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O primeiro de cinco híbridos e elétricos da marca

Golf GTE
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Nosso segmento, que registrou 241,8 mil unidades licenciadas 
no mês passado, deve fechar 2019 com 2,68 milhões de carros 
vendidos. E o ano que vem deve ser melhor ainda, com juros 
e inflação controlados, maior oferta de crédito e a perspectiva 
de melhora na economia. 
Mas com este Recado quero destacar outras notícias 
importantes para a nossa marca, como a chegada do Golf GTE, 
híbrido, que vai reforçar nossa imagem, a Missão Técnica à 
China, que fizemos recentemente a convite da Montadora e 
do Banco VW, reunindo 21 concessionários e a alta direção 
da Companhia em visita à fábricas, concessionárias, startups 
e empresas de car sharing, a reunião do nosso Conselho 
de Ex-Presidentes – os mentores da Rede – com executivos 
da Volkswagen, a posse dos novos membros do Conselho 
Consultivo do Grupo Disal e a conclusão do Programa de 
Sucessão na Empresa, com a apresentação de trabalhos 
excelentes por parte de nossas Novas Lideranças. Estas e 
outras notícias estão na matéria de Capa desta edição, que 
traz ainda os novos projetos do Grupo Disal já em andamento 
e as crônicas de nossos colaboradores, que fazem da Revista 
Showroom também uma leitura para nossos clientes.
Mais do que isso, gostaria de agradecer a maciça presença 
da Rede Volkswagen à XIX Cenassobrav, que realizaremos 
nos próximos dias 20,21,22 e 23, no Resort Transamérica 
Comandatuba. Ainda é possível inscrever-se, mas já somos 405 
convencionais comprometidos com a maior confraternização 
da marca, prestes a conhecer o novo presidente da Assobrav 
para o biênio 2020 – 2021 e sua nova diretoria, e celebrar entre 
amigos, em um dos locais mais bonitos do Brasil.
Espero vocês com alegria, para muita diversão e uma linda 
festa.
Até lá!

Um abraço,

Os resultados de outubro elevaram as estimativas 
da Anfavea e da Fenabrave para o ano. Com 2,28 
milhões de veículos emplacados – o melhor outubro 
desde 2014 – as duas entidades também revisaram 
para cima o crescimento do setor em 2020.

XIX Cenassobrav, 
o maior encontro da Rede VW

 
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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Em São Paulo, esteve conosco o consultor 
João Rached, em uma das várias 
reuniões da Assobrav e do Grupo Disal...

Roberto Medeiros, ex-CEO da 
Múltiplus e Redecard, um dos novos 
integrantes do Conselho Consultivo do 
Grupo Disal...

Antonio Cabrita, novo responsável pela Produção na 
Fábrica da Volkswagen de São José dos Pinhais. Ele falou aos 
sucessores da Rede, no último encontro do ano do Programa de 
Sucessão na Empresa da Assobrav.

No mesmo evento, dias 16,17 e 18 de 
outubro, em Curitiba, também falou aos 
jovens, o professor Rodrigo Bulcão...

Com ele também assumiram Breno Schwambach, 
vice-presidente do Grupo Parvi...

6 S H O W R O O M
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Com ele também assumiram Breno Schwambach, 
vice-presidente do Grupo Parvi...

Pedro Guimarães, COO do Grupo Carbel...

Décio Carbonari, presidente do 
Conselho da Cocal Energia e ex-presidente da 
VW Financial Services, que já fazia parte deste 
Conselho desde janeiro de 2017. 

Hugo Ferreira Braga Tade, professor da 
Fundação Dom Cabral e

7S H O W R O O M
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Golf GTE Com a potência combinada vai de 
0 a 100 km/h em 7,6 segundos

O Golf GTE tem dois motores: um a combustão de 
1,4l TSI com 150 cv e um motor elétrico de 75 kW 
(102cv). Combinados, oferecem potência de 150 
kW (204 cv). Se o motor elétrico for a única fon-
te de força de propulsão, o Golf GTE pode atin-
gir velocidades de até 130 km/h. Quando toda a 
potência combinada do sistema é utilizada, o GTE 
vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, atingindo 
velocidade máxima de 222 km/h. Ainda mais sig-
nificativo é o potencial de propulsão superior do 
Golf GTE, obtido graças à combinação dos dois 
motores, que produz torque máximo de 350 Nm 
(35,7 kgfm).  
Sua autonomia total, incluindo o motor elétrico e o 
motor a gasolina, ultrapassa 900 km. Resumindo: é 
ideal para a cidade ou para a estrada. A tecnolo-
gia híbrida utilizada pelo Golf GTE oferece vários 
modos de funcionamento: 

Modo elétrico - basta acionar um botão ao lado do 
câmbio para entrar no “e-mode”. Nessa condição, 
apenas o motor elétrico de 75 kW (102 cv) e 330 Nm 
(33,6 kgfm) é utilizado, o que torna o Golf GTE um veí-
culo totalmente livre de emissões. Importante: sempre 
que o Golf GTE é ligado, o modo “e-mode” é acionado 
automaticamente. Em outras palavras: não há som de 
ignição. No “e-mode” a velocidade máxima do GTE é 
de 130 km/h.

Modo híbrido - ao selecionar esse modo, a tecnologia 
do GTE escolhe qual é o sistema mais eficiente para 
cada situação de uso do veículo. Se o carro estiver em 
uma condição em que o motor elétrico for mais efi-
ciente, apenas esse sistema será utilizado. Se há uma 
situação em que é necessário potência adicional, o 
motor 1.4 TSI será acionado automaticamente. O modo 
híbrido possui a função de utilizar a carga da bateria 
ou mantê-la. 
Modo recarga - nessa situação, apenas o motor 1.4 TSI 
de 110 kW (150 cv) e 250 Nm (25,5 kgfm) movimenta-
rá o veículo. E mais: além de mandar energia para as 
rodas, o propulsor fornecerá carga para a bateria.

GTE
Esportividade é palavra de ordem nessa sigla. Nesse 
modo, o motor 1.4 TSI e o motor elétrico trabalham jun-
tos para transformar o veículo em um esportivo nato. 
Suas potências são combinadas e o motorista tem 204 
cv e 35,7 kgfm à disposição. 

Primeiro veículo da ofensiva 
elétrica da Volkswagen na 
região da América Latina, o 
Golf GTE chega ao mercado 
trazendo um novo conceito 
de mobilidade elétrica para 
o Brasil. 
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Com a potência combinada vai de 
0 a 100 km/h em 7,6 segundos
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Instrumentos e mostra-
dores específicos  
Os principais sistemas são acio-
nados de forma rápida e são 
sempre visualizados – seja no 
painel de instrumentos ou no 
sistema de Infotainment com 
tela sensível ao toque, que mos-
tra as funções como monitor de 
autonomia, mostrador de flu-
xo de energia e estatísticas de 
emissão zero. Há monitor de au-
tonomia, mostrador de fluxo de 
energia e medidor de energia 
- que mostrando quanta energia 
do sistema está sendo utilizada 
no momento ou a intensidade da 
regeneração da bateria.
O modelo une o melhor de dois 
mundos: desempenho esportivo 
com excelente eficiência ener-
gética. Pode ser conduzido no 
modo totalmente elétrico por 
cerca de 50 km. Isso atende a 
demanda de 2/3 da população 
que vive nos grandes centros 
urbanos, ou de sete em cada 10 
pessoas.
Ele permite chegar até o cen-
tro de São Paulo, por exemplo, 
no modo puramente elétrico. 
A partir daí, o motorista pode 
optar pelo patinete elétrico ou 
a bicicleta elétrica Volkswa-

gen, que atendem perfeitamente as 
demandas nos grandes centros ur-
banos, integrando mobilidade, e o 
melhor: sem emitir CO2, sem ruído 
e gastando muito menos. Para rodar 
50 km por dia é preciso desembol-
sar apenas R$ 5, de acordo com o 
preço estimado da energia na região 
Sudeste. 

Bicicleta e patinete 
Com desenho de estilo “mountain 
bike”, a bicicleta elétrica tem motor 
elétrico de 350W e atinge veloci-
dade máxima de 25 km/h no modo 
elétrico, com autonomia de 30 km. O 
patinete também tem motor elétrico 
de 350W, com autonomia de 20 km. A 
velocidade máxima é de 25 km/h – o 
freio na roda traseira é a disco. Sua 
capacidade de peso é de 100 kg.

1ª Rede de Recarga Ultrar-
rápida da América Latina 
A Volkswagen, juntamente com Audi 
e Porsche, empresas que fazem par-
te do Grupo Volkswagen, firmou em 
outubro uma parceria estratégica 
com a empresa de energia EDP, para 
a instalação de 30 novas estações 
de recarga de veículos elétricos no 
País. Além da EDP, Audi, Porsche e 
Volkswagen, o acordo para o de-
senvolvimento de um ecossistema 
completo de mobilidade envolve 
também as empresas ABB, Siemens, 
Electric Mobility Brasil e Gesel/UFRJ 
(Grupo de Estudos do Setor Elétri-
co), além da Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica).  
Serão 29 postos de 150kW e um pos-
to de 350kW – capazes de reabas-
tecer a bateria de um carro elétrico 
rapidamente – e mais 30 equipamen-
tos de 22kW (AC). Assim, cada ponto 
de recarga terá uma estação ultrar-
rápida e uma semirrápida. Elas se-
rão instaladas nas rodovias Tamoios, 
Imigrantes, Carvalho Pinto, Gover-
nador Mário Covas, Dom Pedro, Wa-
shington Luís e Régis Bittencourt.
Esta rede será interligada a outras 
já existentes no País, conectando um 
total de 64 pontos de carregamento, 
formando um corredor de 2.500 km 
de extensão, ligando os estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 
Espírito Santo e Santa Catarina (de 
Vitória a Florianópolis).  
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Entre os dias 10 e 20 de outubro, um grupo de 21 
concessionários de todo o País, convidado pela 
Montadora, em companhia do presidente da As-
sobrav, Dado Guião e de seus vice-presidentes 
Cesar Moura, Crescêncio Zamora, André Oshiro, 
Eloy Bráz, Rafael Furtado e Rodrigo Candido, as-
sistiu a palestras, visitou fábricas, empresas de car 
sharing, concessionárias e startups na China. Pela 
Volkswagen acompanharam o grupo Stefan Me-
cha, vice-presidente de Vendas e Marketing para 
a América Latina, Gustavo Schmidt, VP de Vendas 
e Marketing da VWB, e Matheus Arantes, gerente 
da Engenharia Elétrica. Pelo Banco VW, o presi-
dente Jörg Pape e os diretores Rodrigo Capuruçu, 
Eduardo Portas e Ricardo Auricchio.
O evento foi coordenado pela agência Greenkern, 
especialista no setor automotivo e antiga parceira 
da Volkswagen. Mesmo com pouco tempo livre, 
dada à intensa programação, os concessioná-
rios puderam visitar as famosas Muralha e Cida-
de Proibida, na capital Beijing, e em Shanghai, a 
igualmente conhecida Torre.

Ex-presidentes da Assobrav 
se reúnem com executivos da VWB

O Conselho de Ex-presidentes da Assobrav teve mais um 
encontro com a direção da Montadora e do Banco VW. No 
espaço gastronômico Felice e Maria, do restaurateur Mas-
simo Ferrari, estiveram presentes dia 9 de outubro Ste-
fan Mecha, vice-presidente de Vendas e Marketing para 
a América Latina, Gustavo Schmidt, vice-presidente de 
Vendas e Marketing da VWB, os diretores do Banco VW, 
Ricardo Auricchio e Eduardo Portas, além dos executivos 
de Vendas, Pós-Vendas, e do Desenvolvimento da Rede, 
respectivamente Ricardo Casagrande, Daniel Morroni, e 
Alexandre Abelleira.
Receberam os convidados, o presidente da Assobrav, 
Dado Guião e o vice, Cesar Moura.
O Conselho de Ex-presidentes é permanente na Asso-
brav. Desde que instituído, logo após a gestão dos pri-
meiros presidentes da Entidade na década de 70, ele tem 
a missão de zelar pelos princípios que deram origem à 
Associação e de assessorar e orientar o atual presidente 
na condução dos assuntos que tocam à Rede Volkswagen.
Hoje, o Conselho de Ex-presidentes é composto por 
Rui Flávio Guião (1977-1979), Sérgio Reze (1985-1987; 
1999-2005; 2011-2015), Orlando Álvares de Moura (1991-
1993); João Cláudio Guimarães (1993-1995); Paulo Simões       
(1995-1999); Elias Monteiro (2005 – 2009) e Mauro Saddi 
(2009-2011).

Tomou posse, dia 23 de outubro, o novo Con-
selho Consultivo do Grupo Disal, realizando 
seu primeiro encontro na Sala da Diretoria 
da Assobrav.
Com mandato de um ano, o Conselho é 
formado por três executivos associados à 
Assobrav, um deles o atual presidente da 
Entidade, Dado Guião, e três destacados 
profissionais de mercado.
O grupo tem a missão de prestar mentoria à 
direção executiva, dar suporte em decisões 
estratégicas e oferecer know how em desa-
fios específicos.
Compõem o novo Conselho Consultivo do 
Grupo Disal, os seguintes profissionais:

Grupo Disal dá posse a seu novo Conselho Consultivo
Luis Eduardo Guião, presidente da Assobrav;
Breno Schwambach, vice-presidente do Grupo Parvi;
Pedro Guimarães, COO do Grupo Carbel;
Décio Carbonari, presidente do Conselho da Cocal Energia e 
ex-presidente da VW Financial Services, que já fazia parte do 
Conselho desde janeiro de 2017;
Hugo Ferreira Braga Tade, professor da Fundação Dom Cabral e
Roberto Mederios, ex-CEO da Multiplus e Redecard
Durante esta primeira reunião, o CEO do Grupo Disal, Anderson 
Silva, apresentou os resultados das empresas, bem como o pla-
nejamento estratégico e as principais iniciativas para entregar as 
metas futuras da Consórcio, Corretora de Seguros e Tecnologia. 
Em declaração aos veículos de Comunicação da Assobrav, os 
conselheiros foram unânimes em dizer que “ficaram impressio-
nados com o profissionalismo e os resultados do Grupo Disal e 
que vieram para somar”.

Missão China
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Entre as palestras sobre o 
negócio VW na China, os 
concessionários ouviram o 
vice-presidente de Vendas e 
Marketing da VW Autos chi-
nesa, Micheal Mayer, além 
de conteúdos sobre a mu-
dança de mentalidade dos 
consumidores chineses, seu 
estilo de vida altamente di-
gital e seus efeitos sobre a 
mobilidade. Aliás, o dinhei-
ro em papel e moeda prati-
camente não existe mais na 
China. “Até os artistas de rua 
recebem por meios digitais”, 
salientou Dado Guião, presi-
dente da Assobrav.
Em visita à SAIC Volkswagen, 
em Shanghai, modelo de par-
ceria entre a fabricante local 
e a montadora alemã, os con-
cessionários se surpreende-
ram com o mercado chinês; 
apenas a SAIC VW produz 2 
milhões de carros por ano 
em um mercado 10 vezes 
maior que o brasileiro. 
“A velocidade com que a 
China desenvolve novas 
tecnologias, modelos de ne-
gócios e influencia o mun-
do inteiro é incontestável”, 
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Décio Carbonari, presidente do Conselho da Cocal Energia e 
ex-presidente da VW Financial Services, que já fazia parte do 
Conselho desde janeiro de 2017;
Hugo Ferreira Braga Tade, professor da Fundação Dom Cabral e
Roberto Mederios, ex-CEO da Multiplus e Redecard
Durante esta primeira reunião, o CEO do Grupo Disal, Anderson 
Silva, apresentou os resultados das empresas, bem como o pla-
nejamento estratégico e as principais iniciativas para entregar as 
metas futuras da Consórcio, Corretora de Seguros e Tecnologia. 
Em declaração aos veículos de Comunicação da Assobrav, os 
conselheiros foram unânimes em dizer que “ficaram impressio-
nados com o profissionalismo e os resultados do Grupo Disal e 
que vieram para somar”.

Missão China

destacou Guião, que já esteve 
lá algumas vezes nos últimos 
quatro anos. “De um ano para 
outro, tudo muda; o que se viu 
passa a ser obsoleto rapida-
mente”, assegurou.
Outra atitude que chamou a 
atenção dos empresários bra-
sileiros foi a facilidade de 
empreender na China. “O go-
verno espera os negócios se 
estabelecerem para depois 
criar a regulação; exatamente 
o oposto do que acontece no 
Brasil”, disse o vice-presidente 
da Assobrav, Cesar Moura.
Porém, mesmo com essa liber-
dade, o governo colocou regras 
para favorecer a produção de 
veículos híbridos e elétricos. 
“Todas as montadoras têm que 
dedicar 10% de sua produção 
a esse tipo de mobilidade, e 
claro, contam com incentivos 
fiscais para isso. Por outro lado, 
em grandes cidades, como 
Beijing e Shanghai, os moto-
ristas precisam adotar um tipo 
de placa, diferentemente para 
carros a combustão e elétricos. 
Isto identifica os motoristas 
adeptos à proteção do meio 
ambiente”, acrescentou Moura. 

Amarok Spirit 2019 
Etapa Campos do Jordão
Nem mesmo o tempo fechado e a chuva inter-
mitente desanimou os participantes da tercei-
ra e última etapa do ano do Rally de Regula-
ridade Amarok Spirit, realizado pela Região II 
da Assobrav, na bonita Campos do Jordão.
Com o apoio das concessionárias da Região, 
destacando-se a VW Original, de São José dos 
Campos, que expôs toda a linha da marca no 
Centro de Eventos André Franco Montoro, de 
onde partiram as 50 picapes, e dos patroci-
nadores que já confrmaram presença para a 
temporada do ano que vem, as Amarok e as 4 
X 4 de outras marcas percorreram trechos de 
asfalto e trilhas incríveis, em meio à natureza 
exuberante de Campos.
A organização do evento premiou os três pri-
meiros colocados na Prova Amarok e na Prova 
Amigos 4 X 4 com miniaturas da picape, além 
de troféus para os participantes.
Esta foi a etapa mais concorrida do ano, que 
começou em Tuiuti, seguida por Avaré.  
Os vencedores da Etapa Campos do Jordão fo-
ram: Luciano Bigarelli Neto, piloto, e Gleice de 
Lima Bigarelli, navegadora, de Dois Córregos. 
Em segundo lugar classificaram-se Gilberto 
Bigarelli Junior, piloto, e Andre Gutemberg, 
navegador, também de Dois Córregos. Em ter-
ceiro, Harm Sebastian Vermeij, piloto, e Corne-
lia Haupt, navegadora, de São Paulo.
No ranking final, isto é, na classificação que 
considerou a pontuação das três etapas do 
ano, os vencedores foram os pilotos Marcio 
Luis Gonçalves Borges, de Americana, em pri-
meiro lugar e os concessionários VW Gustavo 
Silveira Fávero, de Laranjal Paulista, e Marce-
lo Cyrino da Silva, de Rio Claro, em segundo 
e terceiro lugar, respectivamente. Na mesma 
ordem foram premiados os  navegadores Ana 
Rosa Gomes Borges, Ian Lulia Fávero e George 
Neves.
As provas de 2020 acontecerão nos meses de 
maio, em São José do Rio Preto, em agosto - Ri-
beirão Preto - e em novembro na cidade de Itu.  
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As dez principais tendências 
estratégicas de tecnologia do 
Gartner para as ações de governo 
foram selecionadas em resposta 
a metas urgentes e necessidades 
de negócios de organizações 
governamentais em todo o mundo.

Elas se encaixam em um 
conjunto mais amplo de 
macrotendências que 
exigem a atenção dos 
líderes governamentais 
de hoje, incluindo insta-
bilidade social, austeri-
dade perpétua, envelhe-
cimento da população, 
crescente populismo e 
a necessidade de apoiar 
metas de sustentabilida-
de.
“Agora, mais do que 
nunca, as prioridades 
tecnológicas devem ser 
estabelecidas no contex-
to de tendências de ne-
gócios como equidade 
digital, ética e privacida-
de, ampliando abismos 
geracionais e a necessi-
dade de agilidade ins-

As 10 principais tendências de 
tecnologia para governo

titucional”, diz Rick Ho-
ward, Vice-Presidente 
de Pesquisa do Gartner.
“Os líderes do setor pú-
blico esperam que os 
CIOs governamentais 
encontrem maneiras de 
a tecnologia reduzir cus-
tos, criar eficiências e 
melhorar os resultados 
para cidadãos e empre-
sas. Eles também espe-
ram que os CIOs con-
siderem as tendências 
sociais, tecnológicas, 
econômicas, ambientais 
e políticas que afetam os 
componentes a que ser-
vem”, diz o analista.
A lógica, o timing e a 
prioridade
Em uma sociedade digi-
tal, autoridades gover-

namentais prospectivas 
devem saber que a tec-
nologia faz parte da po-
lítica atual. “Qualquer 
serviço governamental 
entregue em escala é 
sustentado por uma sé-
rie de tecnologias. Se o 
sucesso desses projetos 
for comprometido pela 
má-implementação dos 
recursos de TI, os obje-
tivos políticos também 
serão comprometidos”.
A lista de tendências es-
tratégicas foi projetada 
para ajudar os CIOs do 
governo a estabelece-
rem a lógica, o timing e 
a prioridade dos inves-
timentos em tecnologia. 
Elas não representam 
quais são as ações nas 
quais os CIOs de go-
verno estão gastando a 
maior parte de seu tem-
po ou orçamento hoje. 
As tendências variarão 
em importância, de-
pendendo do nível de 
governo (nacional, re-
gional ou local), região 
e contexto comercial. 

É por esse motivo que 
eles não são classifica-
dos em ordem numéri-
ca.
Os CIOs podem usar 
essas tendências para 
envolver os grupos 
interessados e envol-
vidos em suas ações, 
desmistificar conceitos 
e promover discussões 
sobre seu valor para os 
cidadãos e a socieda-
de.

Segurança 
adaptativa 
Uma abordagem de 
segurança adaptativa 
trata risco, confiança 
e segurança como um 
processo contínuo e 
adaptável, com propos-
ta dedicada a anteci-
par e mitigar ameaças 
cibernéticas em cons-
tante evolução. Esse 
modelo reconhece que 
não há proteção perfei-
ta e a segurança preci-
sa ser adaptável, em to-
dos os lugares, o tempo 
todo.
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Identidade digital 
do cidadão
Identidade digital é a 
capacidade de provar a 
identidade de um indiví-
duo por meio de qualquer 
canal digital do gover-
no que esteja disponível 
para os cidadãos. É funda-
mental prover e ampliar 
a inclusão e o acesso dos 
cidadãos aos serviços pú-
blicos, ainda que muitas 
administrações estejam 
demorando a adotar essas 
inovações em suas ope-
rações. Os CIOs de go-
verno são aconselhados 
a fornecer rapidamente 
identidades digitais que 
respeitem os imperativos 
de segurança e as expec-
tativas dos cidadãos.

Engajamento 
do cidadão 
multicanal
Os governos que atendem 
aos cidadãos de acordo 
com seus próprios termos 
e por meio de seus canais 
preferidos, como pes-
soalmente, por telefone, 
via dispositivo móvel, por 
meio de assistentes inte-
ligentes, chatbots ou Rea-
lidade Aumentada, aten-
derão às expectativas dos 
cidadãos e alcançarão os 
resultados do programa. 
De acordo com uma pes-
quisa de 2018, mais de 
50% do tráfego dos sites 
de governo em todo o 
mundo agora vem de dis-
positivos móveis.

Design Ágil
O governo digital não é 
um investimento “faça e 
esqueça”. Os CIOs de-

vem criar um ambiente 
ágil e responsivo, ado-
tando uma abordagem 
de design de projetos 
ágil, com o conjunto de 
princípios e práticas 
usadas para desenvol-
ver sistemas e soluções 
mais ágeis que afetam 
os estados atuais e de 
destino dos negócios, da 
arquitetura técnica e das 
informações.

Gerenciamento 
Digital de 
Produtos
De acordo com a pesqui-
sa CIOs Agenda 2019, 
do Gartner, mais de dois 
terços dos CIOs de go-
verno disseram que já 
possuem ou planejam 
implementar o geren-
ciamento de produtos 
digitais (DPM). Muitas 
vezes, substituindo uma 
abordagem de geren-
ciamento de projetos 
em “cascata”, que tem 
um histórico ruim de su-
cesso, o DPM envolve o 
desenvolvimento, a en-
trega, o monitoramento, 
o refinamento e a desa-
tivação de “produtos” ou 
ofertas para usuários de 
negócios ou cidadãos. 
Faz com que as organi-
zações pensem de ma-
neira diferente e produz 
resultados tangíveis com 
mais rapidez e sustenta-
bilidade.

Tudo como 
serviço (XaaS) 
O modelo XaaS abrange 
toda a gama de serviços 
de TI entregues em Nu-
vem por assinatura. A 
Pesquisa 2019 de CIOs 

do Gartner constatou 
que 39% das organiza-
ções governamentais 
planejam gastar a maior 
quantidade de financia-
mento novo ou adicional 
em serviços em nuvem. 
O modelo XaaS oferece 
uma alternativa à mo-
dernização da infraes-
trutura herdada, fornece 
escalabilidade e reduz 
o tempo para fornecer 
serviços governamen-
tais digitais.

Serviços 
Compartilhados 
2.0 
Muitas organizações go-
vernamentais tentaram 
aumentar a eficiência 
de TI através da centra-
lização ou compartilha-
mento de serviços, ge-
ralmente com resultados 
ruins. Os serviços com-
partilhados 2.0 mudam 
o foco da economia de 
custos para o forneci-
mento de recursos de 
negócios de alto valor, 
como segurança corpo-
rativa, gerenciamento 
de identidades, platafor-
mas ou análises de ne-
gócios.

Força de trabalho 
digitalmente 
capacitada
Um ambiente de traba-
lho digitalmente pre-
parado está vinculado 
à satisfação, retenção e 
engajamento dos funcio-
nários – mas atualmente 
o governo está atrasado 
em outros setores dessa 
área. Uma força de tra-
balho de equipes auto-
gerenciadas precisa de 
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treinamento, tecnologia 
e autonomia para tra-
balhar em iniciativas de 
transformação digital.

Analytics em todo 
o lado
O Gartner refere-se ao 
uso generalizado de fer-
ramentas de Analytics 
em todas as etapas da 
atividade comercial e da 
prestação de serviços 
como analítica em qual-
quer lugar. Ele muda as 
agências governamen-
tais do relatório do pai-
nel de indicadores atra-
sados   para processos 
autônomos que ajudam 
as pessoas a tomar me-
lhores decisões em tem-
po real.

Inteligência 
Aumentada
O Gartner recomenda 
que os CIOs de governo 
reformulem a Inteligên-
cia Artificial como “In-
teligência Aumentada”, 
um modelo de parceria 
centrado no homem e 
inteligência artificial 
trabalhando em conjun-
to para aprimorar o de-
sempenho cognitivo.

A Consultoria Gartner é 
uma das grandes compa-
nhias de pesquisa do mun-
do. Trabalha com mais de 
10 mil empresas, incluindo 
CIOs e outros executivos 
da área de TI nas corpora-
ções e órgãos do governo 
e tem mais de 5.700 asso-
ciados, incluindo analistas, 
pesquisadores e consulto-
res, em mais de 85 países.
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SUCESSORES 
APRESENTAM 
TRABALHOS

Os 30 sucessores que atenderam ao Programa 
de Sucessão na Empresa da Assobrav este ano 
apresentaram os trabalhos de conclusão dia 18 de 
outubro, em Curitiba. 

e concluem 
o curso de 2019
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Uma Banca Examinadora composta pelos 
professores Rodrigo Bulcão Mello, consultor, 
Valdner Papa, coordenador pedagógico do 
Programa e pelo diretor de Vendas e Ope-
rações da Assobrav, Antonio Francischinelli, 
acompanhou a apresentação dos cinco gru-
pos e classificou em primeiro e segundo lu-
gar, com uma diferença mínima, os grupos V 
e I, respectivamente. São eles:

Grupo V
Leandro Schwartz Noel, 
da VW Rodac, de Volta Redonda, RJ
Matheus Almeida de Freitas, 
da VW Autojá, de Guaxupé, MG
Lígia Paganotti Lins, 
da VW Nogueira Lins, de Rancharia, SP 
Camille Scheidt Brunsfeld, 
da VW Comercial Oeste, Guarapuava, PR

Grupo I
Mariana Araújo de Resende, 
da VW Reauto de Belo Horizonte, MG
Nayara Braga Aidar, 
da VW Pollo, de Valparaíso de Goiás, GO
José Geraldo de Morais, 
da VW Tatita, de Cambui, MG
Eduardo Lopes Nasser, 
da VW Tresauto, de Três Rios, RJ

Ao longo do ano, os sucessores formaram 
equipes que atuaram como consultorias 
para orientar uma concessionária fictícia 
em difícil situação. Muitas possibilidades 
podiam ser adotadas como solução para a 
suposta Família Empresária, inclusive ven-
der a empresa. 

O professor Valdner Papa, que se baseou em caso 
real e conhecia o desfecho do caso, deu suporte 
aos grupos com orientações técnicas, mas em ne-
nhum momento interferiu nas decisões. No entan-
to, todos as equipes “sugeriram aos proprietários 
da empresa” que não a vendessem. 
Isto não foi o que ocorreu na realidade. Impressio-
nados pelo dinheiro ofertado por um grande gru-
po de concessionárias, o fundador e os filhos da 
empresa familiar optaram pela venda. Desconhe-
cendo a real situação da concessionária, que de-
via impostos e tinha um grande passivo trabalhista, 
acabaram ficando com poucos recursos e depen-
dendo de outros bens da família para seguir a vida, 
sem o mesmo padrão, evidentemente.

Excelente conteúdo
Valdner Papa elogiou os trabalhos e se disse muito 
satisfeito com o conhecimento técnico-intelectual 
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dos jovens, “praticamente já 
preparados para gerir suas em-
presas”. “O que falta a eles – dis-
se – ainda é um pouco de expe-
riencia, que só é adquirida com 
o passar dos anos.”
Os sucessores ainda tiveram uma 
atividade sobre Negociação, por 
meio de um “jogo de coalizão”, 
orientado pelo Professor Rodri-
go Bulcão, no dia 16 de outubro.
Antes de apresentar as regras 
do jogo, que foram fielmente 
seguidas pelo Grupo, Bulcão 
apresentou algumas definições 
de “negociação”, entre elas, a 
de que “negociação é um pro-
cesso através do qual as partes 
envolvidas se deslocam de suas 
posições originais, inicialmente 
divergentes, para um ponto no 
qual o acordo possa ser realiza-
do.”
Para ele, a negociação implica 
em três variáveis –  informação, 
tempo e poder – sendo que a 
Informação pressupõe admitir 
a possibilidade de seu interlo-
cutor não conceber, não saber 
ou não perceber as coisas do 
mesmo modo que você; o Tempo 
refere-se à oportunidade ou ao 
momento em que se estabele-
cem opções, na perspectiva do 
outro negociador e diz respei-
to também ao grau de pressão 
temporal exercido para a deci-

são do outro negociador; por fim, 
o Poder é a capacidade de provo-
car mudanças ou impedir que elas 
ocorram, de acordo com a própria 
determinação.’

Aprendendo a negociar
Divididos em grupos, todos os 
participantes se revezaram na 
“mesa de negociação”, auxiliados 
pelos colegas de grupo, que em-
bora sem falar, podiam passar bi-
lhetes ao “negociador” com dicas 
e cálculos.
O jogo, além de proveitoso como 
técnica e exercício da habilidade 
de negociar, foi divertido, promo-
vendo ainda mais a sintonia entre 
os sucessores.
O ponto alto do último Encontro 
das Novas Lideranças da Rede no 
ano, além da apresentação dos 
trabalhos, foi a visita à fábrica da 
Volkswagen de São José dos Pi-
nhais. O grupo foi recebido pela 
área de Relações Públicas e assis-
tiu à apresentação do novo respon-
sável pela produção da Unidade, o 
executivo português, Antonio Ca-
brita, que está na Companhia há 
25 anos e recentemente assumiu o 
posto em São José dos Pinhais. 

Exemplo de Fábrica e boas 
notícias
Cabrita recordou que aquela fá-
brica, que hoje produz o Fox, o 

novíssimo T-Cross e o Audi 
A3, é uma das mais moder-
nas da Volkswagen e que está 
estrategicamente localizada. 
“Estamos a 95 km do Porto de 
Paranaguá, a 21 km do aero-
porto e a 450 km da unidade 
Anchieta, em São Paulo, mas 
o grande diferencial desta 
fábrica é o seu layout, que 
privilegia os espaços dentro 
de um bonito projeto arquite-
tônico. Daqui já saíram 2 mi-
lhões, 732 mil e 769 veículos 
desde 1999, ano em que a Fá-
brica foi inaugurada.” 
Pela Direção da Volkswagen 
do Brasil, falou aos jovens 
Maurício Barreto, gerente re-
gional III.
Maurício destacou que além 
do T- Cross, que junto com 
o Polo e o Virtus formam o 
leque de carros de última 
geração e ao mesmo tempo 
de volume, mais um mode-
lo se integrará a esse grupo 
a partir do ano que vem. “O 
diferencial destes modelos é 
que trazem boa lucratividade 
para a Rede e para a Monta-
dora. É importante frisar que 
em apenas dois anos e meio 
teremos quatro carros de va-
lor e de volume”, disse. 

Ao final do evento, os jovens 
se reuniram para um happy 
hour no Hard Rock Café de 
Curitiba, oferecido pela As-
sobrav, como “prêmio de 
graduação” e os dois grupos 
melhor colocados nas apre-
sentações ganharam a via-
gem à XIX Cenassobrav.

NOVAS 
LIDERANÇAS
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Aos 16 anos, a jovem sueca Greta Thunberg mobilizou 
jovens do mundo inteiro para protestar nas sextas-feiras por 
conta da falta de ação para conter as mudanças climáticas. 
Na Cúpula Climática da Organização das Nações Unidas 
(ONU), chamou a atenção de líderes mundiais para a causa 
da conservação ambiental e questionou, com ênfase, 
pessoas muito mais velhas e poderosas: “como ousam?”.

Com a atenção que con-
quistou, vieram também 
responsabilidades fren-
te às repercussões. E 
engana-se quem pensa 
que isso fez com que 
ela fosse um caso iso-
lado. O protagonismo, 
a criticidade e a parti-
cipação sociocultural 
são atitudes que estão 
intimamente ligadas à 
natureza das infâncias, 
adolescência e juventu-
de, podendo ser desen-
volvidas em qualquer 
fase de vida, desde que 
existam contextos perti-
nentes para o estímulo e 
a sua vivência; exemplos 
disso não faltam.
No interior de Santa Ca-
tarina, crianças mobili-
zaram torcedores a man-
ter limpa a Arena Condá, 
em Chapecó. Para isso, 
criaram um sistema com 
sacolas retornáveis que 
movimentou o estádio 
inteiro na intenção de 
uma cidade mais lim-
pa. Em Criciúma, fez-se 
valer a lei que garante 
atendimento prioritário 
para autistas. Já em São 
Paulo (SP), crianças de 8 
a 9 anos mobilizaram a 
escola inteira para arre-
cadar fundos e adquirir 
lenços que pudessem 
ser personalizados e dis-
tribuídos numa ONG de 
combate ao câncer, com 

Até onde vai o protagonismo 
dos jovens? 

o intuito de homenagear 
mulheres que superaram 
a doença. Enquanto isso, 
em Brasília (DF), a preo-
cupação com o futuro do 
meio ambiente mobilizou 
os pequenos à conscien-
tização e ao reaproveita-
mento e recolhimento de 
canudos plásticos. Esses 
são apenas alguns exem-
plos dentre os 380 Proje-
tos de Intervenção Social 
(PIS) realizados pelos alu-
nos da Rede Marista de 
Colégios em 2019.
A proposta do PIS é es-
timular nas crianças a 
atuação no contexto so-
ciocultural em que estão 
inseridas, bem como am-
pliar o desenvolvimento 
de capacidades como 
carisma, solidariedade, 
responsabilidade social, 
colaboração, criatividade 
e senso crítico.
Em muitos referenciais 
sobre educação é possí-
vel perceber a expansiva 
preocupação com a auto-
nomia, o desenvolvimen-
to de habilidades emo-
cionais e o avanço dos 
processos cognitivos nas 
infâncias. Para a execução 
do PIS nos Colégios da 
Rede Marista, propomos 
ambientes e momentos 
que favorecem todos es-
ses aspectos, por meio da 
discussão sobre projetos 
que colocam as crianças 

como sujeitos sociocul-
turais, capazes de obser-
var o entorno, mobilizar 
saberes para resolver 
situações desafiadoras e 
participar de discussões 
e decisões da comunida-
de onde vivem.
Como pais e educadores, 
nós precisamos mediar 
e facilitar o engajamen-
to das crianças nos as-
pectos sociais, políticos 
e culturais, dar ouvidos 
às suas formas de posi-
cionamento e encorajar 
a formulação de ideias, 
sugestões e soluções 
para os desafios da vida 
cotidiana. Digo isto por-
que muitas vezes temos o 
péssimo hábito de resol-
ver tudo no automático 
e não damos voz a esses 
pequenos, que embora 
tenham uma experiência 
menor de mundo, conse-
guem, lançando mão das 
próprias visões e com-
preensões, atuar sobre 
suas rotinas, vivências 
e saberes, e nos ensinar 
muito sobre intervenção 
social e reciprocidade.
Na Rede Marista, o PIS 
acontece para dar voz 
e importância às suges-
tões de nossas crian-
ças, contribuindo para a 
construção de respostas 
relevantes às vidas e aos 
locais onde vivem. Com 
isso, a formação e trans-

formação de consciência, 
solidariedade, colabora-
tivismo e autonomia ini-
ciam-se desde muito cedo; 
o que é extremamente be-
néfico para o desempenho 
educacional!
Na escola, o trabalho do 
‘conteúdo pelo conteúdo’ 
pode fragilizar a aprendi-
zagem, por isso, vejo o de-
senvolvimento desse pro-
jeto como um dos meios 
para despertar a com-
preensão sobre a impor-
tância do conhecimento e 
da cidadania. Desenvolver 
saberes e habilidades so-
ciais e cognitivas é colocar 
o conhecimento em práti-
ca, em prol das necessida-
des humanas.
Uma pergunta que sempre 
surge ao apresentar a práti-
ca do PIS é: até onde podem 
ir o protagonismo e a parti-
cipação de crianças tão pe-
quenas, entre 6 e 12 anos? 
Na cabeça e na vontade de-
las a resposta para essa per-
gunta é ‘ao infinito’. Porém, 
cabe a nós mediar, apoiar, 
dar voz, direcioná-las para 
um terreno seguro e fértil, 
para que a curiosidade e as 
ideias consigam atingir os 
limites da imaginação. Com 
isso, os caminhos se abrirão 
e as respostas surgirão dos 
lugares mais improváveis, 
e com a pureza e o carisma 
que só uma criança pode 
ter.

Tiago Franceschini da Rosa é especialista em Educação, mestre em Formação Educacional e 

coordenador do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Rede Marista de Colégios

TIAGO FRANCESCHINI DA ROSA 
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A Konkero, portal independente de educação 
financeira pessoal, apontou a Disal Consórcio como 
a melhor administradora no quesito atendimento 
ao cliente. O ranking apresenta o grau de satisfação 
dos clientes com o atendimento das 15 maiores 
administradoras de consórcio de veículos do Brasil. A 
base de informações utilizada pelo portal é o Reclame 
Aqui, site que mede a reputação das empresas. 

Com base no ranking do 
site Reclame Aqui, a Disal 
Consórcio é a 3ª colocada 
em Reputação e a 1ª em So-
lução de Problemas. Quan-
do analisamos o ranking 
geral nacional, incluindo 
todos os segmentos, a em-
presa está na 19ª posição 
em reputação e 20ª em so-
lução de problemas. 
“Esse indicador é muito 
importante para comparti-
lhar com o mercado a nos-
sa seriedade e confiabili-
dade. Estamos no caminho 
certo em relação à jornada 
do cliente e manteremos 
o foco em sua satisfação”, 
comemora o CEO do Gru-
po Disal, Anderson Silva.
A percepção de um aten-
dimento de qualidade 
também é confirmada pe-
los consorciados que en-
traram em contato com a 
Central de Atendimento: 
88% consideram que sua 
solicitação foi resolvida, 
72% estão satisfeitos com 
os serviços prestados pela 
Disal e 87% se sentiram 
satisfeitos ou muito satis-

em atendimento ao cliente

 DISAL

cias e as necessidades dos 
clientes mudaram muito nos 
últimos anos, “pois ele busca 
muito mais do que informa-
ções: espera ser acolhido e 
compreendido em suas ne-
cessidades, com um trata-
mento humanizado e perso-
nalizado”.
Essa transformação também 
alterou a maneira pela qual 
esse cliente pesquisa sobre 
a reputação de um serviço 
ou produto. De acordo com 
pesquisa recente da ABAC, 
antes, a opinião da família e 
dos amigos era o principal 
fator na hora de escolher; 
hoje 27% dos clientes ainda 
são influenciados por esses 
grupos, mas 40% usam a in-
ternet como fonte de infor-
mação.

O cliente não espera
Anderson aponta, ainda, o 
crescente senso de urgência 
no atendimento, na resposta 
e na solução das demandas, 
impulsionado pelo uso das 
redes sociais: “O cliente está 
mais exigente e recebe mui-
ta informação rapidamente 
em apenas um clique. Não 
perdoa empresas e produtos 
que não atendam suas ex-
pectativas com a rapidez que 
espera”.
Responsável pelo Atendi-
mento ao Cliente da Disal, 
o diretor executivo de Ope-
rações da Teleperformance, 
Orlando Souza, confirma que 
rapidez no atendimento im-

feitos com a pessoa que os 
atendeu. 

Gerador de novos 
negócios
Essa conquista se deve à con-
tínua busca por oferecer uma 
experiência única aos clien-
tes, colocando-os sempre no 
centro de todas as decisões. 
Na opinião de Anderson, o 
Reclame Aqui é um baliza-
dor da percepção do cliente 
sobre a qualidade de produ-
tos e serviços prestados: “É 
aqui que pesquisam sobre 
a reputação das empresas e 
por isso se tornou um gera-
dor de novos negócios”.
O cuidado no atendimento ao 
cliente teve início em 2017, e 
em Junho de 2019 recebeu 
foco maior na transformação 
da jornada dos clientes com 
a empresa. Segundo a dire-
tora de Vendas e Marketing, 
Luciana Precaro, “notamos a 
necessidade de adequar a 
nossa tratativa e transformar 
o contato dos nossos consor-
ciados em uma oportunida-
de de relacionamento”.
Para Anderson, as exigên-

MELHOR ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS
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pacta muito na percepção de 
qualidade pelo cliente. 
A empresa recebe, mensal-
mente, cerca de 52 mil cha-
madas dos clientes Disal em 
sua Central de Atendimento, 
que dão origem a 88 mil so-
licitações diferentes. Destas, 
83% são resolvidas no pri-
meiro contato pelos 77 profis-
sionais dedicados.

Ativa nas Redes 
Sociais
Atenta às mudanças no perfil 
dos clientes a Disal ampliou 
seus canais de comunicação 
com o consorciado, passan-
do a atender não só por meio 
de contato telefônico e por 
e-mail, mas também pelas re-
des sociais.
“Temos que estar prontos 
para nos relacionar com nos-
sos clientes pelo meio que 
preferirem ser atendidos, 
seja pelo telefone, Facebook, 
Instagram, pelo site, e-mail, 
blog ou pessoalmente”, ob-
serva Anderson. “Ele escolhe 
a forma, e nós precisamos 
responder rapidamente em 
qualquer um destes canais. 
Nossos consorciados têm di-
ferentes perfis e necessida-
des e é primordial estarmos 
atentos às suas demandas.”
Gabryel Gomes, responsável 
pelo Atendimento nas Redes 
Sociais, reforça a importância 
de atuar nestes canais, garan-
tindo uma resposta direciona-
da ao perfil e à maneira com 
que o cliente se manifesta.
Para Luciana Precaro, é im-

portante inovar e apostar 
na transformação digital 
dos processos de aten-
dimento, sem esquecer, 
no entanto, que “existem 
clientes que preferem um 
contato pessoal.”
Esta é a mesma percepção 
da atendente Kauni Cha-
gas: “o importante é en-
tender a necessidade do 
cliente; ouvir, acolher, co-
locar-se no seu lugar para 
poder buscar a melhor 
solução. Muitas vezes, só o 
que cliente precisa é dessa 
atenção”.

Atendimento 
personalizado
A Supervisora de Adminis-
tração de Grupos, Ariane 
Scacalossi, acredita que o 
maior desafio é continuar 
“proporcionando atendi-
mento humanizado, inde-
pendentemente do canal, 
entendendo o posiciona-
mento do cliente e funcio-
nando como uma consul-

toria para solucionar suas 
demandas.”
Para este ano a empresa já 
tem programada a amplia-
ção dos canais de relaciona-
mento, passando a atender 
o cliente por meio do What-
sApp. E até 2020 o objetivo é 
ser ainda mais Omnichannel, 
oferecendo atendimento por 
chatbot e URA interativa.
“Esta é a primeira etapa de 
um projeto muito grande e 
desafiador que é oferecer 
aos nossos consorciados 
uma experiência incrível. E, 
para podermos entender o 
que pensam e querem nos-
sos clientes, estamos apro-
fundando o estudo do per-
fil de nossos consorciados. 
Com os resultados teremos 
ferramentas suficientes para 
atender de maneira ainda 
mais assertiva suas neces-
sidades e desejos ao longo 
desta jornada, mas sem nun-
ca esquecer de alimentar e 
manter vivo seus sonhos”, 
acrescenta Luciana Precaro.
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Entre Marrakesh e o Saara

LUCIA TORTORIELLO

Marrocos

Nem pense nas velhas tendas 
hippies ou em acampamentos sem 
luz e banheiro. Os acampamentos 
para os turistas que se aventuram 
nesse passeio são versões 
sofisticadas, com tendas decoradas 
e banheiros privativos. E não só: 
jantares nababescos com artistas, 
cantores e dançarinos, tudo isso 
regado a um bom vinho e uma 
acalentadora fogueira.
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O Marrocos é exótico; é quente 
no verão – julho e agosto – com 
temperaturas que frequentemen-
te chegam aos 40 graus, colorido 
e vibrante. Tem várias faces, mas 
entra no mundo contemporâneo 
de vez e nos surpreende: o país 
está sob o reinado de Moham-
med VI e vive um processo de 
abertura. As mulheres já podem 
pedir o divórcio e casar-se sem 
o consentimento de um homem 
da família. A poligamia continua 
vigente – limitada a quatro mu-
lheres – mas o próprio rei tem 
apenas uma mulher, condição 
oferecida pela nova lei, que ele 
sabiamente adotou. A rainha, por 
sua vez, não usa véu.
Já as mulheres ocidentais em vi-
sita ao Marrocos podem compras 
lindos véus e a vestimenta tradi-
cional djellaba – espécie de robe 
largo, comprido, de mangas e às 
vezes capuz, para proteger do 
sol e do frio, que pode ser usa-

e agosto, mas nem por isso as 
noites são quentes. Sempre, no 
deserto, à noite faz muito frio, 
contrapondo-se ao calorão do 
dia.

O caminho
Chegar ao deserto demora um 
pouco. A partir de Marrakesh, 
se leva dois dias, mas valem 
cada segundo. A paisagem é 
divina e cultural. Atravessando 
o país de leste a oeste, a rota é 
o Caminho do Mil Kasbahs, an-
tigas fortalezas de origem ber-
bere, os primeiros habitantes 
do deserto. Importante patri-
mônio histórico-cultural, algu-
mas das kasbahs – construídas 
com argila, estrume e palha 
– são tombadas pela Unesco e 
põem ser visitadas.
Durante o percurso, percebe-se 
por que o Marrocos é encanta-
dor. A diversidade da paisagem 
é incrível: não se veem dunas 

do por homens e mulheres 
-, assim como tapetes, espe-
ciarias e produtos de beleza, 
como o famoso óleo de argan, 
hidratante para cabelo e pele. 
Mas, tudo negociando. Hábeis 
comerciantes, os marroquinos 
adoram discutir o preço, exer-
cendo a arte de “negociar” 
efetivamente, sem a qual, a 
venda não lhes é satisfatória. 
Mas de volta ao deserto - o 
destino mais emocionante do 
Marrocos -, os mais dispostos 
podem deixar as tendas e se 
aventurar até o topo de du-
nas, para contemplar o céu e 
o misterioso silêncio da noite 
naquela amplidão de areia. 
Em geral, os pacotes turísticos 
incluem estadia, transporte 
e passeios de dromedário ao 
pôr do sol.
O maior e mais quente de-
serto do mundo atrai o maior 
número de turistas entre julho 
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ou camelos, mas vales verdes, 
rios e montanhas, sem esquecer 
dos oásis e das maravilhosas ta-
mareiras e oliveiras, que, confor-
me a época do ano, podem estar 
cheias de frutos.

Com sorte pode-se encontrar 
grupos de nômades que ainda vi-
vem como seus antepassados no 
Coração da Cordilheira do Atlas 
– a maior cadeia de montanhas 
do Norte da África, que separa o 
deserto da terra fértil.
Quando se chega a Erfoud, um 
dos pórticos de entrada para o 
Saara, troca-se o carro comum 
por um 4x4. Parte-se para um 
rally pelas dunas durante 50 mi-
nutos aproximadamente até che-
gar à próxima parada. Momento 

em que se troca o jipe pelo drome-
dário. O animal, simpático e resis-
tente, nos leva à mais alta duna da 
região de ErgChebbi. Lá em cima, 
perto do céu, se aprecia o pôr do 
sol; seguramente, um dos mais bo-
nitos do Planeta.
Muita aventura? Ainda não termi-
nou. As montanhas são procuradas 
pelo turismo de aventura, assim, 
vale a pena adentrar nas trilhas e 
fazer rapel ou escaladas entre os 
vales e montanhas de Draa e Da-
dés.

A incrível Marrakesh
Marrakesh é o antigo oásis das 
caravanas que atravessavam o de-
serto. Hoje, ponto de partida obri-
gatório para qualquer turista que 
se interesse minimamente por His-

tória, já que reúne bem mil anos 
de civilização. Apenas a Medina, 
o centro encastelado com suas 
vielas, comércio e personagens 
típicos é suficiente para encantar 
qualquer estrangeiro.
Antiga sede do império marro-
quino, Marrakesh é a terceira 
maior cidade do país, ficando 
atrás somente de Rabat, a capital, 
e da imortalizada pelo ator Hum-
phrey Bogart no clássico de mes-
mo nome, Casablanca.
Caminhar por Marrakesh é uma 
delícia. O turista se diverte ana-
lisando os contrastes. As grandes 
muralhas da Medina dividem a 
cidade em duas: de um lado, a 
histórica e milenar, do outro, a 
moderna, que foi eleita em 2015 
pela World Travel Awards - pre-
miação altamente conceituada 
no meio turístico -, como o me-
lhor destino da África.
Na “cidade antiga”, intramuros, 
estão as vielas, os palácios des-
lumbrantemente decorados e 
a alegria dos mercados locais, 
chamados “souks”. Véus, burcas 
e taqiyahs – turbantes para os 
homens muçulmanos – são vistos 
por lá, enquanto do lado de fora, 
avenidas amplas e arborizadas 
ganham destaque entre prédios 
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rocos seguem o islamismo, onde o 
consumo não é permitido. Então, 
durante a sua caminhada pela me-
dina, saboreie o delicioso e tradi-
cional chá de menta. Álcool só nos 
bares dos hotéis e em boates.
A culinária marroquina é farta, sa-
borosa e colorida. Com o incre-
mento dos temperos e especiarias, 
beterraba, pimentão e abobrinha 
ganham sabores delicados. Além 
do cuscuz, prato muito procura-
do pelos estrangeiros, o tangine 
– guisado de carne que pode ser 
de vaca, frango ou carneiro, com 
legumes e uma infinidade de tem-
peros, também é muito apreciado e 
sua elaboração complexa. Em uma 
panela típica marroquina, feita de 
barro, com o formato cônico, todos 
os ingredientes ficam no fogo por 
quatro horas. O prato é servido com 
tudo ainda borbulhando. Pode ser 
feito com várias combinações e é 
sempre bastante aromático. 
Prodigiosos nas especiarias, os 
marroquinos adoram canela, in-

grediente, aliás, que se destaca nas 
pastillas – tortas de massa folhada 
com recheio de carne bem tempe-
rada, e, realmente, bem saborosas.

Segurança
O Marrocos é um país seguro; se 
mantém distante do fanatismo re-
ligioso ou da belicosidade políti-
ca. O fato de estar na África e com 
proximidade ao Egito, por exemplo, 
não causa problemas. São conheci-
das a simpatia e a solicitude do seu 
povo, que fala árabe e o berbere, 
mas o francês é ensinado nas es-
colas e boa parte da população o 
fala. O inglês, bem menos, mas não 
há problemas de comunicação com 
os locais, decididamente amáveis e 
hospitaleiros.
Para o turista, a viagem com os prin-
cipais passeios incluídos fica den-
tro do padrão. Os hotéis seguem o 
estilo e preços europeus, assim, o 
Marrocos se coloca como mais um 
destino possível, e, seguramente, 
bastante atraente. Comprove!

modernos de cor ocre - a cor ofi-
cial das fachadas - e a juventude 
vestida à moda corrente ocidental.
A Medina tem sete quilômetros 
quadrados, e pode ser percorrida 
a pé. Não se assuste se por acaso 
se perder. Acontece com frequên-
cia. Mas dando voltas, você acaba-
rá chegando novamente à praça 
central. São lojas, mercadores am-
bulantes, encantadores de cobras, 
acrobatas, músicos, vendedores 
de petiscos típicos – com destaque 
para os que oferecem o suco de la-
ranja, com sua cor forte e doçura 
inacreditável, que compõem um 
cenário alegre e barulhento, com-
plementado pelas motos e carros 
que circulam por ali também.

Restrições
Apesar de caminharem de frente 
aos hábitos contemporâneos, não 
é permitido beber álcool pelas 
ruas nem nos bares em torno da 
praça, pois os proprietários, assim 
como 98% dos habitantes do Mar-
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Muito se esperava de Michael Corleone quando voltou 
da guerra, naquele casamento emblemático, da trIlogia 
“O Poderoso Chefão”. Seu irmão Sam, era um ditador 
desequilibrado que acreditava que a força resolvia qual-
quer problema.

CECILIA LODI

O grande irmão

Michael, por outro lado, acre-
ditava no planejamento, na se-
renidade, na defesa dos valo-
res. Mas, no decorrer dos três 
filmes, sabemos que tudo isso 
mudou. Que foi intransponível 
a barreira cultural daquela fa-
mília, de seu modelo de negó-
cio que os levou ao fim trágico.
Todos os dias, em variadas re-
giões do País, encontro Sams 
e Michaels no comando das 
empresas familiares. Às vezes, 
dando certo e na maioria das 
vezes, implodindo negócios e 
famílias, não necessariamente 
nesta ordem. Líderes e irmãos 
querem construir uma empre-

sa que dê abrigo, sustento 
e alegria. Querem tentar 
fazer o melhor que podem 
para realizar a empreitada. 
O fundador mão de fer-
ro construiu um império e 
chega a hora de legá-lo à 
sua prole. Os filhos discor-
dam do modo como as coi-
sas foram feitas mas, des-
frutam dos resultados. Na 
geração deles será diferen-
te, aspiram.
Mas o modelo cultural é 
muito forte e tentará con-
taminar a próxima geração 
com seus paradigmas, com-
portamentos e escolhas. O 
problema é que a gover-
nança que funciona para 

uma geração, não necessa-
riamente funcionará para a 
seguinte. Enquanto na pri-
meira geração sobrevive 
um modelo mais autocrá-
tico de se tomar decisões, 
na segunda, os filhos esco-
lhidos para liderar devem 
confrontar a sua tendência 
de se tornarem ditadores, 
pois agora têm irmãos pos-
suidores de participações 
societárias similares, e por-
tanto, com poder de deci-
dir. 
Tenho a certeza de que Mi-
chael Corleone não queria 
se transformar no que se 
transformou. Definindo o 
destino dos irmãos, agres-
sivo nos negócios, dono de 
uma família destruída pela 
sua vontade de determinar 
como e quem. Mas as pes-
soas se perdem. Empode-
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• Alegria da viagem: negócios não pre-
cisam ser sisudos, pesados. É possível 
levar um projeto muito a sério e sentir-se 
motivado para acordar de manhã. Então, 
se após cada reunião de alinhamento, 
você sai chateado, massacrado, exausto, 
alguma coisa está errada. Alguma coisa 
está faltando.

• Cooperação ao invés de solidão: em-
preendimentos podem ter vários criado-
res. É só pararmos de ter a necessidade 
de dizer que ele foi criação nossa. Fruto 
único de nosso trabalho. Criar um negó-
cio a partir de muitas mãos cria perten-
cimento e compromisso. Duas palavras 
fortíssimas para a longevidade. 

Para concluir, mesmo que você acredi-
te em reencarnação, você está vivendo 
apenas esta vida agora. Faça ela valer a 
pena. Mude a forma de fazer negócios, 
de criar empresas e estabelecer socie-
dades. Faça ser um projeto de muitos. Os 
jovens têm nos mostrado a direção. Diá-
logo, cuidado, respeito, propósito, pros-
peridade.
Diálogo é uma via de duas mãos. Cuida-
do é garantir que as coisas não se rom-
pam ou se destruam com nossos atos. 
Respeito é o que nossos pais quereriam 
que tivéssemos pelos nossos irmãos. A 
base de tudo. Propósito é dar direção 
sustentável aos nossos atos no planeta. 
Prosperidade é ganhar sem exaurir, é 
usufruir sem estragar, deixando aos que 
virão a possibilidade de serem também.
O negócio familiar é o que ele mesmo diz. 
Um negócio e uma família em sintonia. 
Uma junção que pode ser mágica se sou-
bermos apertar os botões certos. Afinal, 
prefiro orquestras à quartetos, duetos ou 
solos. Gosto de pular para um músico e 
outro enquanto tocam, para aproveitar o 
talento de cada um no decorrer da apre-
sentação. E felizes as famílias que conse-
guiram ter ouvido treinado para gerar a 
mais bela das musicas, no final.

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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trela pretende perpetuar o 
modelo na próxima gera-
ção, onde apenas um man-
de e os demais abaixem 
a cabeça e se submetam. 
Aqueles irmãos se deses-
peram. Para eles foi até 
suportável, mas não enxer-
gam seu filhos numa vida 
assim - não há cenário pior 
do que ver seu filho infeliz - 
e se rebelam.
Antes que isto aconteça 
então, visando salvar negó-
cios e famílias de tragédias 
shakespereanas, vão aqui 
alguns alertas.

• Governança de verdade: 
o modelo de um Conselho 
passivo que obedece a uma 
figura central ficou enterra-
do lá atrás, na década de 
90. Mostrou-se inútil para a 
sobrevivência das empre-
sas neste mundo complexo. 
Governança quer dizer in-
teligência coletiva em ação.

• Respeito às verdades de 
cada um: percentuais simi-
lares devem levar a vozes 
similares. Ter sócio implica 
em ouvir o outro e alinhar 
interesses numa direção 
estratégica. Ouvir signifi-
ca enriquecer a tomada de 
decisão.

• Vozes destoantes podem 
ser benéficas ao negócio: 
excesso de consenso pode 
também levar ao abismo. 
Resistentes são importan-
tes porque nos apontam 
onde podemos estar erra-
dos ou otimistas demais em 
nossas conclusões.

ram-se de seus papeis, 
líderes da Família, e 
não admitem mais que 
a voz e a liberdade de 
escolhas se manifestem. 
Mascaram sua vontade 
atrás de um Conselho 
que substitui a voz por 
miados, de tempos em 
tempos. Sobrevivem os 
irmãos que se adaptam. 
Que aprendem a lidar 
com o líder e, de uma 
forma ou de outra, tiram 
uma casquinha do pla-
no principal. A família 
definha e se submete. 
Se apaga frente àquela 
estrela brilhante, de um 
calor que queima. Mas 
como são mais jovens 
esperam seu dia chegar.
Passados muitos anos, 
vêem que seu dia jamais 
chegará. Que aquela es-

show394.indd   33 11/14/19   11:41 AM



REFLEXÕES

34S H O W R O O M

Pelo menos o conceito continua 
mais vivo do que nunca! 
É só descobrirem uma riqueza 
disponível e os povos que se jul-
gam étnica e eticamente supe-
riores, começam a se movimen-
tar para invadir o território onde 
ela foi identificada. 

Essa questão foi amplamente re-
solvida, em séculos passados, 
pela transformação de três quar-
tos da Terra em colônias e pos-
sessões, por Espanha, Portugal, 
Holanda, Itália, França, Alemanha 
e Inglaterra, unicamente para pi-
lhar e delapidar as riquezas de 
territórios invadidos ou anexados. 
A riqueza do momento é a Amazô-
nia e ela precisa ser conquistada 
a partir de uma falaciosa proteção 
da sua flora e fauna. Mas, o que 
interessa mesmo, é o que está no 
seu subsolo.
Somos subdesenvolvidos, incom-
petentes, néscios e incapazes de 
preservar tão importante riqueza, 
e se eles ali não puserem seus pés 
e suas mãos, em breve o clima do 
Planeta Terra estará irremedia-

velmente corrompido e o Homo 
Sapiens condenado a desaparecer 
pelo aquecimento global e suas 
catastróficas consequências.
Os países que integram o G7 - Ale-
manha, Canadá, Estados Unidos, 
França, Itália, Japão e Reino Unido 
-, os mais industrializados do mun-
do, arvoram-se em defensores da 
Amazônia, que, dizem, está sendo 
dizimada pelo Brasil.
Segundo a sua narrativa, essa parte 
do território brasileiro não perten-
ce ao Brasil, por ser um Patrimônio 
Mundial. 
Atitude cínica, debochada, fingida, 
insolente, ousada, petulante, sar-
cástica, despudorada, imoral, im-
pudente, obscena, sórdida... e mais 
outros qualificativos cabíveis para 
definir essa “elite”.
São os Países mais industrializados 
do mundo e as suas indústrias que 
têm que ser movidas por energia, 
o que conseguem apenas através 
da queima de petróleo e carvão 
ou por reação nuclear, o que gera 
o indesejado aquecimento global. 
Por suas limitações naturais, essa é 
a regra. A chamada energia limpa 
é uma insignificante exceção!

O colonialismo acabou? 
Parece que não! MAURO IMPERATORI

Mauro I.C. Imperatori é advogado, professor, escritor e cozinheiro por paixão. 

Usinas nucleares são opera-
das atualmente em 31 países. A 
maioria está na Europa, Améri-
ca do Norte, Ásia Oriental e Sul 
da Ásia. Os Estados Unidos é o 
maior produtor de energia nu-
clear, enquanto a França tem a 
maior parte da eletricidade ge-
rada por energia nuclear. 
Onde estão situados os países 
do G7, arautos do apocalipse e 
heróis salvadores da humanida-
de?
No Brasil, a regra é energia lim-
pa e, igualmente ínfima exce-
ção, é a utilização de petróleo e 
carvão! 
Esses mesmos países insistem e 
irão implantar veículos movidos 
a energia elétrica acumulada 
em enormes e potentes bate-
rias. Mas até agora não disse-
ram onde irão descartar o lixo 
por elas gerado quando estive-
rem irremediavelmente esgota-
das. Mas nós sabemos que uma 
simples bateria de um aparelho 
auricular para surdez deve ser 
convenientemente descartada, 
em razão dos componentes me-
tais e químicos altamente po-
luentes nelas utilizados.
O chamado lixo atômico e o lixo 
poluente das baterias irá para 
o fundo dos oceanos, ou para 
os países pobres da África, que 
permitirão que lá sejam enter-
rados, em troca de uma cesta 
básica para matar a fome dos 
povos que neles vivem.
Como arquitetaram a invasão da 
Amazônia?
Pela ameaça de retaliações co-
merciais. Pela oferta de gene-
rosas e “desinteressadas” doa-
ções em dólares, libras e euros.
O fato é que se quiserem comer, 
terão que vir comprar aqui a 
carne, os grãos, os legumes e as 
frutas para pôr em suas despen-
sas e mesas.
“A bientôt”!
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Esse passatempo não faria mui-
to sentido hoje. Naquela época, 
contudo, as ruas de periferias 
eram extensões de nossos quin-
tais, onde jogávamos bola e cri-
ávamos nossas brincadeiras diá-
rias. Por isso, os poucos veículos 
que circulavam pediam licença 
para passar e interromper nos-
sas atividades infantis. 
Aos poucos as coisas foram mu-
dando, o que enriquecia nos-
sa contagem. Além das quatro 
principais marcas da indústria 
nacional, e dos poucos modelos, 
foram aparecendo versões cinco 
portas, novas cores e, até alguns 

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

Lá pelos meus 10 anos de idade, no subúrbio ainda 

meio campestre de uma cidade industrializada, 

sentava-me no muro de um terreno baldio com meus 

amigos, contando as marcas e os modelos dos carros 

que passavam pela rua de nossas casas... Fuscas, 

Chevettes, Brasílias, Opalas... MARCELO ALLENDES

além do pedaço de papel im-
presso.
Fato é que a moda, além de ino-
var, é responsável por envelhe-
cer produtos, acelerar o consumo 
e impor, ao consumidor, necessi-
dades e vontades adormecidas 
ou desconhecidas. Não fosse a 
natureza humana apta a imitar, a 
reconhecer-se, a diferenciar-se 
ou a associar-se a grupos sociais, 
o consumo e a produção indus-
trial provavelmente descarta-
riam tantas mudanças.   
Isso me leva a pensar novamente 
em minha brincadeira de infân-
cia. Se tivesse nascido no início 
do século passado, provavel-
mente só haveria carros pretos 
e limitados modelos para contar. 
Se tivesse nascido no início des-
te século, seria impossível sentar 
no muro e dar conta de tantos 
tipos diferentes de automóveis 
cruzando minha rua.

com teto-solar ou conversíveis – 
nossos sonhos de consumo. 
A moda, o modismo e as tendên-
cias sempre estiveram presentes 
na evolução dos produtos, seja 
por inovação própria, adaptação 
ou apropriação. A troca de con-
ceitos e benefícios entre merca-
dos diferentes não é nova, mas 
acentuou-se nas últimas décadas 
graças aos avanços tecnológicos 
de produção e, principalmente, à 
conectividade integrada e instan-
tânea. Atualmente, até uma caixa 
de sucrilhos consegue extrapolar 
o ambiente orgânico e explorar a 
comunicação com o cliente para 
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A Saison é uma cerveja da família “ale”, 
com origens na região da Valônia, 
parte da Bélgica que faz Fronteira 
com a França. Originalmente é uma 
cerveja artesanal, rústica, também 
conhecida como uma Farmhouse Ale, 
por ser historicamente produzida com 
quaisquer ingredientes encontrados 
nas fazendas. 

A Saison era produzida para ser consumida 
durante o período de colheita e lavoura. Para 
não debilitar os trabalhadores, as Saisons eram 
originalmente de teor alcoólico baixo. Versões 
mais fortes e intensas apareceram após a II 
Guerra Mundial.
Apesar do estilo ser bastante abrangente quan-
to à coloração e intensidade, em geral é uma ale 
clara, com final seco, de amargor e intensidade 
de álcool moderados e carbonatação elevada. 
Para gerar complexidade de aromas e sabores 
podem ser usadas especiarias. As característi-
cas que geram essa sensação de refrescância e 
alto drinkability são, principalmente, a carbo-
natação elevada e final seco, muito atenuado. 
Em linhas gerais, a atenuação da cerveja é a 
capacidade das leveduras de consumirem um 
alto percentual dos açúcares do mosto, deixan-
do uma quantidade muito pequena de açúcares 
não fermentáveis na cerveja pronta.
O aroma é intenso e complexo, com caracterís-
ticas frutada e condimentada mais evidentes, 
mas também podem aparecer notas florais e 
terrosas provenientes dos lúpulos. Nas versões 
mais escuras as características do malte, como 

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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UMA ALTERNATIVA 
REFRESCANTE

LEANDRO NOEL

Origem
“Guacamole” tem seu nome originário da expressão 
indígena “ahuacatl”, que significa abacate; “mole” é um 
nome genérico para molho. Dizem que foi criado pelos 
astecas, que sempre acreditaram na força do abacate pelo 
seu alto teor de gordura e capacidade energética. Segundo 
a tradição pré-hispânica, a forma de se fazer guacamole foi 
ensinada ao povo Tolteca pelo Deus Quetzalcóatl. 
Esta explosão de sabor foi criada pela cultura asteca, mas 
após a chegada dos colonizadores espanhóis ao México, 
a preparação se tornou um dos alimentos favoritos dos 
marinheiros e foi levada para a Europa. 
O guacamole é uma iguaria típica da culinária mexicana, 
servida com uma grande variedade de pratos, muitas vezes 
acompanhada com pico-de-gallo (vinagrete) e nata azeda. 
Tradicionalmente é apresentado em um molcajete - um 
pilão de pedra e argamassa fazendo companhia ao que for.  

tostado, caramelo, pão ou chocolate, podem fi-
car mais evidentes, mas nunca devem deixar 
na boca uma sensação final doce. É muito im-
portante saber que, diferente do que a maioria 
das pessoas pensa, a coloração não tem relação 
direta com a intensidade de corpo e teor alcoó-
lico.
A harmonização das Saison pode ser muito ex-
plorada por semelhança. Uma grande dificul-
dade de fazer harmonizações com Saisons é 
subestimar a intensidade da cerveja e escolher 
um prato muito leve, de forma que a cerveja 
domine inteiramente o paladar, não proporcio-
nando uma experiência muito diferente quando 
consumidas junto às comidas. 
Essas cervejas acompanham muito bem aves 
e frutos do mar bem temperados com ervas 
de Provence e alho. Comidas condimentadas e 
apimentadas também podem ser boas pedidas, 
mas nestas situações tente encontrar as varia-
ções com um pouco mais da presença do malte. 
Os queijos intensos de massa cremosa, como o 
Camembert e Reblochon também são excelen-
tes combinações para as Saisons.

SAISON,

Sugestão de degustação: Saison Dupont (Belga, 
referência do estilo). St. Feuillien (Belga), Saison 
à Tróis (Cervejaria Invicta, SP), Panopticon Times 
(Cervejaria Dogma, SP), Ça Vá (Cervejaria Barco, 
SC), Sofie (Goose Island, EUA)
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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

Você já pensou em uma 
entradinha que una dois 
ingredientes inusitados - 
salmão e guacamole? Pois ela 
é possível, e mais: pode ser 
servida de forma descolada, 
dentro de um copo ou taça, 
com as camadas à vista. 
O salmão não necessita de 
maiores comentários, apenas 
deve ter a premissa de ser 
fresco. O guacamole – iguaria 
mexicana cuja receita foi criada 
pelos astecas há algumas 
centenas de anos atrás – 
pode ser servido com uma 
grande variedade de pratos 
e é basicamente um purê de 
abacate bem temperado. 
Acompanhe a deliciosa receita 
Salmão com Guacamole!

Preparo:
Retire a pele do salmão, limpe a peça tirando a gordura 
e corte em cubos de cerca de 2 cm. Reserve. 
Retire o caroço dos abacates abrindo-os ao meio e com 
uma colher remova a polpa. Corte a polpa em pedaços 
e coloque-as num pote. Junte a cebola, o alho, o tomate, 
a salsinha e a pimenta ao abacate e amasse até formar 
uma pasta, deixando bem homogêneo. Tempere com 
limão, azeite de oliva e sal, misturando bem. 
Utilizando um copo ou taça de vidro disponha nele 
um terço oa guacamole; sobre este o salmão picado 
e sobre o salmão um chumaço de broto de alfafa e as 
fatias de rabanete. Sirva em seguida acompanhado de 
chips de batatas ou torradas.  

S H O W R O O M

“NAMORE COM 
ALGUÉM QUE 
COMA COM VOCÊ 
E NÃO ALGUÉM 
QUE RECLAME 
QUE VOCÊ ESTÁ 
COMENDO”. 
ANÔNIMO

Ingredientes: (para 4 pessoas)
400g de filé de salmão fresco
1 abacate médio maduro
1 tomate pequeno sem pele, sem semente e picadinho
1 dente de alho picadinho
1 cebola roxa pequena picadinha
2 colheres de sopa de azeite
Suco de 1 limão
Pimenta líquida a gosto
Salsinha picadinha a gosto
Sal a gosto
2 xícaras de broto de alfafa para decorar 
Fatias de rabanete para decorar

Origem
“Guacamole” tem seu nome originário da expressão 
indígena “ahuacatl”, que significa abacate; “mole” é um 
nome genérico para molho. Dizem que foi criado pelos 
astecas, que sempre acreditaram na força do abacate pelo 
seu alto teor de gordura e capacidade energética. Segundo 
a tradição pré-hispânica, a forma de se fazer guacamole foi 
ensinada ao povo Tolteca pelo Deus Quetzalcóatl. 
Esta explosão de sabor foi criada pela cultura asteca, mas 
após a chegada dos colonizadores espanhóis ao México, 
a preparação se tornou um dos alimentos favoritos dos 
marinheiros e foi levada para a Europa. 
O guacamole é uma iguaria típica da culinária mexicana, 
servida com uma grande variedade de pratos, muitas vezes 
acompanhada com pico-de-gallo (vinagrete) e nata azeda. 
Tradicionalmente é apresentado em um molcajete - um 
pilão de pedra e argamassa fazendo companhia ao que for.  
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VINHOS 
&VIDEIRAS

Arthur Piccolomini de Azevedo é Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, palestrante e editor do website 
Artwine (www.artwine.com.br). 
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Os vinhos uruguaios há muito tempo conquistaram 
os apreciadores de vinhos do Brasil, incluindo pro-
fissionais e crítica especializada. Não é segredo 
para ninguém que a casta Tannat reina soberana 
no país e os brasileiros aprenderam a conhecer e 
gostar dessa difícil e caprichosa uva francesa, ori-
ginária de Madiran, no sudoeste da França.

Um dos grandes vinhos do Uruguai, 
o Garzón Balasto, começa a ser 
distribuído pelos negociantes de 
Bordeaux, fato histórico para um vinho 
daquele país. Para lançar a safra 2017, 
esteve no Brasil o enólogo Germán 
Bruzzone, que explicou as razões do 
sucesso deste ícone.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

UM ÍCONE DO URUGUAI
GARZÓN BALASTO, 

Trazida ao Uruguai pelo francês de origem 
basca Pascal Harriague, a Tannat se adaptou 
perfeitamente ao clima e solo do país, tornan-
do-se rapidamente a uva mais importante e 
mais plantada em nosso vizinho do sul.
Dentre as excelentes vinícolas do país, desta-
ca-se a Garzón, um projeto ousado do enge-
nheiro Alejandro Bulgheroni, com arquitetura 
moderna e funcional, equipamentos de última 
geração e cuidados excepcionais com o vi-

nhedo, situado em Maldonado, próximo à en-
cantadora Punta del Este, destino turístico obri-
gatório no Uruguai.
Para fazer -segundo ele – “o melhor vinho do 
país”, Bulgheroni contratou o renomado enólo-
go italiano Alberto Antonini, que supervisiona 
toda a produção da vinícola e é o responsável 
por dar a palavra final sobre todos os vinhos, 
incluindo o Balasto, o topo de gama da Garzón.
A composição do Balasto é baseada em qua-
tro uvas - Tannat (sempre majoritária), Caber-
net Franc, Merlot e Maselan -, esta última um 
cruzamento de Cabernet Sauvignon e Grena-
che, com porcentagens que variam em função 
do clima durante cada ano, plantadas em solo 
granítico, que é uma exceção no Uruguai, onde 
os solos são majoritariamente compostos por 
calcário e argila.
Ícone da Garzón, o Balasto é um vinho de exce-
ção, como pudemos comprovar numa mini-ver-
tical (safras diferentes de um mesmo vinho) 
das safras 2015, 2016 e 2017, na companhia de 
Germán Bruzzone, enólogo encarregado das 
operações e do dia a dia da vinícola.
A vantagem de se degustar várias safras de um 
mesmo vinho é poder avaliar a personalidade 
do vinho e do enólogo, assim como a expressão 
do terroir, ou seja, o microclima onde as videi-
ras estão plantadas. E ninguém melhor do que 
Alberto Antonini para definir esse terroir pri-
vilegiado. “A diversidade, a estrutura do solo e 
sua composição, as colinas e a exposição que 
elas proporcionam aos vinhedos, sua proximi-
dade do oceano e a influência de uma brisa 
fresca, fazem da Garzón um lugar único para a 
elaboração de vinhos de primeira qualidade.”
E o Balasto expressa isso de maneira exemplar. 
O atributo das três safras que mais nos impres-
sionou foi o frescor dos vinhos, que se mostra-
ram com grande expressão de frutas perfeita-
mente maduras, equilíbrio e fina textura.
Outro fato interessante que notamos foi que 
cada uma das safras tinha personalidade bem 
definida, com marcada individualidade. O Ba-
lasto 2015 impressionou pela opulência, o 
Balasto 2016 pela elegância e o Balasto 2017, 
mesmo ainda muito jovem, já mostra o enorme 
potencial que tem, sendo uma síntese perfeita 
de seus irmãos mais novos: exibe um pouco da 
opulência do 2015, com a sofisticação do 2016. 
Uma aula de enologia em apenas três safras...
Os vinhos da Garzón são importados para o 
Brasil pela World Wine (www.worldwine.com.br) 
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QUEM FAZ,
CONQUISTA.
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