutos. Como se 
trata do dolar canadense, o in-
gresso – assim como tudo no 
Canadá -, não é extamente ba-
ratinho, mas se comparado a 
cidades como São Paulo e Rio, 
está dentro do previsto. Para vi-
sitar a CN Tower e almoçar com 
entrada e prato principal no 
restaurante giratório, o visitan-
te paga 60 dólares canadenses, 
o equivalente a R$ 166,50. E se 
você quiser fazer “aquela foto” 
pode caminhar no EdgeWalk, 
o beiral do teto do restaurante, 

show391.indd   28 8/19/19   10:13 AM



33S H O W R O O MS H O W R O O M33S H O W R O O M29S H O W R O O M

Crowdfunding cultural, 
exemplo canadense 
Já para os apreciadores de 
arte e que não deixam de vi-
sitar um museu, a dica  é não 
deixar de ir à AGO - Art Gal-
lery of Ontario. Bem no centro 
da cidade, merece um dia de 
visita. O edificio é belíssimo e 
teve uma extensão projetada 
pelas mãos do arquiteto Frank 
Gehry, o mesmo que projetou 
o Guggenheim de Bilbao, na 
Espanha. 
São cinco adares com quase 
100 mil peças, onde figuram 
nomes como o fantástio Au-
guste Rodin e contemporâ-
neos não menos talentosos, 
como Pierre Huyghe.
Uma informação interessante 
é que desde o fim de maio, a 
AGO tem permanentemen-
te para si a famosa instala-
ção “Infinity Mirrored Room 
– Let’s Survive Forever”, da ar-
tistaYayoi Kusama. 
A sala, cheia de espelhos e 
com as conhecidas esferas 
que incitam o observador a 
refletir o que é real e o que é 
reflexo, com direito a perman-
cer apenas 60 segundos, fez 
tamanho sucesso, desde quan-
do exposta pela primeira vez 
no ano passado, que a AGO 

angariou recursos, convidan-
do quase cinco mil doadores, 
que contribuíram entre mil e 
25 mil dólares, para torná-la 
permanente. Um exemplo de 
ação crowdfunding cultural.

Mais arte
No quesito museus, o Royal 
Ontario Museum merece dis-
tinção. Vale por si só. É consi-
derado uma das maiores ins-
tituições de arte da América 
do Norte. Sua fachada em 
formato de cristal é uma obra 
de arte à parte. Criada pelo 
arquiteto Daniel Libeskind, 
do One World Trade Center, 
reúne 13 milhões de peças, 
entre espécimes de história 
natural e objetos culturais. 
Mas se a preferência for pela 
caminhada para conhecer a 
cidade, oriente-se pela Yon-
ge Street, a avenida que cor-
ta a cidade no sentido norte-
-sul e cujo ápice são as ruas 
Young/ Bloor e arredores. 
A Queen Street West é a dica 
para quem quer ver e ser 
visto, circulando pelas lojas 
de grife, cafés e restauran-
tes. Mas é possível econtrar 
roupas e cosméticos, assim 
como eletrônicos, a preços 
mias acessíveis, já que à 
exemplo dos Estados Uni-
dos, o Canadá também tem 
um “maravilhoso mundo das 
compras”. 
É por ali também, nas ruas 
Queen e Richmond, que se 
encontra o famoso beco
Graffiti Alley, uma das mais 
artísticas coleções de grafite 
do mundo.

por 135 dólares canadenses, 
mas sempre acompanhado 
por monitores e devidamen-
te vestido com roupa espe-
cial e equipamento de se-
gurança. Dá bastante medo. 
Adrenalina garantida. 

Arte Vitoriana para pas-
sar um dia inteiro
Um ótimo passeio para reunir 
toda a família e agradar a todas 
as preferências é passar o dia, 
ou pelo menos uma tarde, no 
Distillery District. O nome é su-
gestivo e tem história. No sécu-
lo XIX a região era uma grande 
destilaria de uísque, segundo 
dados oficiais, a maior do mun-
do em sua época.
A destilaria trabalhou até 
há algumas décadas, quan-
do, de forma disruptiva, um 
grupo de empreendedores 
resolveu revitalizar o local, 
mantendo sua arquitetura vi-
toriana e montando um cen-
tro de artes, cultura e gastro-
nomia. São praticamente 100 
estabelecimentos que reú-
nem lojas de artes, roupas, 
cosméticos, mas principal-
mente uma deliciosa fábrica 
de chocolate e outra de  cer-
veja. Ambas valem ser expe-
rimentadas, a preços justos.
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se 120 estabelecimentos. Lá 
comprei vários pacotes de ve-
getais desidratados, boa opção 
para trazer para os amigos. Po-
rém, são as frutas e os frutos do 
mar fresquíssimos que fazem 
a diferença. A qualidade sal-
ta aos olhos. E no St. Lawrence 
Market você encontra também 
o famoso lombo canadense, 
sem dúvida, muito saboroso.

Como se vai ao Canadá
É preciso ter o visto canaden-
se para ingressar no país, mas 
diferentemente do visto dos 
Estados Unidos, é mais simples 
e rápido para sair. Com o vis-
to canadense você pode ir, por 
terra, inclusive ao país vizinho, 
mas duvido que em uma única 
viagem, com tantas atrações no 
Canadá você queira gastar um 
ou dois dias de suas férias para 
ir à Terra do Tio Sam. Lembre-
-se de que uma das belezas na-
turais mais lindas do nosso pla-
neta está a apenas uma hora de 
Toronto. Falamos das incríveis 
Cataratas do Niágara.
Não deixe de levar sua carteira 
de habilitaçao se você estiver 
visitando o Canadá por conta 
própria. O aluguel de carros é 
comum, relativamente barato e 
muito frequente, já que as cida-
des são próximas e a paisagem 
pelas estradas muito bonita.

À noite, o point são os roof-
tops (locais nos últimos anda-
res dos edifícios), especial-
mente no verão, quando os 
os terraços da cidade ficam 
cheios e animados para to-
mar um drink ou curtir o pôr 
do sol, que acontece depois 
das nove da noite. Exemplo 
desse locais são o Thompson 
Toronto Hotel e o Kost, no topo 
do Hotel Bisha. Mais do que a 
vista maravilhosa, ambos ofe-
recem drinks espetaculares e 
ambiente pra lá de agradável. 
E para os mais alternativos, 
o Gay Village se traduz em 
música dançante e shows de 
drag queens talentosas. 

Gastronomia
A presença de muitas etnias 
faz de Toronto o local ideal 
para provar de tudo “muito 
bem feito” em termos de co-
mida. O prato típico é a “pou-
tine”, a clássica batata frita 
com molho de carne e queijo, 
originária de Quebec, mas a 
cidade oferece um sem-fim 
de restaurantes e bares para 
provar desde deliciosos pe-

tiscos a pratos sofisticados, 
inclusive os modismos “sem 
glúten, sem lactose, vegeta-
rianos e veganos tradicio-
nais”. Uma boa amostra está 
concentrada na região de 
Kensington Market, onde se 
encontra desde comida tibe-
tana até espetinhos de bacon 
de pato, tipicos dos povos in-
dígenas. 
Se você é um daqueles turis-
tas que adora um mercado e 
quer trazer temperinhos típi-
cos para a família, a pedida é 
visitar o St. Lawrence Market, 
que vale também pela histó-
ria. Particularmente, me en-
cantei com o mercado, aberto 
desde 1803 e que abriga qua-
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SUCESSÃO
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De todas as habilidades que um sucessor deve ter, é a 
negociação, a rainha. Todos os dias provamos que bons 
negociadores não só conseguem atingir seus objetivos, 
como ajudam aos demais a atingir os deles. 

CECILIA LODI

O reizinhoO reizinho
do planeta

solitáriosolitáriosolitário
do planeta

solitário
do planeta

O verdadeiro bom negociador é 
aquele que deixa uma sensação 
de que todos saíram ganhando. 

O negociador ruim é aquele que 
deixa um gosto amargo na boca 
dos demais enquanto sai salivan-
do da sala. 
Todos os dias vejo membros de 
famílias tentando, cada um à sua 
maneira, negociar poder, remu-
neração, vantagens etc. Os mais 
talentosos o fazem criando pon-
tes, ouvindo com empatia, tentan-
do criar soluções que sejam boas 
para todos, pois sabem que a vi-
tória é conduzir todos a um bom 
caminho. Há também aqueles 
que não são tão talentosos, mas 
que conseguem enxergar o que 
se perderá se a negociação não 
seguir a bom termo para todos. 
Nesse caminho conseguem bar-
ganhar, trocar uma vantagem por 
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irmão mais flexível, a cada em-
bate, vê seus objetivos se dis-
tanciarem dos do irmão mima-
do, mesmo que queira crescer, 
com felicidade, com harmonia 
e não em um ambiente tóxico. 
Mas o sonho está se dissolven-
do em conflitos. A fraternidade 
acabando. Em breve, os filhos 
destes dois irmãos não se ve-
rão mais. 
As perguntas que faço quando 
assisto a este filme, que infeliz-
mente é muito comum, é “por 
que as pessoas jogam o bebê 
fora com a água do banho?” 
Por que não podemos ter um 
negócio e uma família tam-
bém? Por que é tão importante 
que apenas a nossa visão pre-
valeça? Por que queremos rei-
nar sozinhos? 
Para concluir conto uma pe-
quena história que se passou 
com a ajudante de minha mãe, 
anos atrás. Minha mãe sabia 
que, todo final de dia, quando 
a ajudante ia embora, levava 
alguma coisa. Um queijo, um 
prato congelado, um enlata-
do qualquer. Minha mãe fazia 
sempre vistas grossas. Às ve-
zes, dava uns toques sutis, aler-
tando a ajudante de que aquilo 
a incomodava bastante. A aju-
dante era uma excelente cozi-
nheira e não queria perdê-la. 
Um dia, entrando na cozinha, 
viu a ajudante temperando 
uma carne que ia levar embo-
ra. Minha mãe, indignada, dis-
se: “Temperada não!! Naquele 
dia mandou sua ajudante em-
bora. O limite de sua paciência 
tinha sido cruzado. Fica a dica. 

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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um benefício alheio, aumen-
tando o bolo para todos e por 
consequência deixando sua 
própria fatia maior. Há aqueles 
que são a essência da recipro-
cidade. Para cada centavo que 
dão querem o mesmo de vol-
ta, criando um cenário em que 
um mais um dará sempre dois 
e não enxergam como poderia 
dar três ou quatro...Mas, mes-
mo assim, conseguem nego-
ciar.

Infelizmente, há aqueles que 
não compreendem que o pro-
cesso deve ser um “ganha-
-ganha” para que as relações 
sejam de longo prazo. A inca-
pacidade de negociar está de-
positada inicialmente na sua 
incapacidade de ouvir, na au-
toilusão de que o mundo lhe 
deve, que é um injustiçado, 
que deverá buscar a cada pas-
so, apenas um benefício pes-
soal, e que isso irá pagar todo 
o ressentimento e a orfandade 
que sente. Não podemos nem 
chamá-lo de negociador, pois 
funciona mais como um chanta-
gista, um déspota não muito es-
clarecido. Alguém que ameaça 
mais do que traz. 

O sucessor mimado
Esta pessoa vem de um lar em 
que o seu método de pressão 
surtiu grandes resultados fren-
te aos pais, quando estes lhe 
negavam alguma coisa. Em 
ameaças sutis, ou gerando um 
pouco de culpa, foi conseguin-
do coisas pela vida. Todos na 
família acabaram engolindo 

reivindicações em prol do sos-
sego. Esta pessoa cresce enten-
dendo que esta é uma meto-
dologia que traz resultados. O 
que não percebe é que, a cada 
vitória, as pessoas ao redor fi-
cam menos satisfeitas; as rela-
ções vão ficando cada vez mais 
difíceis. 
Chega, então, a época em que, 
com os pais já mais afastados, 
os irmãos se tornam sócios. A 
metodologia aplicada aos pais 
com tanta eficiência é experi-
mentada também neles. Afinal, 
são décadas de aperfeiçoa-
mento de sutis ameaças e chan-
tagens, à sua disposição, à favor 
desse irmão que quer que sua 
visão prevaleça. Como ele não 
ouve, não busca conciliar cami-
nhos para um mesmo objetivo: 
crescer a organização. 
Esta é a tristeza do cenário. 
Ambos irmãos querem a mes-
ma coisa, mas com metodolo-
gias diferentes. Um, mais fle-
xível, entende que o caminho 
da prosperidade é o diálogo, o 
divertimento da jornada, muito 
trabalho e troca. O outro acre-
dita numa organização vitorio-
sa sobre as demais, onde as 
pessoas que ali trabalham pre-
cisam apenas obedecer. Onde 
o controle estende-se a alçadas 
bastantes limitadas e camisas 
de força gerenciais. 

“Temperada não!”
Também é muito triste saber 
que isto se dá numa socieda-
de meio a meio, a sociedade 
dos impasses, onde quando um 
empaca, dois não caminham. O 
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PARA QUE A 
MEMÓRIA NÃO 
ME TRAIA
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Página em branco à minha frente. 
Sobre o que escrever? Normalmen-
te, escrevo sobre alguma coisa que 
está fresca em minha memória. Ou 
alguma reflexão que ando fazen-
do comigo mesma e decido dividir 
com vocês...Mas estes últimos dias 
têm sido um turbilhão de ideias e 
aprendizados. Tantas coisas anta-
gônicas desfilando diante dos meus 
olhos...

Vou tentar me explicar. A cada 
dia, mais eu vejo a necessida-
de de mudarmos tudo. Sermos 
mais gentis, mais compreensi-
vos, darmos desconto para as 
pessoas que andam tão aflitas, 
preocupadas. Fazermos ao ou-
tro o que queremos que nos fa-
çam. E isso engloba tudo. Pre-
cisamos melhorar muito pra 
sermos legais. Melhorar com 
pessoas, animais, plantas e até 

com as pedras. Sermos mais 
elegantes, menos “cheguei”. 
Mas ao mesmo tempo, tem uma 
pressão pela superexposição, 
pelo “quem pode mais chora 
menos”, pelo exibicionismo. 
Tudo isso significa: danem-se 
os outros.
O discurso geral, do governo 
às empresas, é reforma, mu-
dança. Dá uma sensação im-
plícita de que mudar, reformar 
... é tudo para melhorar. Mas 
será?
Nem vou entrar no mérito das 
propostas governamentais. 
Não tenho informação suficien-
te para esta discussão. Mas de 
empresa eu entendo bem. O 
mesmo discurso que diz que 
precisamos ter mais qualidade 
de vida, engata na necessida-

Bater a meta. Será só isso?

de de bater a meta. A gente 
ainda é medida por resultado 
e não pelo número de sor-
risos no dia. Isso causa uma 
certa sensação de desconfor-
to, de culpa. “Puxa!, trabalho 
12 horas por dia e não tenho 
um hobby!” E aí, as pessoas 
numa reunião pedem para 
você se apresentar com cargo 
e hobby! Oi?
A ideia toda da automação é 
para aliviar a carga. Mas cadê 
que a carga horária diminui? 
Cadê as horas livres para edu-
car o espírito, com boa música, 
poesia e livros?
Vamos ter que achar um pon-
to de equilíbrio para esta nova 
era. Qualidade de vida versus 
meta. Alguém se habilita a su-
gerir uma solução?

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA

Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@gmail.com
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Na fila da sucessão
 
MARKETING
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O processo de sucessão, é cla-
ro, não é único. Há sucessões, 
por exemplo, programadas 
e determinadas por comitês 
de investidores ou por algum 
grupo diretivo. Esse modelo é 
o mais comum em empresas 
corporativas, principalmen-
te nas multinacionais, onde 
a sucessão faz parte de um 
planejamento estratégico e 
pré-determinado. Em empre-
sas familiares – e a professo-
ra Cecília Lodi destaca isso 
constantemente em sua coluna 
nesta Showroom – a sucessão 
poucas vezes é um procedi- Marcelo Allendes é jornalista e mestre em comunicação 

e consumo. E-mail: allendes@yahoo.com

Na impossibilidade 

de manter-se 

indefinidamente à 

frente do negócio 

e da liderança 

corporativa, 

muitos diretores, 

proprietários ou 

presidentes tendem 

(e são obrigados) 

a investir tempo e 

recursos na busca 

de uma sucessão. 

Afinal, ninguém é 

imortal.

MARCELO ALLENDES

transferência de estilo e co-
nhecimento custa a ser prio-
rizada. Em um cenário pessi-
mista, mas bastante comum, a 
empresa vai a pique quando 
seu dono deixa as rédeas do 
comando. Exatamente por 
isso, um plano de sucessão é 
imprescindível para qualquer 
empreendimento, ainda mais 
para os familiares, onde a 
marca pessoal pode ser man-
tida, mas necessariamente 
reforçada por um gestão pro-
fissional. 

mento normativo e organiza-
do. Embora seja uma ordem 
natural - onde geralmente 
filhos substituem os pais -, 
poucos executivos se prepa-
ram para passar o bastão. E 
pouquíssimos, ainda mais, 
preparam seus herdeiros.
Esse cenário é curioso, pois 
na maioria das vezes o su-
cesso de um negócio de-
pende do estilo gerencial, 
calcado na personalidade 
do dono. Ou seja, o negócio 
é o dono em si. Contudo, a 
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As Stouts não surgiram de um 
evento ou de um marco na história 
da cerveja, mas de diversas adap-
tações e alterações, desde a época 
da Revolução Industrial, misturan-
do-se um pouco com a história das 
Porters, até chegar aos estilos que 
conhecemos hoje. 

Stout sempre foi um ter-
mo usado para identificar 
cervejas escuras e fortes, 
facilmente identificáveis 
pela cor marrom escura 
ou preta e pelos distintos 
sabores e aromas. À com-
posição são adicionados 
grãos torrados, respon-
sáveis não somente pela 
cor escura da cerveja, 
mas também pelos sa-
bores característicos que 
remetem principalmente 
a chocolate e café. 
Existem diferentes su-

pularidade entre os russos, 
esse estilo mais forte da 
stout ficou conhecido como 
Russian Imperial Stout. 
Entre os cervejeiros arte-
sanais a Imperial Stout é 
um dos principais estilos 
usados como base para a 
criação de novas receitas, 
adição de ingredientes inu-
sitados e até mesmo enve-
lhecimento em barris, o que 
traz ainda mais complexida-
de e riqueza à bebida. Outra 
curiosidade da Stout é o tra-
dicional serviço feito com 
nitrogênio, através de um 
bico de chopp especial que 
gera um efeito cascata mui-
to interessante aos olhos e 
uma textura macia na boca. 
Escolher pratos para har-
monizar com as Stouts não 
é uma missão muito difícil. 
Elas combinam muito bem 
com assados, defumados e 
grelhados, alimentos sal-
gados, ostras, chocolate e 
sobremesas que não sejam 
muito doces. As versões 
mais potentes e de sabor 
tostado evidentemente fa-
zem um bom par com um 
bom charuto.

Sugestão de degustação: 
Guinness Extra Stout, DUM 
Petroleum, Wälls Petroleum, 
Dogma Orfeu Negro, Lohn 
Carvoeira, North Coast Old 
Rasputin, Founders Break-
fast Stout.

bestilos de stouts, cada um 
com um toque específico, 
entre os quais se destacam 
Irish Stout ou Dry Stout, sen-
do como a mais famosa a 
cerveja Guinness, a Sweet ou 
Milky Stout, uma versão mais 
leve e com menos amargor 
que com frequência tem lac-
tose adicionada à receita. 
A Oatmeal, uma versão de 
origem escocesa que utiliza 
uma quantidade significativa 
de aveia maltada, foi popular 
na Inglaterra entre as guer-
ras mundiais e ressuscitada 
para exportação na era da 
cerveja artesanal. O que aju-
dou foi ser adotada como um 
estilo moderno e popular de 
cerveja artesanal americana. 
Por fim, a versão mais forte, 
a Imperial Stout, com corpo 
intenso, sabores e aromas 
complexos e um alto teor de 
álcool que frequentemente 
passa de 10%. Devido à po-

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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CERVEJAS ESCURAS

DE VERDADE PARA 
ACOMPANHAR
OU COMO

“NÃO EXISTE 
TENDÊNCIA PARA 
ENGORDAR. EXISTE 
TENDÊNCIA PARA 
COMER”. 
MILLÔR FERNANDES

LEANDRO NOEL

PRATO 
PRINCIPAL
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PARA 
ACOMPANHAR
OU COMO

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

O ratatouille nasceu na França, na região de Provença e do 
antigo condado de Nice em meados do século XVIII e é um de 
seus ícones culinários. Sua receita consiste em legumes, como 
berinjela, abobrinha, pimentão, tomate e cebola, fatiados e 
cozidos ou assados no forno, dispostos intercalados na montagem. 
A abreviação “rata” que dá origem à palavra “ratatouille” era uma 
gíria militar para a refeição dos soldados, que era uma mistura de 
feijões, batatas e variados legumes. O ratatouille é considerado 
um acompanhamento, presente em vários pratos, podendo 
também ser o principal, servido com arroz ou pão.
Confira a receita: 

Ingredientes: (para 4 pessoas)
1 cebola média 
2 tomates 
2 pimentões 
1 abobrinha 
1 berinjela 
1 dente de alho picadinho
1 ramo de tomilho
Azeite de oliva a gosto
sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:
Corte os legumes em fatias de no máximo 0,5cm de 
espessura, pois quanto mais finas, mais fácil será o cozimento. 
Tempere com sal e pimenta. Regue com azeite de oliva uma 
assadeira e disponha os legumes, intercalando cada fatia. 
Regue com azeite de oliva, salpique o alho e disponha o ramo 
de tomilho. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-
aquecido a 200ºC por 40 minutos. Descubra e deixe mais 20 
minutos. Deixe o prato esfriar por cerca de 10 a 15 minutos, 
decore com folhas de manjericão e sirva com uma baguete 
francesa quente.

Receita imortalizada
No cinema. o filme homônimo, teve como 
protagonista um 
simpático ratinho chef! 
O filme Ratatouille foi 
lançado em junho de 
2007 sob a direção de 
Brad Bird e produzido 
pela Disney/Pixar, sendo 
o ganhador do Oscar 
de Animação em 2008. 
Conta a história do 
ratinho Remy, que sonha 
se tornar um grande chef. 
Um acidente faz com que Remy se perca de 
sua família. Ele acaba indo parar em um local 
distante de tudo o que conhece, tendo como 
companhia apenas o espírito de Gusteau, um 
grande chef de cozinha, autor do livro preferido 
do rato - “Todos Podem Cozinhar”. Ele decide 
visitar a cozinha do lugar e lá encontra Linguini, 
um atrapalhado ajudante que não sabe cozinhar 
e precisa manter o emprego a qualquer custo. 
Remy e Linguini realizam uma parceria, onde 
Remy fica escondido sob o chapéu de Linguini 
e indica o que ele deve fazer ao cozinhar. A 
dupla passa por várias situações divertidas, 
inclusive a de conquistar um renomado crítico 
gastronômico. 
O diretor Brad Bird, para tornar o filme mais 
realista, pesquisou diversos restaurantes e a 
equipe chegou a criar, de verdade, 270 pratos 
diferentes.

“NÃO EXISTE 
TENDÊNCIA PARA 
ENGORDAR. EXISTE 
TENDÊNCIA PARA 
COMER”. 
MILLÔR FERNANDES

S H O W R O O M

PRATO 
PRINCIPAL
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Arthur Piccolomini de Azevedo é Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, consultor, palestrante, educador em 
vinho e editor do website Artwine (www.artwine.com.br) 
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Detendo a maior fatia do mercado 
de vinhos no Brasil, com cerca de 
45% de participação, e com uma 
grande variedade de uvas e esti-
los, o Chile é uma importante des-
tinação enoturística, com milhares 
de visitantes brasileiros. Além das 
inúmeras atrações do vinho, o país 
oferece estações de esqui, pas-
seios no deserto do Atacama, tu-
rismo de vulcões e glaciares, além 
de um extenso litoral de 4.300 km, 
com um oceano muito frio, o Pací-
fico, de onde saem alguns dos me-
lhores frutos do mar do planeta.

O Chile é um dos primeiros 
países a produzir vinhos no 
chamado Novo Mundo, com as 
primeiras videiras plantadas 
em 1548.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

Durante o Império Espanhol, 
soldados e exploradores, co-
nhecidos como conquistado-
res, foram enviados para a 
América do Sul em 1534. No 

uma reserva técnica destas 
uvas, o que se revelou muito 
útil para o replantio das uvas 
na Europa após serem devas-
tadas pela praga filoxera, que 
dizimou os vinhedos euro-
peus entre 1860 e 1900.
Em meados do século 19 vá-
rias vinícolas históricas foram 
fundadas, tais como Concha y 
Toro, Carmen, Cousino Macul, 
Errazuriz, San Pedro, Santa 
Rita e Undurraga. Esse perío-
do coincidiu com o apareci-
mento de pragas como a filo-
xera e doenças como o míldio 
na Europa, fato que teve como 
consequência a vinda de vá-
rios enólogos europeus para 
o Chile em busca de trabalho. 
Foi também nessa época que 
os vinhos chilenos começam  
a ser exportados para a Euro-
pa.
Com o aumento de qualidade 
do vinho produzido no Chile 
e a rápida expansão  da área 
de vinhedos – aumentou duas 
vezes entre 1995 e 2002 e o 
significativo aumento da pro-
dução – de 282 milhões de 
litros em 1991 a 668 milhões 
de litros em 2003, e inacredi-
táveis 1 bilhão, 290 milhões 
de litros em 2018, o vinho chi-
leno passou a ser conhecido e 
apreciado em todo o mundo
Dentre os múltiplos fatores 
do enorme sucesso do vinho 
chileno, é interessante lem-
brar que o aporte de capi-
tal estrangeiro,  na forma de 
joint-ventures de tradicionais 
e bem-sucedidas vinícolas 
chilenas com famosas viní-
colas europeias e norte-ame-
ricanas, também foi muito 
importante para o seu prestí-
gio. Entre as mais conhecidas, 
destacamos a Viña Almaviva – 
Baron Phillipe de Rothschild, 
de Bordeaux, leia-se Mou-
ton-Rothschild, e Concha y 
Toro; e Errazururiz, da família 
Chadwick e Robert Mondavi, 
da Califórnia. 

E PAISAGENS ESPETACULARES
VINHOS

ano de 1540, Pedro de Valdivia 
liderou uma expedição de 150 
espanhóis no Chile, derrotan-
do os nativos, os Mapuches e 
fundando a cidade de Santia-
go em 1541. Em 4 de setembro 
de 1545, Pedro de Valdivia avi-
sou o Imperador da Espanha, 
Carlos V, que não havia mais 
vinho para celebrar missas em 
Santiago. Foi então que, junto 
com garrafas de vinho, foram 
enviadas as primeiras vinhas 
para serem plantadas no país, 
para garantir o permanente 
suprimento.
Em 1548, Juan Jufre plantou os 
primeiros vinhedos em Macul, 
perto de Santiago, que perma-
nece até os dias atuais como o 
coração da produção de vinho 
no Chile.
A primeira variedade trazi-
da para o Chile foi a País – ou 
Listán Negro, uma uva vinífera 
das Ilhas Canárias – que rece-
beu o nome de Mission na Ca-
lifórnia e Criolla na Argentina.
Em 1834, a pedido de Clau-
dio Gay, botânico francês, as 
autoridades chilenas estabe-
leceram o “Quinto Normal de 
Agricultura”, com espécimes 
que incluíam vinhas da Euro-
pa, como Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Chardonnay e Sémil-
lon. Esse fato foi muito impor-
tante porque o Chile se tornou 
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