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O paraíso mais perto de você
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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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Segundo a Fenabrave, foram mais de 1,71 milhão 
de unidades, entre automóveis e comerciais leves. 
Só os automóveis apresentaram alta de quase 9% 
em relação ao ano passado. Com estes dados, 
verificamos que o mercado permanece estável, 
indicando ligeiro crescimento para os próximos 
meses.
Mas a notícia mais interessante do ponto de vista do 
nosso futuro vem do outro lado do Atlântico, onde 
acontece o tradicional Salão de Frankfurt. Lá os olhos 
do público e as considerações dos jornalistas que 
cobrem a feira relatam um só pensamento: acabou a 
era do automóvel a combustão. Praticamente todos 
os estandes estão repletos de carros híbridos e 
elétricos.
A Volkswagen, que vem anunciando há tempo sua 
intenção de ser a maior fabricante de veículos 
elétricos no mundo, prometendo um investimento 
de cerca de 9 bilhões de euros em mobilidade 
elétrica, aposta na plataforma ID (sigla para definir 
Inteligência e Design) para os próximos anos. Com 
o modelo ID3 – veja a matéria completa na seção 
“Mundo VW” -, pretende vender 100 mil unidades 
na Europa até o ano que vem e quando a família ID 
estiver completa espera chegar a 1 milhão de carros 
elétricos comercializados em 2025.
O ID3 também é esperado no Brasil. Sua chegada 
deve acontecer no fim de 2021, segundo expectativa 
do vice-presidente mundial de Vendas, Pós-Vendas e 
Marketing, Jürgen Stackmann, que disse ser “um bom 
carro para cidades como São Paulo”. Antes disso, no 
entanto, teremos o híbrido Golf GTE, carro premiado 
em todo o mundo.
Evidentemente, o cenário brasileiro, mesmo em 
nossas megalópoles, ainda não está preparado para 
receber uma grande quantidade de carros elétricos. 
Há estudos, dos quais a Volkswagen do Brasil 
participa, junto a empresas de tecnologia e energia, 
para montar uma rede de abastecimento para carros 
híbridos e elétricos, criando a estrutura necessária 
para que eles possam trafegar, mas tudo ainda é 
incipiente.

Apesar de as vendas de agosto terem sido 
ligeiramente menores do que as de julho, por conta 
do menor número de dias úteis, no acumulado do 
ano as vendas totais de veículos cresceram 8,7% se 
comparadas ao mesmo período de 2018. 

Enquanto isso, em nosso dia a dia, vemos com 
bons olhos o aumento das vendas do T-Cross, este 
extraordinário SUV, que agrada a consumidoras e 
consumidores. De fato, a Rede de Concessionários 
tem relatado que o modelo tem merecido tanto a 
atenção masculina quanto a de mulheres.
E para somar força à nossa atividade, é relevante 
considerar o benefício que nos trará a nova 
atribuição de veículos, em vias de implantação, 
mais técnica, digital e ajustada às necessidades 
de cada região, bem como a inserção total do 
nosso Pós-Vendas na era digital. Estes temas, que 
deverão tomar boa parte da reflexão de nossas 
equipes de Vendas e Pós-Vendas ainda este 
mês, durante o Volkswagen Experience 2019, em 
Campinas, asseguram que Fábrica e Rede, em 
conjunto, estão atentas à evolução, à transformação 
do negócio Concessionária de Veículos, com 
objetividade e grande atenção.
Até o final do ano, que coincide com o final do 
mandato desta Diretoria Executiva da Assobrav, 
muitos eventos ainda estão por acontecer, 
todos importantes para a discussão de nossas 
questões prementes e futuras, assim como para 
a nossa integração e sinergia com os executivos 
da Fábrica. Entre esses eventos, destaco a 
oportunidade que nos trará a XIX Cenassobrav 
nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, no Resort 
Transamérica Ilha de Comandatuba, no sul da 
Bahia, onde poderemos estreitar ainda mais nossa 
convivência com os gerentes regionais e a alta 
direção da Volkswagen e do Banco VW, assim 
como entre nós, amigos distribuidores da marca.
Pessoalmente, espero toda a Rede, porque 
como sabem, além de inúmeros momentos de 
lazer e confraternização, com programação 
especialíssima para as senhoras e um sem-fim 
de atividades para os convencionais de todas as 
idades, teremos uma manhã de trabalho com a 
Fábrica e a festa de transmissão do cargo para o 
novo presidente da Assobrav e sua diretoria para 
os anos de 2020 e 2021. 
Veja mais detalhes na matéria de capa desta 
edição e inscreva-se através do nosso site, se 
ainda não o fez. É importante demonstrar nossa 
união e confiança na marca.
Até lá!

O mercado de hoje 
e o de amanhã

 
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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Weiler Barbosa da Rocha, 
controller da VW Maracar, de Aracaju, 
Sergipe, que participou do Grupo Hamburgo, 
do Programa Sinal Vermelho ...

e Jandir Vogt, do Grupo Pampeiro, 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
participante do Grupo Dubai, do mesmo 
Programa... 

Para uma visita de cortesia e discussão de futuras 
parcerias, Eleone Fanti, diretor da Brazzo, 
produtos automotivos...

e o gerente regional da empresa, Eder Oliveira. As sucessoras Karol Freire Araújo, da VW Cevel, 
de Boa Esperança, Minas Gerais ...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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As sucessoras Karol Freire Araújo, da VW Cevel, 
de Boa Esperança, Minas Gerais ...

e Naira Di Lorenzo Oliveira Figueira, 
da VW Santana Veículos, de Patos da Paraíba, 
ambas envolvidas e dedicadas ao máximo no 
Programa de Sucessão na Empresa da Assobrav.

e Paulo Cunha Rodrigues, da VW 
Solimões /Perin, de Manaus, para analisar 
o mercado e trocar experiências no Grupo 
Estocolmo do Programa Sinal Vermelho. 

Recentemente, na Assobrav,  
Raphael Figueiredo Picinin,  
da VW Apec, de Barbacena...
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São inúmeras as atrações para você aproveitar na XIX Cenassobrav, de 20 a 23 de novembro, no 
hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba. Comida típica regional, atividades esportivas, relax, 
praia exclusiva, spa L’Occitane, apartamentos confortáveis, por do sol incrível, atrações musicais.

Tudo isso só pra você! Vai querer ficar fora dessa?

Inscreva-se agora mesmo: www.assobrav.com.br

Um Paraíso 
de hotel só 
para você !

Patrocínio:

Comandatuba | Bahia
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XIX Cenassobrav
600 pessoas em Comandatuba!

Quem nunca ouviu falar da 
ensolarada Comandatuba, 
no sul da Bahia? Famosa 
pela exuberância da flora e 
riqueza da fauna, a ilha de 
Comandatuba sempre foi 
associada também ao Resort 
Transamérica, desde os anos 
1990 um ícone de glamour e 
atendimento diferenciado.

Hoje, totalmente res-
taurado e moderniza-
do, continua atraindo os 
mais exigentes clientes 
de todo o mundo. O re-
sort é conhecido inclu-
sive por hospedar cam-
peões de pesca, uma das 
muitas atividades extras 
que o hotel pode propor-
cionar, além das inúme-
ras que constam do seu 
dia a dia.
Entre as mais procura-
das estão a caminha-
da e a corrida, sempre 
acompanhadas por ins-
trutores. O mesmo vale 
para a hidroginástica e 
o famoso hidroaxé nas 
piscinas. Nesse rol de 
práticas esportivas estão 
ainda as aulas de spin-
ning, de alongamento e 
os jogos de praia e de 
quadra, como futebol, 
tênis e arco e flecha. O 
belo campo de golf faz a 
alegria dos aficionados 
e o spa com produtos 
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L´Occitane e um sem-fim de 
massagens, a felicidade das 
mulheres, especialmente.

Clima excelente, be-
lezas naturais e fauna 
abundante
Quem vai em busca de paz e 
contemplação fica encantado 
com a beleza e o cuidado dos 
jardins, repleto de coqueiros 
e de canteiros floridos, nota-
damente nesta época e até o 
fim do ano. Um guia ambien-
tal promove passeios com os 
hóspedes interessados na 
biodiversidade local. Entre 
as incursões, estão a obser-
vação de pássaros, as árvores 
do manguezal e seus caran-
guejos.
Localizada no distrito de Una, 
a Ilha de Comandatuba tem 
clima tropical, como todo o sul 
da Bahia, — o melhor ecossis-
tema de toda a faixa litorânea 
do nordeste porque lá as chu-
vas podem acontecer durante 
todo ano, mas sempre rápidas 
e seguidas de sol.

É neste cenário que a Rede 
Volkswagen vai viver incríveis 
momentos, entre 20 e 23 de 
novembro. Lá, no Resort Tran-
samérica Ilha de Comandatu-
ba acontecerá a XIX Cenasso-
brav, a Convenção Nacional 
da Assobrav, suspensa du-
rante alguns anos e que nes-
te volta com força total, para 
demonstrar, principalmente, a 
importância e a união da Rede 
Volkswagen.
Para isso, uma série de ativi-
dades especiais foi contra-
tada no Resort, além de tudo 
o que ele oferece. Fechado 
exclusivamente para a Rede 
de Concessionários Volkswa-
gen, o evento será realmente 
um divisor de águas entre a 
fase difícil e a recuperação da 
marca no mercado.

Momento único da Rede 
Volkswagen
Além do relax, da confrater-
nização, das inúmeras ativida-
des e das surpresas, teremos 
uma reunião de trabalho no 

dia 21 de novembro pela ma-
nhã, com todos os gerentes re-
gionais da Fábrica e do Banco, 
fato que permitirá um entrosa-
mento maior ainda entre eles 
e a Rede de Concessionários, 
além da presença da alta cúpu-
la da Volkswagen do Brasil, que 
fará, inclusive, uma ampla apre-
sentação. O presidente e CEO 
da VW América Latina, Pablo Di 
Si, o vice-presidente de Vendas 
e Marketing, Gustavo Schmidt e 
os diretores de Vendas, Ricardo 
Casagrande, de Pós-Vendas, 
Daniel Morroni e da área de De-
senvolvimento da Rede, Alexan-
dre Abelleira lá estarão.
O Banco Volkswagen também 
se apresentará, com o seu pre-
sidente recém empossado, Jörg 
Pape e os diretores Eduardo 
Portas, Rodrigo Capuruço e 
Ricardo Auricchio. E por fim, 
o CEO do Grupo Disal, Ander-
son Silva, que também fará uma 
apresentação sobre os mais re-
centes projetos do Consórcio, 
Corretora de Seguros e da Disal 
Tecnologia.
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Dia 21/11/2019 – Reunião de Trabalho
10h:  Abertura 
10h05:  Pablo Di Si, presidente e CEO da VW Améri-

ca Latina
10h10:  Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas 

e Marketing da VWB, Ricardo Casagrande, 
diretor de Vendas, Daniel Morroni, diretor de 
Pós-Vendas, Alexandre Abelleira, Desenvol-
vimento da Rede

10h55:  Jörg Pape, presidente do Banco Volkswagen
11h00:   Eduardo Portas e Rodrigo Capuruço, supe-

rintendentes
11h30: Coffee-break
11h45:  Anderson Silva, CEO do Grupo Disal
12h15: Dado Guião, presidente da Assobrav
12h30: Encerramento

À noite, no mesmo dia 21, acontecerá a transmissão 
de cargo para o novo presidente da Assobrav e sua 
diretoria para os anos 2020 e 2021, com coquetel, 
jantar e um grande show, protagonizado por uma das 
bandas mais famosas da atualidade, especializada 
em tocar e fazer todo mundo dançar ao som de de-
liciosos flash backs. Será uma festa temática, com a 
distribuição de adereços usados nas décadas de 70 
e 80. Portanto, venha animado para esta festa des-
contraída e dançante.

Dia 21/11/2029 – Solenidade de Posse e Jan-
tar de Confraternização
19h45: Abertura dos salões
20h: Mensagem de boas-vindas
20h15:  Pablo Di Si, presidente e CEO da VW Améri-

ca Latina
20h25: Jörg Pape, presidente do Banco Volkswagen
20h30: Dado Guião, presidente da Assobrav
20h40:  César Moura, presidente da Assobrav eleito 

para o biênio 2020/2021
21h: Coquetel
21h30: Jantar
22h30: Show
24h: Encerramento 
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Voo charter
Para maior comodidade, um voo charter da Latam es-
tará disponível para levar os convencionais de Congo-
nhas, em São Paulo, diretamente ao aeroporto da cida-
de de Una, que fica a cinco minutos do Resort. A saída 
deste voo acontecerá dia 20 de novembro, às 12h35 
e chegará a Una, às 14h35. A volta será no dia 23, às 
18h30, com chegada em Congonhas às 20h30. 
Se você ainda não se inscreveu na XIX Cenassobrav, 
não deixe de fazê-lo, porque a convenção vai ser real-
mente inesquecível. Mesmo assim, um dos colegas da 
Assobrav irá contatá-lo nos próximos dias, para tirar 
qualquer dúvida que tenha e ajudá-lo a fazer a inscri-
ção, se for preciso.
A Diretoria da Assobrav conta com todos os conces-
sionários, neste que é o maior evento da Rede Volks-
wagen.

Exclusividades para os Concessionários VW 
Sobre as atividades no Resort, especialmente programadas 
para a Rede de Concessionários, destacamos a caminhada 
e a corrida matinais, as bicicletas, disponíveis para percor-
rer todo o complexo, as aulas de spinning, de alongamento, 
de hidroginástica na piscina e de hidroaxé, além dos jogos 
de praia, do futebol, do tênis e do arco e flecha, entre outros.
A belíssima biblioteca com vista para todo o resort, graças 
às suas amplas janelas e os vários terraços ao sol, estrate-
gicamente posicionados para ter a melhor vista dos jardins 
e do mar, são mais algumas das muitas possibilidades de 
relax e contemplação.
Mas é o spa, com produtos da L´Occitane, que vai atrair a 
atenção, especialmente das senhoras. A organização do 
evento contratou os serviços do spa para oferecer uma mas-
sagem de 50 minutos, a escolher, entre as várias disponí-
veis, a todos que queiram agendar um horário.
Com sistema all inclusive, o Resort vai proporcionar à Rede 
de Concessionários Volkswagen grandes momentos duran-
te todo o dia e à noite, quando passa a funcionar a discoteca.

show392b.indd   13 9/18/19   10:00 AM
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Simplicidade, gente, processos, 
transparência e tecnologia

A dois meses de apresentar 
a conclusão sobre o que de-
cidirão fazer com a conces-
sionária fictícia que enfren-
ta dificuldades de gestão e 
mercado, os 35 sucessores 
que fazem parte do Progra-
ma de Sucessão na Empre-
sa da Assobrav este ano, se 
reuniram mais uma vez. 

Em Cuiabá, eles receberam nova 
orientação do coordenador peda-
gógico do Programa, Valdner Papa, 
e ouviram mais um case de suces-
so, envolvendo uma empresa emi-
nentemente familiar, cujo principal 
negócio são as concessionárias de 
veículos. 

sionárias, entre elas Volkswagen 
-, com sede em Cáceres, a três 
horas de carro de Cuiabá e pre-
sente em cinco estados do cen-
tro-oeste e norte, é o irmão mais 
velho. Marcos Cruz, o mais novo, 
é o megaempresário, de 61 
anos, hoje já na presidência do 
Conselho do Grupo Canopus. O 
mérito de Marcos, um apaixona-
do por motocicletas e responsá-
vel, segundo seu irmão Francis, 
pelo fato de a família ter inicia-
do a comercialização das motos 
Honda (desde sempre o Grupo 
Canopus é líder nesse segmen-
to), implementou uma gestão 
baseada quase que unicamente 
em valores familiares e cristãos, 
como a humildade, a simplici-
dade, a dedicação ao próximo, 
a capacitação de gente e agora, 

Os sucessores acompanharam a 
rápida ascensão do Grupo Ca-
nopus, em apenas uma geração, 
hoje um dos maiores conglome-
rados da América Latina, com 
faturamento anual de 3.5  bi-
lhões de reais e que conta com 
2.500 funcionários só na divisão 
de concessionárias. O Grupo 
Canopus, nascido na pequena 
cidade de Mirassol do Oeste, 
Mato Grosso, há 40 anos, come-
çou com uma pequena oficina 
de autopeças, a Cometa. 

O início
A história dos irmãos Cruz, parte 
dela já contada na edição 358, de 
novembro de 2016, desta mes-
ma revista, por meio do empre-
sário Francis Maris Cruz, titular 
do Grupo Cometa – 18 conces-
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mais recentemente com a chega-
da da filha Kelayne, que deverá 
assumir o comando dos negócios 
no futuro, com processos, novos 
projetos e tecnologia.

Herança empreendedora
Os meninos Cruz, paulistas, de 
Lucélia, se mudaram com os pais 
para Vicentina, no Mato Gros-
so, em 1961, “quando não havia 
nada lá”.  Ainda crianças, ajuda-
vam a mãe, “uma empreendedo-
ra nata”, segundo eles próprios, 
a vender salgadinhos pela cida-
de e assim complementar a ren-
da trazida pelo pai, motorista. 
Depois de 12 anos foram para 
Mirassol do Oeste e montaram 
um pequeno bar. A vida conti-
nuava difícil. No bar, vendiam de 
tudo, até roupas, que a mãe trazia 
de duras viagens de ônibus aos 
grandes centros. Porém, a sorte 
deles virou e o espírito empre-
endedor se manifestou por com-
pleto em 1973, ao observarem o 
trânsito de caminhões, ônibus e 
picapes pela porta do seu esta-
belecimento. Daquele momento 
em diante, passaram a oferecer 
também as peças que “mais que-
bravam” daqueles veículos que 
transitavam por aquela via es-
buracada. Foi então que nasceu 
a “Autopeças Cometa” e o início 
do sucesso dos irmãos Cruz.

A divisão
Em 1989, já estabelecidos, com 

Francis casado e Marcos pres-
tes a fazê-lo, decidiram dividir o 
que tinham conquistado e tocar 
as próprias empresas. “A lista 
dos bens foi colocada num pa-
pel simples, sem grandes ava-
liações e cortada no meio. Tudo 
foi feito de maneira harmoniosa 
e objetiva”, contam os antigos 
executivos de ambos que pre-
senciaram o momento. “Para 
Marcos e Francis era realmente 
indiferente com que parte iriam 
ficar”, revelam.

Hoje, os grupos Canopus e Co-
meta dominam o centro-oeste e 
o norte do País e em muitos lu-
gares são até concorrentes, mas 
nunca tiveram problemas. “A se-
paração das empresas foi toma-
da num momento propício, onde 
o mercado estava aquecido e os 
dois irmãos ainda não tinham 
herdeiros. Foram inteligentes e 
previdentes. E como se pautam 
por valores familiares muito for-
tes, se gostam e se respeitam na 
vida e nos negócios”, disse Vald-
ner Papa, que também faz parte 
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do Conselho do Grupo Canopus, 
aos sucessores da Rede VW, ao 
apresentar os executivos José 
Wilson da Silva, presidente do 
Grupo Canopus, Paulo Henrique 
Borges, diretor superintendente 
da Holding e a sucessora Kelay-
ne Cruz, de 28 anos, uma das 
jovens mais bem preparadas de 
sua geração no Brasil, para assu-
mir uma Organização que nunca 
parou de crescer, nem mesmo 
nas sucessivas crises nacionais. 

Valores
Notadamente a partir do ano 
2000 o Grupo Canopus vem 
acrecentando marcas e ganhan-
do prêmios de vendas e perfor-
mance. Hoje 49 empresas fazem 
parte do Grupo, mas é o Instituto 
Canopus, instituição filantrópi-
ca, criada em 1991, sem fins lu-
crativos, com mais de cinco mil 
voluntários em todo o País, a es-
trela de maior grandeza para o 
fundador Marcos Cruz. 
“Para ele o lucro e o crescimen-
to não têm valor se a organiza-
ção não devolver à sociedade o 
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que recebeu dela. E o Marcos 
pensa isso também das marcas 
que representa. Quando houve 
a última tsunami no Japão, ele 
fez questão de doar 1 milhão 
de reais às vítimas da tragé-
dia, porque entende que todo o 
seu sucesso deriva das vendas 
das marcas japonesas Honda 
e Toyota. O cônsul japonês no 
Brasil não acreditou quando viu 
aquela quantia vinda da iniciati-
va privada, e mais, de um único 
empresário”, contou Papa aos 
sucessores.
O Instituto Canopus conduz vá-
rias iniciativas em todos os lo-
cais onde tem empresas. Além 
do Programa de Desenvolvi-
mento Humano, que reúne pes-
soas de diferentes classes so-
ciais, credos e culturas durante 
três dias em um hotel do Grupo, 
com tudo pago - “e muita gen-
te muda o rumo de sua vida 
depois dessa experiência”, diz 
Papa –, o Insituto promove a ca-
pacitação de pessoas humildes 
e jovens em situação de risco. 
É o caso dos projetos “Colcha 
de Retalhos”, “Primeiro Passo” 
e “Criança Feliz”, entre muitos 
outros.

Gestão e Sucessão
O superintendente da Holding 
Grupo Canopus, Paulo Henrique, 
deu uma aula de Governança e 
Gestão. “ A ciência da Adminis-
tração é cada vez mais sofisti-
cada. Está baseada em proces-
sos científicos e engloba várias 
áreas, como a Contabilidade, 
a Estatística, a Economia, mas, 
fundamentalmente, o conheci-
mento de pessoas. A Adminis-
tração depende essencialmente 
de recursos humanos e por isso 
é considerada uma área de Hu-
manas. Acima de tudo, a Gestão 
Administrativa otimiza recursos 
e mantém a organização com-
petitiva, especialmente no nosso 
ramo”, disse, deixando clara a 
missão do Grupo Canopus: a de 
capacitar pessoas, com regras 
claras, ferramentas que aferem e 
gestores prestando contas.
Sobre Governança, sintetizou 
em uma frase: “A Governança 
põe ordem na casa e dissemina 
o “senso de dono” em toda a or-
ganização”.
Já o presidente do Grupo Ca-
nopus, José Wilson da Silva, focou 
a sucessão na empresa familiar. 
“Sabemos que apenas 5% das 

empresas familiares sobrevivem 
à quarta geração. E eu acredito 
que um dos maiores problemas 
para isso é “o amor do dono”, 
que tem grande dificuldade em 
passar o bastão ao sucessor. Os 
sucessores não preparados e a 
indisciplina são outros dois gran-
des problemas das empresas fa-
miliares que não sobrevivem, por 
isso, se posso dar um conselho a 
vocês, sucessores, diria que es-
tudem tudo o que puderem, fre-
quentem todos os setores da em-
presa, aprendam com humildade 
com os executivos mais velhos e 
passem por cima das dificulda-
des, entregando algo novo. Ke-
layne ingressou no Grupo há três 
anos e já nos mostrou a importân-
cia dos processos, área que não 
tínhamos estruturada. Um irmão 
dela começou lavando carros e 
hoje já é gerente de uma conces-
sionária.”

A sucessora
Kelayne Cruz, a terceira de cinco 
irmãos, foi a executiva mais saba-
tinada pelos sucessores. 
Nascida em Cuiabá, estudou 
desde muito cedo nos Estados 
Unidos e escolheu a melhor es-

Paulo Henrique 
Borges

José  Wilson da 
Silva
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cola de empreendedorismo da 
América, em Boston. Brilhante, 
logo foi contratada pela Consul-
toria Mckinsey, em Miami. Em 
pouco mais de um ano foi trans-
ferida para Londres, onde viveu 
quase dois anos, sempre viajan-
do muito a trabalho. “Ficava tão 
pouco em casa e me mudava 
tanto que nem pendurava mais 
os quadros na parede”, contou.
Naquele ritmo, que “valeu mui-
to”, a independente Kelayne 
começou a sentir falta de uma 
“casa”, de pertencer a algum lu-
gar e a alguma causa. Concluiu 
que sua curva de aprendizado 
dentro da Mckinsey havia ter-
minado e passou a considerar o 
ingresso no Grupo Familiar. Du-
rante um ano e meio ainda pres-
tou serviços para a Consultoria 
Internacional, em home office, 
até que cedeu “à suave pres-
são” do presidente do Grupo, o 
executivo José Wilson. 
“Nós já tínhamos o consenso 
dos cinco irmãos, que reunidos 
anos antes durante umas férias 
e imersos em um curso intensi-
vo de sucessão, onde redigiram 
o Código de Conduta para o in-
gresso deles no Grupo, escolhe-

ram a Kelayne como a provável 
sucessora do pai. “Convidá-la 
com um pouco mais de veê-
mencia foi apenas um empur-
rão para a decisão final dela”, 
disse Wilson.
“O interessante e a sorte des-
te Grupo é que os cinco filhos 
do fundador são complemen-
tares, embora muito diferen-
tes”, acrescentou Valdner Papa. 
“Mesmo os que estão fora da 
gestão porque têm suas car-
reiras em outras atividades, se 
decidirem ingressar no Grupo 
serão muito bem-vindos e cer-
tamente somarão para o seu 
crescimento, trazendo a exper-
tise de suas vivências.” 

Responsabilidade e entre-
ga
“Eu sentia que quando en-
trasse para o Grupo não sairia 
mais, por isso amadureci bem a 
ideia”, disse Kelayne, hoje, de-
pois de três anos implantando a 
área de processos, cuidando de 
Novos Projetos.
E ao ser perguntada como lida 
quando percebe a resistência 
para implantar um novo pro-
jeto – atitude bem comum aos 

sucessores que se propõem in-
traempreender com startups, 
casos típicos na Rede de Con-
cessionários – respondeu: “a 
resistência não vem tanto do 
fundador – acho que sou privi-
legiada nesse aspecto, meu pai 
sempre foi inovador e por isso 
nos deu bastante liberdade -, 
mas de  colaboradores mais an-
tigos. Porém, uma coisa também 
percebi: os funcionários nos res-
peitam quando chegamos de ou-
tra empresa, onde as regras são 
duras e a competitividade acir-
rada. Quando eu dizia, ´Olha, lá 
na Mckinsey era feito assim, por 
causa disso e daquilo`, notava 
que eles respeitavam essa minha 
experiência e procuravam ouvir 
o que tinha a dizer sobre o que 
pretendia implantar no Grupo. 
Outra atitude fundamental que 
eu acho que um sucessor deve 
ter quando está chegando é re-
verência pelos colaboradores 
que lá estão há anos. Eles sabem 
como a empresa trabalha e como 
o mercado funciona. A experiên-
cia não tem preço.”
Os 35 sucessores do Programa 
de Sucessão na Empresa da As-
sobrav ainda visitaram duas con-
cessionárias do Grupo Canopus, 
em Cuiabá, onde a elegância 
simples das instalações, em nada 
superdimensionadas, se contra-
pôs ao atendimento e ao ânimo 
dos colaboradores. 
O próximo e último encontro do 
Programa de Sucessão na Em-
presa da Assobrav 2019 aconte-
cerá em Curitiba entre os dias 16 
e 18 de outubro. Lá, os sucesso-
res, divididos em cinco grupos, 
que se caracterizam como em-
presas, apresentarão a uma Ban-
ca Examinadora os trabalhos de 
conclusão sobre o caso que estu-
daram durante o ano.

Kelayne 
Cruz
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Mobilidade Elétrica: 
tema principal do estande da Volkswagen

MUNDO

VW

Você escolhe o lugar, a hora 
e quem irá lhe atender. Sem 
sair de casa. Essa é a nova 
realidade do cliente Volks-
wagen, que passa a contar a 
partir deste mês de setembro 
com o agendamento de servi-
ços on-line por meio do www.
vw.com.br ou pelo App Meu 
VW.
“A Nova Volkswagen é uma em-
presa mais próxima das pessoas e 
que não para de inovar. A digitali-
zação da jornada do Pós-Vendas foi 
desenvolvida com foco nas reais 
necessidades do cliente. Além de 
comodidade e conveniência para 
o consumidor, esse novo recurso 
dá mais agilidade e transparência 
nos serviços realizados na Rede de 
Concessionárias“, afirma Pablo Di 
Si, presidente e CEO da Volkswa-
gen da América Latina.

APP Meu Volkswagen
Tudo começa pelo aplicativo 
“Meu VW”, disponível para down-
load gratuito nas plataformas iOS 
(Apple) e Android (Google). Com 
o App instalado, basta se registrar 

A mobilidade elétrica é o tema chave do estande da Volkswagen no 
Salão de Frankfurt deste ano. A mostra, que acontece durante este 
mês, traz não apenas o ID.3 em destaque, mas estudos sobre outros 
modelos da família ID. Como todos os outros modelos ID., o ID.3 
é baseado na nova matriz modular para propulsão elétrica (MEB), 
que foi especialmente projetada para o uso de motorização a ele-
tricidade, garantindo o máximo tamanho possível para o interior do 
veículo.
O ID.3 segue o Beetle e o Golf na introdução do terceiro capítulo de 
maior importância estratégica para a história da marca Volkswagen. 
Em meados de maio passado, a Volkswagen realizou um bem-suce-
dido pré-lançamento de vendas para o ID.3 1ST Edition1, uma exclu-
siva edição especial, trazendo níveis fantásticos de equipamento,s 
limitada a uma partida de apenas 30 mil veículos. 
O que já está certo, com o ID.3, é que quaisquer preocupações rela-
cionadas ao alcance da bateria são coisa do passado. Isso acontece 
porque o ID.3 tem três diferentes tamanhos de bateria disponíveis: 
uma grande, com 77 kWh, uma de porte médio (58 kWh) e uma pe-
quena (45 kWh). Dependendo da escolha da bateria, a autonomia 
possível varia entre 330 e 550 quilômetros. 
Graças à sua excelente capacidade de carga, uma recarga para ro-
dar aproximadamente 290 quilômetros pode ser feita em apenas 
30 minutos (com 100 kW de capacidade de carga). A Volkswagen 
garante também a capacidade das baterias ID. por oito anos ou 160 
mil quilômetros.
O preço básico do modelo de produção em série do ID.3 ficará 
abaixo de 30 mil euros na Alemanha. Isto significa que haverá um 
veículo elétrico para todos. Outro destaque do primeiro veículo elé-
trico do Grupo Volkswagen é o fato do ID.3 ser neutro em emissões 
de carbono ao longo de toda a sua vida útil, desde que os compra-
dores carreguem seus veículos usando sempre energia renovável. 

Foco total no cliente: digitalização no serviço de Pós-Vendas
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gratuitamente para receber 
uma identificação Volkswa-
gen – informação que será 
única para todo o Grupo VW. 
Após criar o “VW ID”, o 
cliente tem ao seu dispor 
o “Manual Cognitivo” – 
que usa IBM Watson para 
responder aos motoristas 
questões sobre o veículo, 
incluindo informações con-
tidas no manual do carro. 
Essa solução, que está dis-
ponível para os modelos 
Polo, Virtus, Tiguan Allspa-
ce, Jetta e T-Cross, permite 
uma nova forma de interagir 
com o veículo e oferece uma 
experiência totalmente tec-
nológica. 
Sabe aquela tarefa de pegar 
o manual e procurar a infor-
mação em um índice? Isso é 
coisa do passado. Hoje essa 
jornada está bem mais fácil 
e rápida. Eventuais ques-
tões sobre o carro podem 
ser respondidas por esse 
assistente inteligente, na 
palma da mão. 

Acesso à agenda da 
concessionária 
Com o agendamento on-
-line, a experiência do 
cliente passa a ser muito 
mais imediatista e con-
veniente, pois é possível 
agendar o serviço dese-
jado por meio do App 
“Meu VW” e do site da 
marca, onde estiver e a 
qualquer hora dia.  
“A oportunidade de es-
colher o consultor de 
confiança é um diferen-
cial que valorizamos 
muito nesse sistema, 
pois a digitalização vem 
para ampliar as possibi-
lidades e agilizar os ser-
viços, não para torná-los 
impessoais. Sabemos da 
importância da relação 
entre consultor e clien-
te, na relação de con-
fiança que é gerada ao 
longo do tempo, e esta-
mos usando a tecnologia 
como meio facilitador 
nesse processo”, afirma 
Daniel Morroni, diretor 
de Pós-Vendas da Volks-
wagen do Brasil. 
Para garantir que o clien-
te se planeje da melhor 
forma possível, a Volks-
wagen não limita o prazo 
para o agendamento. Se 
for um dia útil, pode ser 
hoje, amanhã, mês que 
vem, no fim do ano ou em 
2020. A agenda é aberta 
sempre para os próxi-
mos 365 dias. 
Vale lembrar que o 
agendamento on-line é 
mais uma opção de co-
modidade e conveniên-

cia, mas quem preferir 
realizar o agendamento 
presencial ainda pode 
fazê-lo nas autorizadas. 

Sem surpresas 
Mais do que oferecer as 
três primeiras revisões 
de graça em alguns mo-
delos, a empresa conta 
ainda com o plano “Re-
visões Planejadas”, no 
qual o cliente pode ad-
quirir o pacote com as 
três primeiras revisões 
no momento da compra 
do veículo, podendo 
quitar ou diluir o valor 
dos serviços nas par-
celas do financiamento, 
por exemplo. 
Em outras palavras: não 
tem surpresa. O cliente 
já sabe quanto vai gas-
tar nas revisões, o que 
será substituído e o que 
será analisado em cada 
serviço. Os preços da 
primeira à décima re-
visão são públicos e de 
fácil acesso no site da 
marca. 

Atenção total ao 
cliente 
Atenção ao cliente é o 
principal foco do Pós-
-Vendas da Volkswagen. 
Visando (mais uma vez) 
a transparência e agili-
dade no atendimento, o 
consultor utiliza ferra-
mentas digitais, como 
um tablet, por exemplo, 
para realizar o check-
-list no veículo, sempre 
mostrando tudo o que 
está sendo analisado 

para o cliente, garan-
tindo uma experiência 
diferenciada, honesta e, 
claro, digital. 

Plano Digital de Ser-
viços  
Mais um recurso inédito 
da Volkswagen na Amé-
rica Latina, o “Plano Di-
gital de Serviços” – em 
vez do livreto junto ao 
manual do proprietá-
rio – disponibiliza todas 
as informações sobre as 
revisões digitalmente no 
App “Meu VW”.  
A cada serviço realizado 
é gerado um comprovan-
te com um código espe-
cífico para cada veículo, 
à prova de fraudes, uma 
vez que é interligado em 
todas as concessionárias 
da marca.  

Pesquisa de satisfa-
ção 
Seguindo a tendência 
mundial de mercado, a 
Volkswagen também 
passa a oferecer uma 
pesquisa de satisfação 
on-line. A graduação da 
avaliação é feita por es-
trelas, de forma intuitiva 
e muito utilizada no mun-
do digital. 
Além das estrelas, a pes-
quisa oferece a opção de 
comentários livres, para 
que os clientes expres-
sem (somente quando o 
desejarem) o que fez a 
diferença no atendimen-
to e o que pode ser me-
lhorado.

Foco total no cliente: digitalização no serviço de Pós-Vendas
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Ao completar 31 anos de 
sucesso no mercado, a Disal 
Consórcio segue inovando 
e busca proporcionar aos 
seus clientes as melhores 
experiências durante toda a 
sua jornada.

O Grupo Disal entra numa nova era 
e, segundo o CEO, Anderson Silva,  
haverá muitas novidades para todos 
os envolvidos no ecossistema de 
negócios do Grupo, buscando si-
nergias e oportunidades que devem 
alavancar os resultados da empresa 
e de parceiros.  
“Nosso compromisso com o cliente 
é nosso dogma; estamos colocan-
do nossos melhores esforços para 
oferecer novos produtos e soluções 
cada vez melhores para nossos par-
ceiros e clientes. Agora, a Rede de 
Concessionários tem um produto da 
Disal Consórcio para explorar me-
lhor o mercado de frotistas e peque-
nas locadoras com o Renova Frota e, 
além disso, tem à sua disposição a 
Venda Digital, que otimiza os resul-
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Disal Consórcio ativa a Venda Digital 
e lança novo produto corporativoDISAL

tados de sua força de vendas, per-
mitindo um processo digital ágil 
e seguro, expandindo sua área de 
atuação antes restringida pelo des-
locamento físico de suas equipes”, 
reforça Anderson.

Venda digital
Desde a segunda semana de agos-
to, os Escritórios Regionais ini-
ciaram oficialmente a ativação da 
Venda Digital e, de acordo com a 
Diretora de Vendas e Marketing, 
Luciana Precaro, a receptividade e 
o engajamento da força de vendas 
é muito boa.
“Quem experimentou a plataforma 
a considerou mais intuitiva e mais 
completa quando comparada às 
demais disponíveis no mercado. 
Em menos de um mês, consegui-
mos ativar a Venda Digital em mais 
de 56% dos nossos concessioná-
rios e já temos 30% das nossas 
vendas realizadas por meio do sis-
tema”, destaca Luciana.
Além da rapidez no preenchimen-
to do contrato e do cálculo do valor 
das parcelas pelo Sistema, outra 
facilidade é o preenchimento au-
tomático dos dados cadastrais do 
cliente, por meio dos campos de 

CPF e CEP validados pela Recei-
ta Federal e pelos Correios. Tudo 
isso faz com que a expectativa das 
concessionárias seja a melhor 
possível. 

A opinião das equipes
Braz Antonio Filho, supervisor Re-
gional de Vendas Centro-Oeste, 
conquistou um excelente resulta-
do em conjunto com sua equipe: 
47% das vendas do mês de agos-
to foram realizadas por meio da 
Venda Digital. 
“Hoje estamos colhendo o resul-
tado de muito tempo investido no 
treinamento da força de vendas e 
no incentivo da utilização das mí-
dias sociais. Quando o Venda Di-
gital chegou todos estavam mais 
preparados e habituados com o 
mundo digital. O cliente se sente 
mais seguro, e não há mais barrei-
ras de distância; podemos aten-
der nosso cliente a qualquer hora 
e onde ele estiver”, comemora 
Braz. 
Outro destaque na Venda Digital 
foi o Escritório Regional Sudeste, 
que realizou quase 30% de suas 
vendas por meio do sistema. Se-
gundo o gerente de Vendas Re-
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gional Sudeste, Carlos Alexandre 
Ferreira, o resultado de seu time 
reforça o compromisso da equipe 
com esse novo desafio.
“A força de vendas abraçou a 
ideia; a implantação da Venda Digi-
tal foi muito boa porque proporcio-
na a expansão da área de atuação 
e certamente devemos ter melho-
res resultados. Hoje conseguimos 
atender um cliente imediatamente, 
situação que seria muito diferente 
na venda presencial”, reforça Ale-
xandre. 
Muitos Consultores Financeiros de 
Consórcio utilizam as redes sociais 
para impulsionar os negócios e a 
Venda Digital só ajuda a tornar o 
processo mais rápido e eficiente 
para todos. É um movimento, uma 
mudança que não tem volta.

Depoimentos:
“Como divulgamos pelas mídias 
sociais, conseguimos impactar o 
cliente de maneira mais eficiente 
e ter efetividade na venda da cota. 
Com o novo sistema conseguimos 
ultrapassar nossa meta em mais de 
15% e reduzir o custo de desloca-
mento dos vendedores em 80%.”
Anderson Ferreira, Grupo Cometa, 
Sinop (MT)

“Hoje minhas vendas são mais on-
-line, até porque os clientes estão 
focados nas redes sociais e a che-
gada da Venda Digital só ajudou a 
melhorar ainda mais meu desem-
penho. Começo o atendimento pelo 
Instagram, passo para o WhatsApp 
e fecho a venda pela plataforma di-
gital, tudo rápido e seguro”. 
Diana Lúcia Soldo, Concessionária 
Recol, Rio Branco (AC)

“A Venda Digital faz toda a diferen-
ça; consigo vender a qualquer mo-
mento, em qualquer lugar. O pro-
cesso é dinâmico e os argumentos 

de venda e o Lance Fácil fazem 
com que o cliente se sinta impor-
tante, valorizado.” 
Flávia Bastos, Concessionária Carbel, 
Belo Horizonte (MG)

“Recentemente atendi a um cliente 
bem conservador e para transmi-
tir a segurança e a agilidade que 
o sistema tem, fui mostrando todo 
o processo digital. Ao ver o preen-
chimento do CPF, do CEP e de al-
guns dados cadastrais  de maneira 
automática, o cliente foi se encan-
tando. O mesmo aconteceu ao lon-
go do processo, quando mostrava a 
chegada dos SMS’s e e-mails. Ficou 
tão seguro que resolveu assinar o 
contrato digitalmente e não no pa-
pel!” 
Tarcísio de Brito Guerra Junior, Con-
cessionária Nacional, Natal (RN)

“O cliente se sente seguro com a 
tecnologia. Uso o Facebook, o Ins-
tagram e a OLX como canais de di-
vulgação e hoje, com a Venda Digi-
tal, já consigo fechar de 20% a 30% 
dos contatos que faço.” 
Rafaela Nunes Leal, Concessionária 
Saga, São Luiz (MA)

“A ferramenta facilita muito a vida 
dos consultores que viajam em 
busca de novos clientes, tornando 
mais simples todo o processo e 
ainda mais rápido e seguro o aten-
dimento.” 
José Hugo Moraes Barbosa, Conces-
sionária Taba, Mococa (SP)

Renova Frota
As novidades não param por aí. 
Sempre atenta às necessidades 
dos clientes, a Disal acaba de lan-
çar o Renova Frota, um produto 
desenvolvido especialmente para 
atender frotistas e pequenas loca-
doras.
Segundo Reynaldo Neves, gerente 

de  Operações,  o  Renova  Frota  é 
um  produto  customizado,  que  se 
enquadra  no  orçamento  destes 
clientes  ao  possibilitar  a  renova-
ção  da  frota  com  menor  custo  fi-
nanceiro.
“Além disso, criamos um canal de 
atendimento  exclusivo  para  faci-
litar  e  tornar  mais  rápido  os  pro-
cessos  internos,  tudo  para  que  o 
nosso  consorciado  tenha  uma  ex-
periência  especial  conosco”,  ex-
plica Reynaldo.
Nossos  consorciados  poderão 
contar com um Comitê de Crédito 
que  mês  a  mês  analisa  a  capaci-
dade de crédito da empresa para 
estudar a possibilidade de liberar 
acesso a novas cotas.
Para  o  gerente  Regional  de  Ven-
das  Recife,  Leonardo  Oliveira  Sil-
vestre,  o  novo  produto  foi  muito 
bem  recebido  pelos  parceiros, 
concessionários  e  pelo  cliente  fi-
nal;  abrimos  um  mercado  impor-
tante para a Disal e estamos muito 
competitivos  nas  negociações  e 
nos diferenciais que oferecemos. 
“Nossos  clientes  estão  achando 
o  produto  Renova  Frota  fantásti-
co, pois os ajuda a explorar ainda 
mais  o  canal  frotistas  e  pequenas 
locadoras;  entramos  nesse  jogo 
de forma massiva e tenho certeza 
que colheremos excelentes resul-
tados”, ressalta Leonardo.
Outro  diferencial  que  só  a  Disal 
oferece é o Lance Fácil, que ajuda 
o  consorciado  a  viabilizar  o  seu 
lance  por  meio  da  venda  de  seu 
veículo  seminovo,  através  da  co-
nexão  do  cliente  com  a  Rede  de 
Concessionários  parceiros,  utili-
zando nossa plataforma CarClick.
“Tudo isso que estamos oferecen-
do faz parte do nosso compromis-
so  em  satisfazer  e  surpreender 
nossos  clientes  sempre”,  finaliza 
Anderson Silva, CEO do Grupo.
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Com a facilidade de alugar automóveis e de se 
locomover por meio de aplicativos e com o transporte 
coletivo, cada vez mais turistas brasileiros tem 
preferido conhecer novos destinos por conta própria, 
dirigindo, caminhando ou viajando de trem e ônibus.

Dirigindo pela Croácia, 
Filipinas, Madagascar, 
Jamaica e Polinésia

BORA BORA
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A Rentcars.com, maior agência on-line do 

País, especializada em locações de veí-

culos, listou há algum tempo cinco países 

fora dos roteiros tradicionais de viagem 

para inspirar sua próxima aventura ao re-

dor do globo. Confira.

Croácia
Com praias de fazer inveja a qualquer 

destino caribenho, a Croácia, que até pou-

co tempo fez parte da antiga lugoslávia, na 

Europa, chama a atenção pela sua rica he-

rança cultural, que pode ser vista e sentida 

em um simples passeio pelas ruas da ca-

pital, Zagreb, ou até mesmo nos diversos 

museus espalhados pela cidade. A tonali-

dade quase que cristalina do Mar Adriá-

tico, que banha toda a costa croata, tam-

bém chama a atenção. É, inclusive, um dos 

motivos que fazem da Croácia um dos hits 

europeus. Experimente alugar um carro 

em Zagreb e partir rumo ao sul do país, 

onde se situam as belas cidades de Split e 

Dubrovnik, cenário de gravação da saga 

Game Of Thrones.

Uma pérola protegida por mura-
lhas
Conhecida como “Pérola do Adriático” e 

“Atenas Eslava”, Dubrovnik encanta pela 

beleza natural e urbanística, além do que 

representa para a História. Fato relevante 

e admirável reside na transformação de 

seus habitantes: antes bárbaros belico-

sos e depois grandes figuras das huma-

nidades e das artes. Capital do Condado 

de Dubrovnik-Neretva, Dubrovnik é uma 
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cidade rodeada de muralhas e for-

tificações ao pé do Monte de São 

Sérgio, que se debruça sobre o 

Mediterrâneo. 

Patrimônio Mundial da Unesco 

desde 1979, o recinto muralhado 

é uma das grandes atrações da ci-

dade. As imponentes e bem con-

servadas muralhas, a arquitetura 

medieval, renascentista e barroca, 

a paisagem do Adriático, os cafés 

e restaurantes fazem de Dubrovnik 

um destino turístico único.

A parte antiga é dividida ao meio 

pela Placa ou Stradum, onde está o 

passeio, com cafés e restaurantes, 

além de diversos monumentos e 

edifícios históricos.

A prosperidade da cidade sempre 

foi baseada no comércio maríti-

mo, fato que lhe valeu, no passado, 

como capital da República de Ra-

gusa, rivalizar com a poderosa Ve-

neza, atingindo o seu apogeu nos 

séculos XV e XVI.

Filipinas
Pouco conhecida entre os brasi-

leiros, a República das Filipinas, 

ou Filipinas é um simpático ar-

quipélago de mil ilhas situado 

no sudeste asiático. Com clima 

tropical, o país se destaca pelas 

belezas naturais. Surf e mergulho 

são atividades bastante comuns 

nas Filipinas. Se você gosta de 

surfar, não deixe de visitar a ilha 

Siargo, no sudeste do país. Na ca-

pital, Manila, alugue um carro e 

reserve um tempinho para visitar 

0 Vulcão Taal, que fica a apenas 

50 km da cidade.

Manila e seu rico passado
Siargo está situada a 800 km a su-

deste de Manila, a capital, e tem 

cerca de 20 mil habitantes. Foi 

descoberta pelo navegador es-

panhol Bernardo de Ia Torre em 

1543. Com clima que costuma 

ter ventos e correntes proceden-

tes do Oceano Pacífico, que se 

intensificam com a passagem 

para o oeste ao atravessar o 

estreito de Surigao, Siargo é 

atraente por sua excentricida-

de.

Em Del Carmen, localidade 

próxima, por exemplo, existe 

o maior manguezal da região 

e também são infinitas as algas 

no litoral, o que permite a sua 

grande exportação.

Manila, a capital, foi fundada 

pelo conquistador espanhol, 

Miguel Lopez de Legazpi, em 

julho de 1571 e é hoje a segun-

da cidade em número de habi-

tantes, com mais de 2 milhões, 

perdendo apenas para Quezon, 

a antiga capital.

Por ter sido um enclave muçul-

mano, antes da chegada dos 

espanhóis, Manila tem um pas-

sado rico, lastreado especial-

mente no comércio com a Chi-

Madagascar
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Jamaica
Eleita como a melhor ilha do Ca-

ribe em 2016 pelo TripAdvisor, a 

terra do reggae esbanja beleza e 

tranquilidade em suas límpidas e 

exuberantes praias, que encantam 

pela tonalidade azul turquesa do 

mar. A cidade de Ocho Rios, que 

fica a apenas duas horas de carro 

da capital Kingston, é uma exce-

lente opção para base principal da 

viagem, já que oferece fácil acesso 

a diversas regiões, como Port Anto-

nio, Montego Bay e Negril.

Se você é fã da franquia 007, não 

deixe de visitar a James Bond 

Beach, praia que serviu de inspira-

ção para Ian Fleming escrever 14 

romances do famoso agente secre-

to britânico.

Antes de partir, não deixe de dar 

uma passadinha no museu dedi-

cado a Bob Marley, em Kingston. O 

local é quase que uma parada obri-

gatória.

James Bond Beach 
Com paisagens espetaculares e 

ambiente tropical, James Bond 

Beach pode ser explorada em 

uma única visita. Entre a bele-

za e as mil e uma atividades que 

você pode praticar na praia estão 

o snorkling e o caiaque, além da 

experiência de navegar em bar-

cos com fundo de vidro. Os hotéis 

e restaurantes são bons e os mu-

seus incríveis, como o conjunto 

Coyaba River Garden e o museu 

que conta a Estória da Jamaica.

Bob Marley Kingston 
O museu dedicado ao cantor e 

compositor fica na Hope Road, 56, 

exatamente onde era a casa dele 

e mais tarde sede da gravadora 

Tuff Gong, fundada pelo grupo de 

Marley, The Wailers, em 1979. Foi 

nesta casa que em 1976 ocorreu a 

tentativa frustrada de assassinato 

a Marley.

na e a Ásia em geral. E apesar de 

ter sofrido várias guerras, ainda 

guarda a cultura daquele tempo. 

É berço de universidades e de 

muita atividade cultural.

Madagascar
Banhada pelo Oceano Índico, a 

exótica ilha de Madagascar é um 

verdadeiro paraíso para os apai-

xonados pela biodiversidade, já 

que 90% das espécies de vege-

tais e 80% das espécies animais 

são nativas da região, como o fa-

moso lêmure.

O melhor lugar para ter contato 

com esses simpáticos bichinhos é 

a Ilha dos Lêmures, em uma das 

47 reservas florestais espalhadas 

pela ilha de Madagascar. O local 

fica a apenas três horas de carro 

da capital, Antananarivo. O local 

também oferece lindas praias, 

como a Mar de Esmeralda, que 

faz jus ao nome.

Madagascar Jamaica
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Polinésia Francesa
Afastado de tudo e de todos, este encantador 

arquipélago de 118 ilhas situado no Pacífico Sul 

é o representante da Oceania nesta lista. Pró-

ximo da Nova Zelândia, o país encanta pelo ar 

paradisíaco. Suas lindas e exuberantes praias 

de areia branquinha contrastam com as múlti-

plas tonalidades de azul do mar, que além de 

deslumbrante, é bastante propício para a práti-

ca de surf, mergulho e outras atividades aquáti-

cas. O destino, inclusive, é muito procurado por 

apaixonados em lua de mel, que anseiam pela 

tranquilidade das ilhotas formadas por 

corais em Bora Bora.

No Tahiti, principal porta de entrada 

para os turistas que visitam o país, não 

deixe de alugar um carro e circular pe-

las simpáticas ruas da cidade. O Museu 

da Pérola é uma ótima sugestão de pas-

seio, já que é um dos únicos do gênero 

no mundo.

Museu da Pérola
É onde está exposta uma das maiores 

pérolas tahitianas já encontradas. A 

rara pérola negra, além de belíssima, 

guarda toda uma magia. 

Inteiramente dedicado a estas joias 

rústicas, o museu reúne exposições 

que contam lendas e histórias envol-

vendo as pérolas, piratas e princesas. 

Maravilhe-se com a Pérola Robert Wan, 

uma das maiores, e entre no clima mís-

tico, de riqueza e status que as pérolas 

transmitem. 
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REFLEXÕES

O título da sua entrevista à Veja 
(Edição 2585 – 15 de agosto de 
2018), “A Internet é uma ilusão”, 
da qual destaco a afirmação “a 
internet não é a vida real, é uma 
edição da realidade, filtrada 
como cada um bem entende”, 
reconduziu-me às aulas de Re-
ligião, ministradas por D. Afon-
so, no Colégio de São Bento, 
nas quais discutíamos moral e 
religião, estabelecendo o rela-
cionamento delas com a nossa 
conduta e possíveis repercus-
sões na vida além da morte e 
aqui mesmo, durante ela. Essas 
aulas não eram, portanto, “pura 
carolice”. Eram mais profundas, 
inclusive com incursões em te-
mas da Filosofia.
Numa delas, surgiu a questão 
dos pecados veniais e dos pe-
cados mortais. 
Pecados Veniais são os conside-
rados leves, ou perdoáveis pela 
via extra-sacramental por meio 
da realização de obras peniten-
tes. São pequenas faltas morais, 
como, por exemplo, gula, luxú-

S H O W R O O M

PECADOS VENIAIS, 
PECADOS MORTAIS, 
TELEFONE E INTERNET

É neste ponto que entram o te-
lefone e a internet.
Ao trazer para o contexto o tele-
fone, refiro-me àquele aparelho 
de cor preta e uma roda para 
discar, que repousava sobre a 
mesinha a ele exclusivamente 
destinada, por ser o bem mais 
difícil de conseguir para guar-
necer a casa. Se alguém dese-
jasse difamar o próximo teria 
que fazer tantas ligações quan-
tas fossem as pessoas integran-
tes do público alvejado. Uma 
loucura limitada, portanto!
Já na internet, com apenas um 
“clic” atingimos a um público 
indefinido, porque a difamação 
fica lá para quem a quiser aces-
sar, ou, mesmo sem querer, fizer 
isso. E como a mentira quando 
repetida inúmeras vezes se tor-
na verdade, o atingido fica ir-
remediavelmente sendo aquilo 
que contra ele foi postado.
Voltando ao começo: o telefone 
(preto) era um pecado venial e 
a internet é um pecado mortal.
Moral da história: os avanços 
tecnológicos podem (e devem) 
ser enaltecidos, mas quando 
bem avaliados, podem (e de-
vem) ser questionados.
Peço desculpas ao leitor, mas 
é que na mesinha ao meu lado 
está o livro “Fables de La Fon-
taine” com 320 ilustrações de 
Gustave Doré e todas as fábulas 
do escritor, o que me inspirou 
a escrever esta despretensiosa 
fábula.
A bientôt!
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ção, omissão de algum fato, 
em suma, negligência quanto 
às obrigações como cristãos, 
no âmbito dos deveres im-
postos pela lei canônica. 
Pecado Mortal é a falta que 
sempre elimina a Graça Divi-
na da nossa alma, rompendo 
a amizade do homem com 
Deus. São mortais, por exem-
plo, as transgressões aos Dez 
Mandamentos - amar a Deus 
sobre todas as coisas; não 
pronunciar o nome de Deus 
em vão; lembrar-se do dia 
do Senhor para santificá-lo; 
honrar pai e mãe; não matar; 
não cometer adultério; não 
roubar; não levantar falso tes-
temunho contra o próximo; 
não desejar a mulher do pró-
ximo e não cobiçar as coisas 
alheias.
Somente com o Sacramento 
da Confissão e a consequente 
absolvição são perdoados e 
pode ser restaurada a nossa 
amizade com Deus. 
Na argumentação, coloquei 
minha discordância quanto a 
essa dicotomia por entender 
que pecados como difamar, 
mentir, levantar falso teste-
munho, são ações que podem 
atingir e prejudicar a inúme-
ras pessoas, portanto, muito 
mais graves do que transgre-
dir os quatro primeiros Man-
damentos, o que prejudica 
exclusivamente ao transgres-
sor.

Bruno Rocha Fonseca, brasiliense de 32 anos, é um fenô-
meno na internet. Mais conhecido como Hugo Boss con-
solidou-se como influenciador digital, hoje com mais de 
20 milhões de fãs, somando-se todas as redes sociais.
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A sucessão feminina nas empresas familiares é sempre 
discutida com muito calor. Ainda existem muitos precon-
ceitos sobre a ascensão do gênero, mas é na empresa fa-
miliar que a mulher tem mais chances de chegar ao co-
mando e à decisão. 

CECILIA LODI

De sereia a rainhaDe sereia a rainha

Muitas são as pedras no caminho. 
A maior parte delas vindas da 
própria família controladora do 
negócio. As estatísticas mostram 
que os temas para os quais os 
meninos são preparados diferem 
muito dos temas “dedicados” às 
meninas.
Enquanto os meninos, logo cedo, 
são convidados a passear pelo ne-
gócio, aproveitar as férias apren-
dendo algum oficio, às meninas é 
legada a dedicação exclusiva aos 
estudos e o incentivo à carreira 
solo ou ao casamento. E isso acon-
tece ainda hoje, acreditem!
A sensibilidade natural do femini-
no faz o mundo acreditar que ati-
vidades de comando e liderança 
devem ser legadas a quem “tem 
a frieza necessária“. Observem 
as aspas por favor. Tive muito cui-
dado para escrever estas linhas, 
buscando o maior equilíbrio en-
tre a cultura brasileira e o futuro 
e então optei pela simples obser-
vação. 

Caso clássico
Imaginem o caso de três filhas 
que nasceram e foram criadas 

têm uma ideia diferente sobre o 
envolvimento de seus maridos no 
negócio da família. Cunhados no 
negócio nem sempre são “proje-
tos bem-sucedidos” e elas não se 
consideram tão princesinhas as-
sim. Mesmo que o pai não tenha 
se dedicado a treiná-las, elas o 
observaram trabalhar e aprende-
ram. E existe o tal DNA empresa-
rial, quase infalível. Educação e 
oportunidades deram a elas uma 
visão especial sobre o legado e a 
responsabilidade que têm deposi-
tada sobre suas costas.

A reviravolta
De diferentes personalidades, mas 
complementares, formaram uma 
aliança inexpugnável, forte, frente 
a um mundo empresarial que não 
necessariamente as queria ali.
Mas, quando chega o momento em 
que a saúde do pai começa a fa-
lhar, “as princesas” percebem que 
têm que se capacitar o mais rápido 
possível para o comando dos ne-
gócios. 
Começam a escutar dos executivos 
da empresa alguns comentários 
estranhos – “que o negócio não é 
para elas, que seria mais sábio fi-
carem em casa cuidando da famí-
lia, que não têm estrutura física e 
psicológica para a gestão...” Uma 
frase aqui, outra solta ali... Em al-
guns momentos ficam até tentadas 
a acreditar nestas afirmações, mas 

para serem as princesas de seu 
pai. Pequenas sereias dedicadas ao 
usufruto da vida, à arte e às belezas 
da terra. O pai sempre acreditou 
que seu tempo nunca passaria. Que 
estaria eternamente à frente dos 
negócios. Que viveria para sempre. 
Por muitos anos, este pai foi o líder 
e soberano da empresa e todos em 
volta o obedeciam. Suas filhas, úni-
cas herdeiras, cresciam e a preocu-
pação maior do pai era com quem 
deveriam se casar. 
“Na falta de filhos talvez possam 
existir genros aptos”, pensou o pai, 
um tanto amargurado quando per-
cebeu que estava começando a en-
velhecer. Que estava começando a 
esquecer alguns detalhes. Que já 
não tinha toda a disposição de an-
tigamente para viajar e prospectar 
oportunidades. 
Suas filhas cresceram maravilho-
sas princesas, delicadas, educadas. 
Sempre se mostraram estudiosas, 
equilibradas, gentis até. O pai en-
tendia que o mundo empresarial 
era um mundo de pulso firme, enér-
gico, de confrontos duros, papel em 
que as filhas não se encaixariam.
Suas filhas fizeram excelentes es-
colhas em seus casamentos, mas 
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10 - Atente-se aos detalhes. Co-
nheça profundamente a operação. 
Não deixe ser roubada nem enga-
nada, mas não se torne paranóica 
no dia a dia de trabalho. 

11 - Jamais abandone seu modo de 
ser, mas aprenda diversos papéis 
na gestão do negócio. Tem hora 
para ser sensível, hora para co-
brar, hora para ensinar e também 
existe a hora para penalizar. Tema 
mais difícil para as mulheres em 
geral.

12 - Faça pactos. No caso das ir-
mãs, ajudou bastante. Junte forças 
à causa. Traga gente disposta a lu-
tar pelo propósito. Dê lealdade e 
apoio em troca. Mulheres buscam 
relacionamentos estáveis e dura-
douros no ambiente de trabalho. 
Isto é bom para a corporação. 

Poderia ainda aconselhar muitas 
coisas, fruto da observação e das 
chibatadas da vida. Mas peço ape-
nas que siga em frente. Não recuse 
a oportunidade por não se sentir 
preparada. As pessoas de valor 
sempre acham que, em alguns as-
pectos, são charlatãs. Faz parte do 
exercício da humildade. Ouse sen-
tar na cadeira da decisão. E daqui 
a alguns anos, quando perceber 
que a sereiazinha se tornou rainha, 
tenho certeza, ficará muito orgu-
lhosa de si. 
Finalmente, um lembrete: você 
está pavimentando o caminho das 
que virão depois. Esta é a grande 
responsabilidade. Este é o grande 
legado. Fazer para as mulheres do 
futuro um caminho mais justo, mais 
equitativo, mais desafiador. Até a 
Revolução Francesa éramos ar-
roladas como um bem de família. 
Hoje somos consideradas pessoas. 
Alguém antes de nós teve muito 
trabalho para ser assim. Devemos 
honrar estas mulheres dando o 
próximo passo. Confio em você 
para isto, até que não seja mais ne-
cessário lutar por algo que deve-
ria ser natural. É a leoa a caçadora, 
afinal. 

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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sabem que este será o caminho 
do fim, para elas e para o negócio. 
Para a sorte das sereiazinhas, elas 
são três a lutar pelo espaço. Se fos-
se apenas uma, bem provavelmen-
te cederiam à pressão. 
Todos os dias ouvem comentá-
rios sobre a profissionalização da 
gestão, sobre a contratação de um 
presidente e o afastamento delas. 
Boatos que, se alimentados, po-
dem se tornar verdade. Apesar de 
toda a vontade de honrar o pai e 
levar a empresa para a próxima 
geração, elas não sabem que cami-
nho seguir, que passos devem dar 
para esta sucessão. 

Aqui vão, então, alguns con-
selhos para sereias que aspi-
ram a ser rainhas:
1- Muito cedo na vida desmonte o 
modelo mental de que não pode 
liderar. Mulheres bem treinadas 
são excelentes líderes e não se 
apegam a papéis de macho alfa 
para governar. Mas diferente dos 
homens, que têm sua autoridade 
mais facilmente aceita, as mulhe-
res têm o dobro do trabalho para 
mostrar seu valor. Por isto, estude, 
se prepare, tenha muitas experiên-
cias de vida e deixe claro que as-
pira grandes horizontes.

2 - Mesmo se preparando, a mulher 
entende que apenas o trabalho 
não a completa e quererá formar 
família, ter filhos, dedicar tempo à 
formação deles. Neste quesito jaz 
parte de sua fragilidade. O afasta-
mento para o parto sempre é uti-
lizado pelos demais como forma 
de justificar que o posto deve ser 
ocupado por um homem. Por isso, 
as mulheres de carreira estão pro-
curando engravidar mais tarde. 
O que precisa mudar é o isola-
mento destas duas opções. Estar 
em casa com a família ou estar na 
empresa junto aos negócios. Na 
cúpula da empresa nem sempre 
a presença física é sinal de resul-
tado. É possível conciliar bem as 
posições. 

3 - Jamais coloque alguém para ser 
um escudo para sua possível inse-
gurança. Enfrente os desafios e se 
preciso for, chore no chuveiro. O 
aprendizado é mais rápido quando 
vivenciamos as experiências, mes-
mo que de maneira dolorosa. Não 
use muletas. 

4 – Lembre-se sempre de que o 
poder não admite vácuo. Se você 
não se sentar na cadeira de seu 
pai, rapidamente alguém o fará... e 
se você tiver algum temor, de novo, 
pode chorar no chuveiro. 

5 - Se você for se consultar com seu 
marido sobre os assuntos do seu 
patrimônio, não lamente se ele re-
solver assumir o comando. Faça-o 
entender que pedir um conselho 
não é pedir ajuda. 

6 - Quanto à equipe interna, ela 
quer ver você trazendo a caça. 
Mostrando que você é digna de 
liderá-los. Faça por merecer e ja-
mais alegue hereditariedade pelo 
posto que ocupa. 

7 - Seja firme. Você tem direito a 
ter dúvidas e deve ter a humilda-
de de buscar respostas. Mas faça 
isto com determinação. Encontre 
bons conselheiros dentro e fora do 
aquário. Não conte apenas com as 
respostas que vêm prontas numa 
bandeja. Questione. Faça disto um 
hábito e depois de algum tempo 
esta será a sua vantagem. 

8 - Estude secretamente. Mais 
e sempre. Esteja mais prepara-
da que todos à sua volta. Tenha a 
certeza de que sua trajetória será 
bem dura. Quanto maior o preparo, 
maior a serenidade e a autoridade. 

9 - Não desça do tabuleiro porque 
o jogo está duro demais. O jogo é 
duro para todos os tomadores de 
decisão. Sua determinação preva-
lecerá sobre a força de quem está 
acostumado às regras masculinas 
do mercado de trabalho.
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Igualdade significa 
negócios

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

Se você olhar com 

atenção alguns 

exemplares da 

Showroom – antigas 

ou recentes – notará 

que encontros de 

executivos, palestras, 

congressos e 

convenções são 

dominados por homens.

MARCELO ALLENDES

O que isso tem a ver com marke-
ting e com seu negócio? Tudo. 
Embora a passos lentos, o mun-
do está mudando e, com ele, 
uma nova geração de consu-
midores menos sexistas e mais 
igualitários passará a determi-
nar de quem comprará e com 
quem fará negócios.
Algumas importantes empresas 
já perceberam essa tendência 
e a importância do equilíbrio 
autêntico entre os gêneros, que 
não se limita simplesmente a 
colocar mulheres em cargos 
executivos e de liderança cor-
porativa. Marcas reconhecidas, 
nacionais e multinacionais, já 
vêm desenvolvendo programas 
para inibir a desigualdade entre 
homens e mulheres em seus es-
paços de trabalho, incentivando 
também ações socioeducativas 
para promover a independência 
econômica e, assim, coibir vio-
lência doméstica.
Felizmente não estamos falan-
do de um cenário futurista ou 
utópico. As mudanças estão 
acontecendo em nível mundial, 
principalmente em países so-
cialmente desenvolvidos e par-
ceiros da Organização das Na-
ções Unidas – ONU – para quem 
igualdade representa negócios 
(veja mais em http://www.onu-
mulheres.org.br).
Agora voltemos às páginas da 
Showroom, principalmente às 
últimas edições. Dê uma olha-
da nas imagens e nos registros 
dos programas de sucessão. 
Homens e mulheres em propor-
ções muito parecidas. A mudan-
ça começa em casa.  

Os tais engravatados prevalecem 
no cenário, tornando o ambiente 
extremamente masculino e mas-
culinizado.
Esse fenômeno não é exclusivo 
na Volkswagen e no mercado au-
tomotivo. Muito setores da econo-
mia são comandados por homens. 
Se extrapolarmos esse universo, 
o mesmo nota-se em outros paí-
ses e em outros segmentos, como 
na política e nas ciências de alta 
performance e tecnologia. Na 
gastronomia de ponta é o gêne-
ro masculino que se destaca com 
prêmios e reconhecimentos. 

MARKETING
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A cerveja é uma bebida muito sensível 
às condições de transporte e armazena-
mento, portanto, tem suas características 
alteradas dependendo de quanto chacoa-
lhe em um caminhão, da forma, local e 
temperatura que é armazenada, desde a 
produção até o consumo. 

Essas condições aliadas à expansão 
das cervejarias artesanais por pratica-
mente todos os cantos do País deixam 
a melhor cerveja que você vai beber 
bem perto de você. Há um ditado ale-
mão que diz: “a melhor cerveja do 
mundo é aquela que você bebe olhan-
do para a chaminé da fábrica.”
O chacoalhar da cerveja no transporte 
rodoviário ou em navios é prejudicial, 
principalmente por conta da oxida-
ção que ocorre ao pequeno espaço 
de ar da garrafa, misturado oxigênio 
à cerveja. Também por conta deste 
oxigênio presente no espaço vazio é 
recomendável que a cerveja seja ar-
mazenada na vertical, pois assim a 
área de contato entre a cerveja e o ar 
é menor.
A temperatura e a luz podem influen-
ciar nas características físico-quími-
cas da cerveja, modificando os com-
postos e assim o sabor e o seu aspecto. 

Quanto ao aroma - até então 
indesejado - passou a ser 
característico da Heineken. 
Uma experiência interessan-
te é comparar uma Heineken 
de lata com uma de garrafa 
que tenha sido submetida à 
irradiação solar.
Por fim, a data de fabrica-
ção tem importância muito 
grande para a cerveja, prin-
cipalmente aquelas que têm 
como característica princi-
pal a leveza e a refrescância, 
como as pilsen, ou os aromas 
dos lúpulos como as IPAs 
e APAs. Opte sempre pela 
cerveja mais jovem nestes 
casos. Existem também cer-
vejas de guarda ou enve-
lhecidas, geralmente muito 
encorpadas e com elevado 
teor alcoólico. Para estas é 
comum encontrar cervejas 
com 18 meses ou mais.
Compre a sua cerveja sem-
pre em locais especializados 
ou que tenham cuidado ao 
manusear e expor a cerve-
ja. Escolha também cervejas 
não pasteurizadas que sejam 
mantidas refrigeradas, pro-
vavelmente uma destas será 
a melhor cerveja que você 
vai beber.

Essa alteração começa ainda 
dentro das fábricas, quando 
as cervejas são pasteuriza-
das. Sucessivas variações de 
temperatura podem prejudi-
car a vedação da tampinha, 
causando perda de pressão 
e, como consequência, uma 
cerveja “choca”.
A cor das garrafas é na gran-
de maioria das vezes âmbar, 
pois esta cor filtra a luz e 
dificulta a alteração da cer-
veja. Portanto, armazene ou 
prefira as cervejas que este-
jam em locais abrigados da 
luz. Um caso curioso sobre a 
alteração que a luz provoca 
na cerveja aconteceu com a 
Heineken. Tradicionalmente 
envasada em garrafas ver-
des, que não filtram a luz, 
era percebido nas cervejas 
um aroma indesejado, co-
nhecido como lightstruck ou 
“cheiro de gambá”, devido 
à alteração de moléculas do 
lúpulo sob ação da luz. As 
garrafas foram então troca-
das por garrafas âmbar, mas 
o efeito foi terrível, pois ape-
sar de inibir a presença do 
aroma indesejado, as ven-
das caíram drasticamente e 
a garrafa voltou a ser verde. 

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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BEM PERTO DE VOCÊ

LEANDRO NOEL
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Emerson 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 saborosíssimo molho pesto nasceu na cidade de Gênova, 
na Itália. Lá, por conta do clima favorável, a região é rica na 
variedade de ervas frescas e um sem fim de ingredientes in 
natura e saudáveis. Tanto que o manjericão mais aromático 
do mundo vem daquela região. O preparo deste molho 
tem seus primeiros registros no livro dos irmãos Ratto, o 
“Cuciniera Genovese”. 
Ainda se utiliza em muitos lugares o pilão para preparar 
este molho, esmagando-se nele os ingredientes. Por 
isso a palavra “pesto”, que tem origem no verbo italiano 
“pestare”, ou seja, macerar. 
Já apresentamos neste espaço o preparo do pesto original, 
hoje faremos uma ousadia: juntaremos uma hortaliça ao 
preparo! 
Siga a receita do Penne ao Pesto de Brócolis!

Preparo:
Em uma panela de água fervente, cozinhe a massa 
seguindo as instruções da embalagem. Em outra 
panela de água fervente, escalde o brócolis por três 
minutos, escorra e logo complete com água fria para 
interromper o cozimento. Em um processador de 
alimentos, bata o brócolis com o manjericão, salsa, 
nozes e o azeite de oliva. Adicione o queijo e umas 
três colheres da água do cozimento da massa para 
soltar o pesto. Coloque sal e pimenta. Em seguida, 
bata novamente e corrija o tempero se necessário. 
Quando a massa estiver pronta, escorra e retorne 
à panela. Adicione o pesto de brócolis e misture à 
massa, mexendo com cuidado.  Sirva com as lascas 
de queijo e a pimenta fatiada. 

O pilão
O modo de preparo original do pesto tem a utilização do pilão. 
Originalmente, era colocado o alho e o sal grosso na base - 
importantes ingredientes para evitar a oxidação das folhas da 
planta. Em seguida, acrescentava-se, aos poucos, o manjericão 
(folhas lavadas e secas) até obter uma pasta homogênea.  Os 
queijos parmesão e pecorino vinham logo depois e, por último, o 
molho recebia doses de azeite. A tradição ainda persiste em casas 
mais tradicionais. No entanto, principalmente aqui no Brasil, as 
pessoas se renderam à facilidade do liquidificador. 

S H O W R O O M

PESTO DE BRÓCOLIS
“A FOME É MÁ 
CONSELHEIRA” 
VIRGÍLIO

Ingredientes: (para 4 pessoas)
500g de massa tipo “penne”
400g de brócolis sem o talo
3 colheres de sopa de manjericão fresco
3 colheres de sopa de salsinha picada
50g de nozes picadas
6 colheres de azeite de oliva
50g de queijo parmesão ralado
2 dentes de alho em fatias finas
Pimenta preta moída 
Pimenta dedo de moça fatiada e 
raspas de parmesão para decorar e Sal
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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) 

38S H O W R O O M

elaborados com diferentes uvas, 
especialmente a Sauvignon Blanc, 
mas neste texto iremos abordar um 
lado pouco conhecido do país, os 
vinhos tintos elaborados com uvas 
de Bordeaux e do Rhône.
Pode parecer estranho para aque-
les que pensam ser a Nova Zelândia 
um país exclusivamente de clima 
frio, mas a verdade está bem lon-
ge disso. Existem vários microcli-
mas na Ilha Norte que são bastante 
adequados para o cultivo de uvas 
que necessitam temperaturas mais 
quentes para amadurecer comple-
tamente.

A Nova Zelândia é um dos 
mais interessantes países do 
chamado Novo Mundo e desde 
1986 vem encantando o mundo 
com seus vinhos,

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

DA NOVA ZELÂNDIA
TINTOS

OS ELEGANTES
A ilha de Waihiki
Perto de Auckland, a maior cidade do país, está a 
Ilha de Waihiki, situada no Golfo de Hauraki, local 
paradisíaco, com muitas vinícolas, hotéis e restau-
rantes, que atraem milhares de visitantes durante 
todo o ano. De paisagem intocada e exuberante, 
a ilha conta com um relevo acidentado e monta-
nhoso, propiciando a existência de áreas de clima 
mais quente, onde se cultivam as uvas Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec e Petit 
Verdot, exatamente as mesmas uvas plantadas em 
Bordeaux, a famosa região da França.
Outro fator de qualidade para o cultivo destas uvas 
é a Amplitude Térmica, ou seja, a diferença de tem-
peratura entre o dia e a noite. Como Waihiki recebe 
ventos frios durante a noite, temos condições per-
feitas de maturidade das uvas, com calor de dia e 
frio à noite, além de um período de amadurecimen-
to mais longo, o que dá origem a uvas de excelente 
qualidade e textura macia.

O excepcional Larose
A melhor vinícola de Waihiki, e visita obrigatória, é 
a Stonyridge Vineyards, que elabora o excepcional 
Larose, um vinho de corte bordalês produzido com 
as cinco uvas acima citadas, de longa guarda, ex-
pressão inigualável e grande qualidade.
Indo um pouco mais para o sul da Ilha Norte, fare-
mos uma parada na região de Hawke’s Bay, muito 
conhecida pela excelência de seus vinhos de corte 
bordalês, além de excepcionais vinhos elaborados 
com a uva Syrah, uma estrela em ascensão na Nova 
Zelândia.
Aqui, a estrela é uma área conhecida como Gim-
blett Gravels, cujos solos de pedregulho de exce-
lente drenagem e clima com grande amplitude tér-
mica propiciam ótimas condições para o plantio de 
uvas tintas. 
Os destaques em tinto da região são os vinhos pro-
duzidos pela conceituada vinícola Craggy Range, o 
corte bordalês Sophia, um dos ícones do país e o Le 
Sol, um Syrah de fina estirpe, e os produzidos pela 
Te Mata, uma das mais antigas vinícolas da Nova 
Zelândia,em especial o Bullnose Syrah e o raro Co-
leraine, este proveniente dos vinhedos mais antigos 
da propriedade, situados em Havelock North, outra 
área de excelência em Hawke´s Bay.
Como se viu, a Nova Zelândia é um país a ser co-
nhecido, tanto pela natureza como pelos seus fasci-
nantes vinhos.
Os vinhos deste artigo estão disponíveis no Brasil 
pelas importadoras Premium (Stonyridge), Mistral 
(Te Mata) e Decanter (Craggy Range). 
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Seu negócio é como o tempo:

#NÃOPODEPARAR
COMITÊ DE CRÉDITO
especializado, com reavaliação mensal

MELHOR CENÁRIO
para quitação de cota ou substituição de garantia

APOIO
para a venda do veículo seminovo

MAIOR AGILIDADE
de contemplação, com mais de 500 grupos em andamento

PRODUTO CUSTOMIZADO
que se enquadra no orçamento

exclusivo do consorciado
CANAL DE ATENDIMENTO

CONHEÇA O RENOVA FROTA:

ENTRE EM CONTATO
e garanta sua cota

PROGRAMA PONTUALIDADE

CONCORRA A
R$20 MIL
SEMANAIS

QUEM FAZ,
CONQUISTA.
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