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aposta em 3 milhões 
e 60 mil veículos 
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Algumas mudanças estruturais já foram feitas e pedimos 
paciência até que a rotina dos trabalhos da Assobrav seja 
restabelecida. Por outro lado, antecipamos ainda no final 
do ano passado duas reuniões da Diretoria Executiva eleita 
para o biênio 2020-2021 e realizamos, dia 16 passado, 
a terceira. Nesta apresentamos o Plano de Trabalho da 
Gestão e referendamos duas cartas à Volkswagen do Brasil: 
uma referente à solicitação do pagamento do ICMS no 
mesmo ato do pagamento do veículo e a segunda sobre a 
flexibilização da utilização dos recursos do concessionário 
para pagamento em conta corrente VW de valores em 
aberto do crédito rotativo, bem como a transferência para a 
conta bancária do concessionário. 
Em linhas gerais, além das questões em pauta com 
a Volkswagen do Brasil, nossa gestão terá foco no 
estreitamento do nosso relacionamento com a Rede, 
aprimorando nossa comunicação, atendimento e 
transparência. Como parte desta estratégia, dois novos 
grupos de whatsaap foram criados e pretendemos 
pôr em prática um canal mais efetivo para “buscar” os 
concessionários.
Muitos são os projetos, mas estamos apenas no início. 
Estejam certos de que a Assobrav é a sua casa - a Casa 
dos Concessionários Volkswagen. Por isso, estando ou 
passando por São Paulo, não deixem de vir. Ainda que seja 
apenas para um café.

Feliz 2020! 

Começamos o ano imbuídos do espírito da “Nova Assobrav”, 
já que vivemos uma “Nova VW”. E o que queremos transmitir 
com esse novo slogan? Na verdade, mais do que um título, a 
Nova Assobrav tem o princípio de fortalecer o que passou a 
ser o norte da chamada “Segunda Geração” no comando da 
Entidade. Filhos e sucessores de ex-presidentes, fundadores 
e líderes da Associação, alinhados com novos processos e 
tecnologias, que apostam nestes instrumentos para melhorar o 
atendimento e a comunicação com a Rede Volkswagen.

A “Nova Assobrav”

 
RECADO

César F A Moura
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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No destaque, o restaurateur, Massimo Ferrari, entre o 
presidente da Assobrav, Cesar Moura, o ex-presidente, 
Dado Guião e o vice-presidente de Vendas e Marketing 
da VWB, Gustavo Schmidt. 

Na última reunião do ano passado, em 17 de dezembro, 
a nova Diretoria Executiva da Assobrav 
(2020/2021) celebrou sua eleição no espaço Felice 
e Maria, em São Paulo, com a presença do vice-
presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do 
Brasil, Gustavo Schmidt, do diretor de Vendas, 
Ricardo Casagrande, de Fábio Rabelo, da 
área Digital e Novos Negócios – SAM e 
Reginaldo Barossi, Gerente do Planejamento 
de Vendas. Também lá estiveram os executivos da 
Assobrav.

Pela Assobrav, passaram os concessionários 
Mauro Pinto de Moraes Filho, titular da 
VW Cacel, de São João Del Rey (MG) ...

E seu sucessor, Mauro Pinto de Moraes Neto...

6 S H O W R O O M

COM QUEM 
ESTIVEMOS
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E seu sucessor, Mauro Pinto de Moraes Neto... e Graciele Bellisi, gerente do Canal 
Concessionária da Pirelli. 

Os executivos Alfredo Nogueira Neto, 
gerente Nacional de Vendas da SPCom Inovações e 
Fernando Lopes, da área de Vendas...

Assim como Marco Túlio Fiuza Rabelo, 
da VW Auto Cecília (MG).

Do mercado, visitaram a Entidade, 
Claudio Marmo Conte, diretor de 
Vendas e Marketing da BSS Blindagens...

7S H O W R O O M
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Boa oportunidade para o Brasil

Segundo eles, este ano nos 

dá uma boa oportunidade 

para dar início à agenda de 

transformação da sociedade 

brasileira, colocando em prá-

tica efetivamente as refor-

mas fundamentais para isso: 

investimento em educação, 

pesquisa e saúde, para ga-

rantir melhor produtividade 

a médio prazo e sairmos des-

te patamar medíocre. 

Também é conhecida e la-

mentada nossa imensa bu-

rocracia, que em todos os 

setores retarda as decisões e 

impede, por exemplo, o inte-

MARIANA BONNET

Os principais setores da economia 
- os responsáveis pela puxada de 
crescimento, entre eles o automotivo 
– estão otimistas com 2020; esperam 
maior crédito e de consequência um 
maior consumo das famílias, com juros 
e inflação controlada, além de mais 
investimento estrangeiro. Tudo isto está 
previsto e deve gerar um crescimento 
entre 2,5% e 3%. Mas para os analistas 
da nossa economia, 2020 poderá ser 
também o marco para uma nova era, 
com significativo desenvolvimento. 
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Boa oportunidade para o Brasil

resse do capital estrangeiro em 

investir no País. 

Estas questões fazem com que a 

produtividade – que sempre foi 

fraca – tenha declinado desde 

2013, em média, 0,4% ao ano. 

Por outro lado, o fato de a indús-

tria ter capacidade ociosa pode 

ser mais um facilitador para a 

retomada do crescimento a par-

tir deste ano. 

Em declaração à Revista Exame 

de 25 de dezembro passado, o 

secretário do Tesouro, Mansue-

to Almeida disse que a atual 

ociosidade da economia permi-

te pensar em um crescimento 

médio de 2,5% ao ano até 2020. 

“E mais fácil crescer nos próxi-

mos três anos do que nos dez 

seguintes, pois há capacidade 

instalada sem utilização. Depois 

disso, vamos ficar muito depen-

dentes do aumento da produti-

vidade para crescermos.”

As reformas  
Evidentemente, aprovar a re-

forma Tributária seria um bom 

começo. 

Depois da reforma da Previdên-

cia, que apesar das queixas e 

conflitos de interesses, impac-

tará em 855 bilhões de reais ao 

longo dos próximos dez anos, é 

a reforma Tributária que mais 

interessa. Esta seria a iniciativa 

que mais estimularia o cresci-

mento no longo prazo.

De acordo com a mesa edição 

da Revista Exame, “apenas 

um dos projetos em análise, 

a proposta de emenda cons-

titucional - PEC número 45 -, 

elaborada pelo economista 

Bernard Appy, teria capacida-

de de gerar um crescimento 

acumulado no PIB de 10% nos 

próximos 15 anos.”

Historicamente, esbarramos 

em um problema político 

quando se trata de aprovar 

reformas importantes que 

exigem modificação consti-

tucional. As chamadas PECs 

pressupõem a aprovação de, 

pelo menos, dois terços dos 

congressistas da Câmara e do 

Senado. E muitas vezes são es-

quecidas no fundo da gaveta 

por faltas sucessivas de quó-

rum dos parlamentares, seja 

porque não têm interesse no 

assunto, seja porque estão em 

campanha política para outros 

cargos.

Mas a sociedade brasileira 

está diferente. A cada dia se 

mostra mais interessada em 

saber o que seus deputados 

estão fazendo e por que as 

reformas de base demoram 

tanto para ser aprovadas. Essa 

também é a percepção de so-

ciólogos estrangeiros e con-

sultorias internacionais de 

mercado. A maioria aposta no 

Brasil nos próximos dez anos. 
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Se as reformas forem aprovadas 

– dizem eles - o crescimento no 

longo prazo passaria a 3,5%, o 

investimento estrangeiro au-

mentaria de maneira signifi-

cativa e a dívida pública seria 

bastante reduzida.

Os sinais do exterior 
No mundo globalizado, o que 

acontece do outro lado do pla-

neta é como se tivesse ocorrido 

no nosso bairro. É como pode 

nos afetar a crise entre Estados 

Unidos e China, ambos impor-

tantes parceiros comerciais do 

Brasil.

Para boa parte dos economistas 

e empresários, o pior de tudo é 

a falta de definição; isto é, a in-

certeza, que gera a estagnação 

do mercado. Uma vez definida 

a regra do jogo, todo o sistema 

produtivo do País se reorganiza 

para manter-se competitivo. 

Nos países desenvolvidos, as 

novas tecnologias trabalhando 

para a melhoria de produtos e 

serviços também nos deixam 

em desvantagem, mas isso não 

justifica atrasar nosso investi-

mento nessas ferramentas. A 

indústria automotiva, que já 

opera com robôs há décadas, 

sofistica a cada dia seus proces-

sos e linhas de produção, para 

ser cada vez mais produtiva e 

oferecer constantemente pro-

dutos adequados ao mercado, 

cujas preferências mudam ve-

lozmente.

Apostar na qualificação da 
Geração Z
A preocupação com o desem-

prego, uma vez que as novas 

tecnologias se tornem mais ba-

ratas e acessíveis aos países em 

desenvolvimento também não 

procede, segundo os especia-

listas que se debruçam sobre 

o tema. É preciso entender, di-

zem eles, que uma coisa é ter 

mais gente fazendo o mesmo 

trabalho para aumentar a pro-

dução – ainda que o mundo não 

precise de mais gente – e outra 

é ter a mesma quantidade de 

pessoas fazendo mais trabalho, 

o que é sinônimo de produtivi-

dade. E produtividade é sinôni-

mo de competência, eficiência 

e qualidade, o que leva a outra 

discussão: que qualificação de-
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verão ter os profissionais 

do futuro e como Brasil 

pode começar a prepa-

rar seus cidadãos para 

isso.

Em palestra no 2º Con-

necting Leaders, evento 

do Interactive Adverti-

sing Bureau, em dezem-

bro passado, o “Nobel da 

Espiritualidade”, Mar-

celo Gleiser, físico bra-

sileiro, professor titular 

de física e astronomia 

no Dartmouth College 

nos Estados Unidos, dis-

se que “no Brasil há um 

descompasso no setor 

educacional, em relação 

ao que as universidades 

fazem, hoje, para formar 

pessoas que ocuparão 

os novos tipos de empre-

go daqui a cinco ou dez 

ros profissionais – de-

nominados a geração 

Z (os nascidos após 

1995) - é que eles re-

inventem a maneira 

como trabalhar, viver 

e consumir. Por ser a 

primeira geração total-

mente digital e possuir 

valores sociais também 

totalmente diferentes, 

onde a diversidade é 

aceita normalmente, 

esses futuros trabalha-

dores só aceitarão tra-

balhar – e à sua manei-

ra – em empresas que 

tenham o mesmo perfil 

que eles, isto é, alinha-

das a valores sociais e 

ambientais diferentes 

dos que moveram o 

mundo até o fim do sé-

culo passado. 

Marcelo Gleiser

anos e as necessidades 

do mercado. Aqui há 

uma rigidez na forma-

ção e a percepção de 

que você fez economia, 

você só pode ser econo-

mistas. Nos EUA, a uni-

versidade oferece uma 

formação intelectual 

sólida, você se forma e, 

depois, recebe um trei-

namento de dois a três 

meses para aprender 

qual trabalho a empresa 

quer de você.”

Gleiser acredita que 

“esse tipo de versati-

lidade e de condição 

de apostar na pessoa, e 

não no diploma, vai ficar 

cada vez mais importan-

te”.

Em outras palavras, o 

que se espera dos futu-
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Maiores volumes, novos 
consumidores, mais players e 
outra distribuição

Apesar de a produção nos 
meses de novembro e de-
zembro ter sido menor, os 
estoques dos veículos devem 
fechar 2019 normalizados. 
Mas a boa notícia, segundo 
as entidades do setor, é que 
2020 será um ano melhor.

A Anfavea acredita em mais um aumento nas vendas, que 

deverá superar o mítico patamar dos 3 milhões de unida-

des, entre leves e pesados. Algo em torno de 9,5% maior 

que o verificado em 2019, quando foram cerca de 2,70 mi-

lhões de unidades comercializadas, registrando um cresci-

mento de quase 8% sobre o ano de 2018. O melhor resulta-

do dos últimos cinco anos.
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PCD. A Volkswagen decidiu 

colocar seu bem-sucedido 

lançamento T-Cross nesse 

nicho e os resultados foram 

rapidamente percebidos. O 

SUV também está entre os 

preferidos desse público.

Analistas dizem que mais 

consumidores, motivados 

pela perspectiva de cresci-

mento econômico, devem 

trocar de carro em 2020 e 

que a maioria continua pre-

ferindo um SUV. Também 

cresceu, segundo os espe-

cialistas, o dinheiro destina-

do a compra do carro. Já são 

quase 40% dos possíveis 

compradores, os que dizem 

destinar cerca de 60 mil re-

ais para a aquisição do pró-

ximo carro.

Picapes
Outro segmento em que a 

Volkswagen apostou e que 

tem retribuído com ven-

15S H O W R O O M

das crescentes é o de pica-

pes. Esperada, a linha 2020 da 

Volkswagen Amarok já está a 

caminho das concessionárias 

e com pretendentes ansiosos 

para conferir as novidades no 

modelo.

Por exemplo, a versão topo de 

linha - Amarok V6 Extreme - 

passou por modificações na 

dianteira e conta com um novo 

defletor, pintado na cor da car-

roceria, e a Amarok V6 Highline 

traz agora de série novas rodas 

“Rawson” de liga leve com 18 

polegadas. Opcionalmente, a 

Highline também pode vir equi-

pada com rodas “Milford” de 

liga leve, com 19 polegadas – 

opção disponível também para 

a versão Highline 2.0 biturbo. 

Outra novidade é o pacote do 

protetor da caçamba com dis-

positivo antifurto do estepe, 

item de série nas versões Com-

fortline, Highline, V6 Highline e 

V6 Extreme. 

Ainda que distante do recorde 

histórico de 3,63 milhões de ve-

ículos vendidos em 2012, o volu-

me estimado para 2020 é anima-

dor. O otimismo vem no lastro da 

maior oferta de crédito verifica-

da já no ano passado. O último 

dado oficial demonstrou que até 

novembro houve a concessão 

de mais de 146 bilhões de reais 

para a compra de veículos e a 

perspectiva é de que o crédito 

continue amplo e com juros mais 

baixos.

Entre as atitudes adotadas pelo 

setor para acelerar sua recu-

peração, está, por exemplo, um 

maior incentivo ao segmento 
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Mais um novo pacote, este 

opcional para todas as ver-

sões Comfortline e Highline, 

reúne a capota marítima para 

a caçamba e os estribos late-

rais. A capota, que oculta e 

protege a carga, possui trava 

em alumínio, com mecanis-

mo de abertura robusto e de 

fácil operação. A cobertura 

corre em trilhos laterais com 

rápido acoplamento, que ga-

rantem a agilidade ao abrir 

e fechar. O material da co-

bertura é uma lona especial 

com trama de alta resistência 

aperfeiçoada, com grande 

durabilidade. Para a versão 

Extreme, que já inclui os es-

tribos de série, a capota ma-

rítima é oferecida individual-

mente como opcional.

Linha completa
A linha Amarok 2020 é ofe-

recida em seis versões, que 

vão da V6 Extreme à Ama-

rok S, voltada para uso no 

trabalho. No topo da gama, 

a Amarok V6 Extreme e a V6 

Highline contam com o motor 

3.0 V6 de 225 cv e torque de 

550 Nm – o mais potente do 

segmento, associado ao câm-

bio automático de oito mar-

chas. Esse conjunto permite 

que a picape atinja 100 km/h, 

partindo da imobilidade, em 

apenas 8 segundos – desem-

penho equivalente ao de ve-

ículos esportivos muito mais 

leves. A velocidade máxima é 

190 km/h. 

A Amarok V6 Extreme se des-

taca visualmente tanto pelo 

exterior como pelo interior. 

O modelo topo de linha con-

ta com rodas “Talca” de liga 

leve com 20 polegadas de 

diâmetro, estribos laterais de 

série e santantônio esporti-

vo. Na cabine, os bancos são 

revestidos em couro Nappa, 

os pedais têm capas espor-

tivas cromadas e os tapetes 

são exclusivos. O sistema de 

informação e entretenimento 

inclui espelhamento de smar-

tphone e tela de 6,33 polega-

das. O volante multifuncional, 

com regulagem de altura e 

distância, inclui comandos 

para o sistema de infotain-

ment e dá acesso às funções 

do computador de bordo da 

picape. Também traz as ale-

tas (shift paddles) para mu-

danças de marcha.

As versões Comfortline e Hi-

ghline automáticas (também 

com oito velocidades) con-

tam com o eficiente motor 

quatro cilindros biturbo de 

180 cv e 420 Nm de torque, 

que também equipa a SE, que 

tem câmbio manual de seis 

marchas. A versão S utiliza o 

motor turbodiesel de 140 cv 

e tem câmbio manual.

Dirigibilidade e segurança
Seja qual for a versão, a Ama-

rok se caracteriza pela dirigi-

bilidade e conforto, sobretu-

do em viagens. A suspensão 

garante um comportamento 

dinâmico muito próximo ao 
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de um automóvel, com pou-

ca inclinação nas curvas e 

uma direção extremamente 

precisa. A segurança é outro 

ponto alto em toda a linha e 

abrange desde a arquitetu-

ra do veículo aos sistemas 

auxiliares, como o controle 

eletrônico de estabilidade e 

tração, freios ABS com função 

off-road e sistema de frena-

gem pós-colisão.

O desempenho fora de estra-

da também é digno de nota: 

a Amarok conta com recur-

sos que permitem enfrentar 

com desenvoltura caminhos 

bastante acidentados. Entre 

os destaques da picape da 

Volkswagen estão a capaci-

dade de enfrentar rampas 

acentuadas mesmo com car-

ga máxima e a administração 

da distribuição de força entre 

as quatro rodas, que facilita 

a condução em pisos escor-

regadios, lama e areia. Um 

recurso importante é o freio 

ABS off-road, que otimiza o 

comportamento do sistema 

antibloqueio das rodas em ca-

minhos não asfaltados.

Engate removível para re-
boque com TSA
Todas as versões da Amarok 

trazem de série o engate re-

movível para reboque, o qual 

incorpora o sistema de esta-

bilização para reboque TSA 

(Trailer Stabilization Assist 

System).

Com o engate original de fá-

brica, o sistema de estabiliza-

ção do reboque passa a atuar 

conjuntamente com o contro-

le eletrônico de estabilidade 

(ESC). Se o reboque ou trailer 

começar a oscilar ou pendular 

com maior intensidade, o sis-

tema reduz o torque do motor 

e freia as rodas da picape e do 

reboque – até a estabilização 

completa desse último, per-

mitindo uma condução segura 

da Amarok.

Equipada com o engate o re-

movível, a Amarok V6 Highline 

pode tracionar carretas ou trai-

lers, com freio próprio, de até 

2.710 kg.

Baixa desvalorização
Um levantamento da KBB Brasil 

(Kelley Blue Book), realizado a 

pedido do site da revista Exa-

me, apontou que a Amarok V6 

teve apenas 7,81% de desvalo-

rização no primeiro ano de uso, 

um dos menores índices entre 

os veículos com tração nas qua-

tro rodas mais vendidos no país. 

O estudo levou em conside-

ração todos os modelos que 

possuem versões 4X4, sendo 

avaliada a mais completa ofere-

cida. A seleção dos veículos foi 

feita segundo as vendas totais 

em 2018, de acordo com a Fena-

brave (Federação Nacional Dis-

tribuição Veículos Automoto-

res). A depreciação em um ano 

é realizada pela comparação 

entre o veículo novo no passado 

e o usado atualmente.
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CAPA
2020 deve ter mais fi-
nanciamento ainda
A boa performance do 

setor automotivo em 2019 

se deveu em boa parte à 

maior liberação de cré-

dito, que ficou em torno 

de 11% maior que o ano 

anterior. Até outubro do 

ano passado haviam sido 

financiados mais de 4 mi-

lhões de carros, entre no-

vos e usados, particular-

mente estes últimos. 2019 

registrou o melhor resul-

tados dos últimos cinco 

anos.

Merece destaque a maior 

atenção dada aos carros 

seminovos e usados pelo 

sistema financeiro. En-

quanto há poucos anos, 

quase nenhuma institui-

ção bancária se interessa-

va em atender comprado-

res de carros usados, hoje 

é diferente, até porque a 

tendência é que o mer-

cado de usados continue 

crescendo.

Além de instituições mais 

acessíveis, o grande volu-

me de financiamento para 

a compra de usados se ex-

plica também pela ação 

das locadoras, grandes 

compradoras de novos e 

com dinheiro próprio, e 

por uma clara mudança no 

comportamento do consu-

midor, que passa a inves-

tir o seu dinheiro com outros critérios e 

valores.

Os volumes
Entre janeiro a outubro de 2019 foram 

liberados mais de 131 bilhões de reais 

para a aquisição de automóveis. Um au-

mento expressivo, se comparado ao volu-

me de 2018, considerado um recorde,125 

bilhões de reais.

2020 deve superar facilmente esse núme-

ro, já que somado aos juros baixos, os fi-

nanciamentos serão mais atrativos. 

Segundo o consultor Raphael Galante, 

colaborador do site InfoMoney, “os pra-

zos de financiamento estão se dilatando, 

a média do setor ultrapassou a barreira 

simbólica dos 45 meses e os juros dos 

financiamentos são os menores já regis-

trados, mas existe um segundo ponto a 

considerar para justificar o aumento do 

mercado de usados: as vendas diretas 

estão crescendo muito no Brasil. Em 2019 

chegaram a 50%”, informa.

Em recente declaração à imprensa, o 

presidente da Volkswagen do Brasil e da 

América Latina, Pablo Di Si, mais uma vez 

ratificou a posição da Companhia no País: 

“as vendas corporativas são importantes, 

mas nosso foco é o va-

rejo.” Com cerca de 

15% do mercado de 

varejo e 16% das ven-

das diretas, a VW é a 

montadora que menos 

pratica a modalidade. 

Porém, muitos partici-

pantes do setor consi-

deram o crescimento 

das vendas diretas 

irreversível, como 

ocorre no mundo todo, 

aliás. O modelo até se 

encaixa na filosofia do 

“novo mundo sem pro-

prietários”. 

Parece mesmo que 

vamos deixar de ser 

donos de um carro, 

mas vamos continuar 

“usando” carros. As 

montadoras já enten-

dem esse novo con-

ceito e todas pensam 

em oferecer serviços 

de locação. Na ponta, 

as redes de conces-

sionários também se 

mobilizam e estudam 

a mesma possibilida-

de, por meio de suas 

associações de marca.

O setor automotivo, 

sensível como poucos 

às mudanças de mer-

cado, deve viver nos 

próximos anos mais 

uma grande revolução, 

onde novos partici-

pantes ingressarão e o 

bolo deverá ser repar-

tido por todos.

cado de usados continue 

Além de instituições mais 

acessíveis, o grande volu-

me de financiamento para 

a compra de usados se ex-

plica também pela ação 

das locadoras, grandes 

compradoras de novos e 

com dinheiro próprio, e 

por uma clara mudança no 

comportamento do consu-

midor, que passa a inves-
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NOVO CATÁLOGO
DE MODELOS 0KM

O novo catálogo de modelos dos sites da Disal 
Tecnologia são automaticamente atualizados com 

imagens, vídeos e versões.  Permite criar ofertas 
e víncula-las facilmente ao novo catálogo.

CONVERTA SEUS LEADS 
EM NEGÓCIOS

INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP
FORMULÁRIOS RÁPIDOS
CONTEÚDO 100% ATUALIZADO
OFERTAS COM DESTAQUE

Dividido por interesse, segue a lógica 
por assunto mais procurado como 
tecnologia, potência, segurança, 
conforto, design e interior.

CONTEÚDO

Cliques de interesse, o cliente não 
precisa sair do catálogo para contatar 
o vendedor, solicitar uma proposta 
ou até mesmo um test drive.

DINÂMICA

Todas as informações dos veículos e 
seus modelos estão organizados de 
maneira a levar o cliente �nal a  
contatar a concessionária.

INOVADOR

Conheça o
Site Modelo

(11) 3478-3804 negociosdigitais@grupodisal.com.brhttp://disalmotors.carclick.com.br/vw/
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Unigran/I  Amazon Marcello A. A. Jallas

Unigran/I  Zamora Rafael Zamora Monteiro

Unileste / Unival  Vecol Dario Monteiro Silva Junior

Unileste/Unival  Dokar Douglas Torres Louza

Uninorte/II  Coletto 3R Rene Coletto Correa

Uninorte/II  Taba Marco Antonio de Felipe

Unisudoeste / II  Comasa Eduardo Freire

Unisudoeste / II  Dapsa Daniel Santos Vieira de Camargo

Unicar / III  Auto Elite Marcos Augusto Viel

Unicar / III  Santa Pedra Romano Bellei

Unipar / III  Servopa Cristian Letti

Unipar / III  Somaco Antonio Carlos Del Angelo

Unisul / III  Carburgo Jacson Drews

Unisul / III  Motomecânica Daniel Chanan Kappler

Unileste / IV  Rodac José Willian Pecini Noel

Unileste / IV  Real Luis Manoel Belisanda 

Unibase / V  Maracar Sergio Gama da Silva

Unibase / V  Cristal Ervino Binow Junior

Uninordeste / V  Disnove Eraldo Barbosa dos Santos Junior

Uninordeste / V  Colinas Motor Ricardo Cordeiro do Nascimento 

Unicentro / VI - DF  Pollo Raimundo Aidar Junior

Unicentro / VI - DF  V12 Gilmar da Silva Farias

Unicentro / VI - GO  Belcar Glauber F. Souza Fernandes

Unicentro / VI - GO  Javel Moacyr Soares das Neves 

Unicentronorte/VI-Amazon  

Unicentronorte/VI-Cuiabá Cometa Cristinei Rodrigues de Melo

Unicentronorte/VI-Cuiabá Cijal Marienne Chaia Porto

Uninoroeste / VII  Recreio BH Eric Braz Tambasco

Uninoroeste / VII  Moto Minas Lucas Velloso do Nascimento

Unisudoeste / VII  Minas Auto Eduardo Santos Filho

LIDERANÇAS
2020/2021
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313121
Fonte: XCOM Agência de Comunicação KBB - 
Kelley Blue Book

MERCADO

No universo das marcas, a 
Volkswagen (16%) conta com 
o maior share de buscas dentre 
veículos novos e contou com a 
dobradinha “Golf e Fox” semi-
novos que perderam apenas 
3,41% e 3,65% do valor, res-
pectivamente. Vale destacar o 
veterano Gol, presente na lista 
como o usado mais procurado, 
porque não sai do gosto dos 
apaixonados por automóveis. 
Baseado no conceito de “de-
preciação de revenda”, que 
considera o preço pelo qual os 
lojistas revenderam os mode-
los, o estudo abrange todos os 
modelos 0KM de todas as cate-
gorias disponíveis à venda em 
janeiro de 2019 e quanto valiam 
no mercado de usados em de-
zembro do mesmo ano.
Há duas metodologias para cal-
cular a perda de valor: desva-
lorização e depreciação. Des-
valorização é a comparação 

S H O W R O O M

MAIOR E MENOR VALOR 
DE REVENDA EM 2019

este comportamento é o fato de 
o veículo ter sofrido uma for-
te alta, variação do câmbio e o 
bom posicionamento da marca 
no mercado.
Toyota Hilux apresenta valoriza-
ção de 0,55% em preço, enquan-
to Ford Focus perde 28,13% do 
valor. Chevrolet Onix é o auto-
móvel 0KM mais procurado, as-
sim como o usado VW Gol

Os mais buscados
Para compreender os princi-
pais interesses do consumidor, 
o estudo da KBB Brasil traz tam-
bém insights sobre a busca no 
setor automotivo, por meio do 
levantamento dos modelos de 
carros mais pesquisados no site 
kbb.com.br.
A KBB utiliza tecnologias de 
análise de dados e Big Data 
para produzir os levantamentos 
de precificação e desvaloriza-
ção de veículos novos e usados. 
Os valores aqui presentes são 
gerados por meio de um com-
plexo algoritmo, que analisa 
diversos fatores de comporta-
mento do mercado automotivo 
brasileiro, além de seguir uma 
rígida análise de especialistas. 
A empresa atua com o propó-
sito de conscientizar os consu-
midores na compra e venda de 
carros a partir da determinação 
de preços justos.

do preço atual de um veícu-
lo com os valores aplicados 
pelo mercado à mesma ver-
são fabricada em anos ante-
riores. Já a depreciação usa 
o valor do veículo 0 Km em 
um período determinado em 
relação a seu atual valor re-
sidual, sempre considerando 
o mesmo ano/modelo e sem 
o mesmo rigor de sua defini-
ção contábil, que tem regras 
muito estritas. Neste estudo, 
foi aplicado o conceito de de-
preciação.

Menores e maiores de-
preciações
O método de depreciação 
possibilita que alguns índi-
ces, ainda que a princípio pa-
reçam improváveis, sejam va-
lorizados, ou seja, o valor do 
veículo usado é mais caro do 
que do carro 0KM no passa-
do. Uma das explicações para 

O site de precificação de carros 
KBB Brasil, referência em precifi-
cação de carros novos e usados, 
apresentou os dez carros que 
menos e mais perderam valor em 
2019 e aqueles que mais foram 
buscados na plataforma.
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SUCESSÃO

24 S H O W R O O M

 

Por que a mortalidade das empresas familia-
res é tão grande entre a primeira e a segun-
da geração? A resposta está na mudança do 
modelo de obedecimento ao fundador para 
a negociação constante dos pontos de vista 
de irmãos. Das faíscas entre eles, a partir de 
expectativas diferentes sobre o mesmo tema 
- a empresa. 

CECILIA LODI

Sobre 
Sherlock, Sherlock, 
Esaú e 

Caim

A segunda geração é um de-
safio grandioso para o negó-
cio familiar, na medida em que 
precisa superar as diferenças 
geradas desde o berço, na cria-
ção dos irmãos herdeiros. Os 
primeiros filhos viveram uma 
situação econômica mais difícil. 
A empresa estava se consoli-
dando. Havia no ar muito sacri-
fício, a ausência do pai e muito 
pouco dinheiro. Muitos limites, 
muitas regras e muitos “nãos”.
Os filhos mais novos já vieram 
em uma situação econômica 

dos irmãos, com lembranças 
boas e também com ressenti-
mentos. Se os irmãos tiveram 
uma educação sólida, calcada 
em valores elevados de união, 
fraternidade, justiça e mérito, 
essa família tem grandes chan-
ces de sobreviver, assim como 
a empresa. Mas é muito natu-
ral que, mais intensamente ou 
mais suavemente, a competi-
ção entre irmãos se instale, po-
dendo causar muitos conflitos 
e desafios à jornada desta em-
presa familiar.
A competição entre irmãos é, 
na maioria das vezes, uma mis-
tura de desafio e tragédia. Ao 
mesmo tempo em que desa-
comoda os participantes, exi-
gindo sempre prontidão, pode, 
como todos os exageros, trazer 
infelicidade para o seio fami-
liar e a cisão de uma empresa.
Na literatura temos muitos 
exemplos de competição en-
tre irmãos. Temos Sherlock e 
Mycroft de Conan Doyle. Um, 
rebelde, escorregadio, quase 
um criminoso nos seus atos. 
O outro, tão inteligente como 
o primeiro, mas seguidor das 
regras, do establishment. Um 
exemplo de retidão. Será?
Aos olhos do mundo ambos 
são necessários. Nesta feliz 
disputa, todos ganham. Os ir-
mãos vivem em universos que 
raramente se encontram e por-
tanto, conseguem brilhar, cada 
uma a sua moda. Não colidem, 
se ajudam, sempre desafiando 
um ao outro com certo humor. 
Se reconhecem e se respeitam.

melhor. Aos olhos dos mais 
velhos, com mais privilégios, 
pois receberam, em sua cria-
ção, benefícios que os anterio-
res não tiveram. Mas os filhos 
mais jovens também vieram 
mais rebeldes. 

Competição entre irmãos
Seria resultado do cansaço 
dos pais no exercício do edu-
car? Não saberemos. Estas 
criações em tempos diferen-
tes, dentro de ambientes dife-
rentes, vão marcando a alma 

Premières Funérailles, 
representando Adão e Eva 
e seu filho Abel (1878), 
escultura em mármore de
Louis-Ernest Barrias (1841-1905) 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
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meio a tantos ecos contraditórios. 
O Conselho de Administração é 
a ferramenta de organização das 
vozes. Mas o Conselho deve ser 
encarado como uma responsabi-
lidade e não como um privilégio 
pelos irmãos agora sócios. Eles 
devem aprender a se ouvir mais, 
a respeitar as escolhas que cada 
um fez e entender que o segredo 
do sucesso da empresa está na di-
versidade de visões, capacidades 
e vivências que os irmãos portam. 

Harmonizar os três círculos
Podemos achar que nosso relacio-
namento com nossos irmãos está 
perdido e que podemos seguir 
em frente mesmo assim. Afinal, o 
que importa é a empresa, os nú-
meros, a marca... Não. Diferente 
de empresas não familiares, o su-
cesso de uma empresa familiar se 
faz na harmonia dos três círculos. 
Da empresa, da propriedade e da 
família. Nada menos que isto pode 
ser considerado uma sucessão 
satisfatória. O sucesso está no en-
contro das mentes seguindo numa 
direção e não nos vencedores das 
batalhas. O segredo está na coo-
peração da sociedade entre ir-
mãos.
Podemos escolher qualquer mo-
delo de relacionamento frater-
no dos que vimos acima. Nossas 
decisões moldam o nosso desti-
no. Se escolhermos o modelo da 
inteligência compartilhada com 
Sherlock Holmes e seu irmão, ga-
nharemos. Se escolhermos Esaú 
e Jacó, viveremos mentiras e des-
confiança. Péssimo ambiente para 
se passar a vida. Se escolhermos o 
exemplo de Caim... bem, não pre-
ciso nem comentar que é a empre-
sa a que morre no final. E isto está 
longe de ser um spoiler.

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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Parábolas reveladoras
Temos a parábola do filho pródigo. 
Um filho que rala e outro que se di-
verte. Um filho que semeia e outro 
que colhe. Difícil ler a história e 
não se impressionar com a festa 
dada ao filho que retorna depois 
de ter gasto até o último centavo 
de uma herança antecipada. Difícil 
não se impressionar com a felici-
dade do pai ao recebê-lo. Amor e 
mérito colidindo dentro das pare-
des da empresa familiar. Reflexão 
a considerar.
Temos também Esaú e Jacó, perso-
nagens também bíblicos, famosos, 
amados de maneiras diferentes 
por seu pai. Um sempre infeliz, 
imerso em sua baixa autoestima 
por não ter direito aos privilégios 
da primogenitura; outro, mais se-
nhor de si, autoconfiante, herdeiro 
de direitos, nascido em situação 
de vantagem. Um passando a per-
na no outro para atingir a atenção 
de um pai preocupado com assun-
tos mais elevados; disputando a 
liderança da família. Nesta com-
petição estão presentes máscaras, 
mentiras que se aproveitam de um 
pai que não consegue mais fazer 
juízo do que é certo, ou melhor, 
atrelando a decisão do futuro da 
família à sua simbólica cegueira.

Diferenças
Temos Yaqub e Osmar, os irmãos 
gêmeos de Milton Hatoum, au-
tor brasileiro. Repletos de ódio 
e ressentimento, desde cedo ad-
quiridos pelas diferenças na cria-
ção. Gêmeos com personalidades 
tão diferentes. Um ativo, corajoso, 
histriônico. Outro fechado, com 
dificuldades de lidar com as emo-
ções, observador e triste. A família 
quer unir o que a própria família 
separou. 

Irônico verificar que encontrei pela 
vida muitos irmãos separados pela 
insensatez de seus próprios pais.
E agora os irmãos mais conheci-
dos, Caim e Abel. Como é simples 
entender a vida sob o prisma de 
Caim e Abel. Um mau e outro bom. 
Como se fosse tão fácil assim ex-
plicar o relacionamento de dois ir-
mãos que se desafiam. Dois irmãos 
que crescem com respostas dife-
rentes, às vezes, para as mesmas 
perguntas. No mundo atual sabe-
mos que a polarização entre o bem 
e o mal, entre o filho certo e o torto, 
não existe mais. Convivemos com 
personagens cinzas que carregam 
dentro de si as duas forças. Não há 
o filho certo e o filho errado para a 
sucessão. Um útil à empresa e outro 
descartável. Isto não existe mais. 

O direito de todos 
A empresa familiar moderna tem 
que entender que a sucessão é fei-
ta por todos. Irmãos que ocuparão 
cargos na gestão e outros que tra-
balharão em outros lugares, mas 
que, para alguns temas, terão tanta 
voz quanto os que estão ali traba-
lhando. Se a empresa ou a família 
não entender isto, a guerra com o 
mercado já começa perdida. Mas 
em algumas empresas familiares, 
parece que isto é um assunto novo. 
Como assim, irmãos que não es-
tão envolvidos com o negócio têm 
direitos? Pois é. Têm direitos, têm 
deveres, têm voz, e afinal, têm tam-
bém experiências diferentes para 
contribuir. Eles não vêm para aju-
dar. Eles vêm para deliberar, e o fi-
nal desta história pode ser positivo 
ou não. 
A partir da segunda geração, é 
importantíssimo que os irmãos e 
suas vozes se organizem, sob o 
risco de a empresa se perder em 
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Você já pensou em viver uns 15 dias num lugar 
totalmente diferente? Não férias regulares, em hotel, 
batendo perna o dia inteiro para ver museus, fazer 
compras e jantar nos lugares estrelados. Mas férias do 
seu estilo de vida. Férias do que você conhece como 
cotidiano. Acordar cedo, abrir janelas, preparar seu 
café, quem sabe ir na venda da esquina comprar pão 
francês fresquinho... com um detalhe fantástico: o pão 
será francês mesmo!

“França à Provençal”

CAROLINA GONÇALVES

 
A PASSEIO
 
A PASSEIO
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Cresce a cada dia o interesse pelo 
turismo rural. Embora seja muito 
“cool”, ele também é barato, se com-
parado às diárias médias de hotéis 
por aí. Além disso, combina linda-
mente com um outro conceito, que é 
o “slow”. Fazer tudo sem pressa, sem 
horário, sem correria. Para uma ex-
periência dessas, tão rica em peque-
nos detalhes, o ideal é escolher um 
lugar bem lindo, que encha os olhos 
de paisagens e o coração de boas 
sensações. Escolha a Provença, na 
França. Aquele lugar romântico, que 
faz as mulheres pensarem em lavan-
da e os homens em vinho... E vice-
-versa, também vale.
A Provença é um lugar onde a calma 
e a beleza não param de surpreen-
der. Pequenas aldeias no alto de 
penhascos, comida ótima, ruas es-
treitas antigas, vistas da costa medi-
terrânea, campos de lilases. Tudo o 
que você idealizou está bem ali, de 
verdade. 
A melhor época para visitar é entre 
junho e agosto, quando os campos 
floridos estão no auge. É verão, as 
pessoas e a natureza parecem convi-
dar para sair de casa e viver.

Você pode escolher uma cidadezinha, 
alugar um “cottage”, uma bicicleta e 
sentir-se um francês de filme. Se tiver in-
teresse em artes, isso só melhora. A Pro-
vença é uma fonte de inspiração quase 
inesgotável para pintores e escritores. 
Gente como Picasso, Ernest Hemingway, 
dentre muitos outros, foram lá em busca 
de inspiração... E o resultado o mundo 
todo conhece.

Aix-en-Provence
A Cours Mirabeau, uma larga avenida 
que acompanha a antiga muralha, é seu 
ponto de partida para visitar e conhecer 
os antigos casarões dos séculos 17 e 18. 
Uma das mais conhecidas avenidas da 
França, tem árvores plantadas dos dois 
lados, que formam um túnel verde. Ali 
estão muitos cafés, como o Deux Gar-
çons, frequentado por gente como Paul 
Cézanne, que nasceu na cidade, e seu 
amigo Émile Zola. O pintor retratou 87 
vezes a Montagne Saint-Victoire, nos 
arredores. Visitá-la é quase uma obri-
gação. Mas você visita primeiro o ateliê 
que ele usava, no meio de um bosque, 
onde ele pintou até o fim da vida em 
1906. Dali, vai para o famoso mirante 
usado pelo pintor.

“França à Provençal”

CAROLINA GONÇALVES
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A bela catedral e o Hôtel de 
Ville, rivalizam com as mil fon-
tes que fazem a fama da cida-
de. Embora você vá passar por 
elas em toda parte, vale ir até a 
Fontaine des Quater Dauphins, 
no Quartier Mazarin.
O Festival Internacional d’Art 
Lyrique acontece em final de 
junho e julho desde 1948. Não 
bastasse a beleza da ópera, os 
locais onde ela acontece são 
também muito importantes, 
como o Théâtre du Jeu de Pau-
me, do século 18 e restaurado 
recentemente, ou o recém-
-construído Grand Théâtre de  
Provence. A cidade é toda mu-
sical. Os  concertos de música 
clássica, jazz e rock acontecem 
na rua, durante o festival Musi-
que dans la Rue. A cidade fica a 
30 km de Marselha e é sede de 
uma antiga universidade, fun-
dada há 600 anos.

Marselha
Maior cidade da Provença, se-
gunda maior da França, Mar-
selha está longe de ser um 
destino final para sua viagem 
rural-slow-cool. Mas ainda as-
sim, estando por ali, vale tirar 
um dia para explorar a Mar-
selha que normalmente os tu-
ristas não conhecem. Saia em 
busca do mercado de peixes. 
Pare para experimentar um 
bom bouillabaisse, uma caldei-
rada de peixe tradicional da ci-
dade. Marselha é a tradicional 
porta de entrada da Provença. 
Então, por que não? 

Saint-Remy-de-Provence
Já Saint-Remy-de-Provence é 
considerado o coração da Pro-
vença. Seu centro labiríntico é 
tomado por um grande mer-
cado nas manhãs de sábado. 
Você pode misturar-se aos lo-
cais e comprar os ingredientes 
para uma autêntica refeição 
provençal. Ou comer por ali 

mesmo uma das muitas recei-
tas tão saborosas.
Saint-Remy é a terra de Nos-
tradamus, que no século 16 es-
creveu suas terríveis profecias. 
Saint-Remy também acolheu 
Vincent Van Gogh, para tratar-
-se no mosteiro da cidade de-
pois de cortar a própria orelha. 
Aqui ele pintou um de seus 
mais belos quadros, The Starry 
Night, aos 37 anos.
A cidade oferece um bonito 
centro histórico, além de um sí-
tio arqueológico da era roma-
na, chamado Glanum. 
A aldeia tem em torno de 10 
mil habitantes, muitos cafés, 
restaurantes e lojas interes-
santes. Misturar-se a este dia a 
dia pode ser uma experiência 
muito relaxante.
Uma das mais famosas aldeias 
da região, fica ao sul de Avig-
non e ao norte da cordilheira 
dos Alpes. Você pode contra-
tar um passeio em autêntico 
estilo “slow”, indo de bike até 
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ensolaradas. Mas o castelo e a 
capela, assim como lindas casas 
completam o cartão postal des-
ta aldeia cercada por vinhas e 
olivais. Muito perto de Cannes e 
Nice, é o local ideal para basear-
-se e aproveitar tranquilidade 
entre um passeio e outro. São 
pouco mais de 2.500 habitantes, 
vivendo no topo da colina e des-
frutando de uma vista magnífica 
da planície entre os Alpes do 
sul e o Esterel, que faz fronteira 
com o mar entre Cannes e Saint-
-Raphaël. 
O calendário anual tem muitos 
concertos, um mercado anual 
de cerâmica e o internacional 
Musique-Cordiale Festival, com 
música clássica, de coral e jazz 
da mais alta qualidade. 
Nos anos 1960 e 1970 os artistas 
Max Ernst e Dorothea Tanning, 
pintores, escritores e intelec-
tuais de grande expressão, mo-

raram em Seillans. Até hoje se 
veem obras de Max pela cidade, 
como esculturas ao ar livre.

Roussillon
Uma das mais belas aldeias da 
Provença, Roussillon tem vis-
tas deslumbrantes e os famosos 
edifícios amarelados pelo ocre. 
É assim quase uma síntese da 
Provença, que ao pôr do sol fica 
ainda mais linda, com os diver-
sos matizes de amarelo sobre as 
paredes. Perca-se pelas ruas es-
treitas e sinuosas, sem pressa de 
chegar a lugar nenhum. Em al-
gum momento, vai chegar à char-
mosa pracinha onde está o Hôtel 
de Ville.
A aldeia fica sobre uma colina ro-
chosa a leste de Avignon. Dela se 
avista o Parc Naturel Règional du 
Luberon, que fica próximo. Esta 

Avignon. Mas sem compromis-
so, sem ninguém apressando 
você. Um programa onde você 
é guiado, sem perder a liber-
dade. Acabe o café da manhã 
e saia pedalando. Quando che-
gar ao destino, sua mala está lá, 
no charmoso hotel previamente 
reservado. Durante a viagem, a 
oportunidade de prestar aten-
ção aos mínimos detalhes. Você 
se detem para olhar qualquer 
coisa que chame a sua atenção. 
Coisa que nunca faria de car-
ro. Você tira fotos, colhe frutas 
do pé, filosofa e simplesmente 
aproveita intensamente o fato 
de estar vivo.

Seillans
O pitoresco centro medieval 
desta aldeia é tão íngreme, que 
só indo a pé. Ruas estreitas e 
sinuosas levam para praças 
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A PASSEIO

pequena aldeia de 1.300 
habitantes cresceu baseada 
nos depósitos de ocre, mi-
nerados por séculos. Hoje 
é possível visitar o Sentier 
des Ocres e entender me-
lhor o período.
As estradas ao redor são 
margeadas por campos de 
oliveiras, vinhedos e trigo. 
As papoulas misturam-se 
como pontos vermelhos 
aqui e ali nos trigais.
Seguindo por elas, se chega 
a Gordes.

Gordes
Empoleirada no topo de um 
penhasco, acima do vale 
de Cavalon está Gordes. 
Habitada desde os tempos 
romanos, tem clima medi-
terrâneo agradável e ritmo 
perfeito para férias rural-
-slow-cool. Dá para criar 
programas diários comple-
tos de “dolce far niente”, só 
perambulando pelas ruas 
sinuosas, tomando um café 
aqui outro acolá, almoçar 
em muitas horas e assistir ao 
pôr do sol sobre os campos 
de lavanda no vale abaixo.
Gordes tem um imponente 
castelo, ponto de observa-
ção ideal para olhar os telha-
dos e a beleza dos campos 
cultivados. É fácil entender 
o encanto que atraiu artis-
tas como Marc Chagall, Jean 
Deyrolle, Serge Poliakoff, 
Vasarely e Dewasne. 
Em Gordes está um monu-
mento histórico, a aldeia de 
Bories, uma obra-prima da 
arquitetura. Um conjunto de 
30 cabanas de pedra restau-
radas em 10 anos de traba-
lho. As pedras empilhadas 
sem uso de argamassa reve-

lam a harmonia dos elemen-
tos naturais.
Também em Gordes está a 
Abadia de Notre-Dame de 
Senanque, onde monges 
recebem os turistas para 
ofícios religiosos, três ve-
zes por semana. Mas fique 
atento às suas roupas. Nada 
muito decotado ou curto é 
aceito.

Avignon
Entrando no clima da reli-
gião, não dá para ir a Pro-
vença e não visitar Avignon. 
Quando em 1303 o Vaticano 
decidiu afastar-se de Roma, 
foi para a Provença. Mes-
mo tendo ficado apenas 70 
anos, seu legado é eterno 
e ainda hoje pode ser visto 
nas belas ruas de Avignon. 
A cidade mais histórica da 
Provença abriga o Palácio 
do Papa, o maior palácio 
gótico da Europa. Símbolo 
do poder do mundo cató-
lico no século 14, o palácio 
ostenta quartos cerimoniais, 
capelas e aposentos priva-

dos do Papa. A construção 
é espetacular. O rio Róda-
no, que atravessa a cidade, 
passa atrás do palácio. Às 
suas margens, há um lindo 
parque, com áreas para ca-
minhar. 
Um monumento pitoresco 
da idade é a ponte, muitas 
vezes construída, tantas ou-
tras destruída por enchen-
tes. Até o ponto em que fi-
nalmente desistiram dela. 
O que resta hoje são qua-
tro arcos, dos 22 originais. 
A ponte inspirou a canção 
Sur le Pont d’Avignon, que 
todo francês aprende na 
escola, acompanhada de 
uma dancinha tradicional.

Les Beaux de Provence
A paisagem dramática vista 
da aldeia num afloramento 
rochoso é de tirar o fôle-
go. Aquela que já foi uma 
cidade fortaleza, hoje tem 
um castelo em ruínas e ne-
nhuma necessidade de de-
fender-se. Habitada desde 
6 mil anos aC., foi utilizada 
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pelos celtas como um 
ópido, por volta do sécu-
lo 2 aC. Na Idade Média 
era a sede de uma pode-
rosa província, habitada 
por importantes nobres 
franceses, que controla-
va quase 100 cidades e 
vilas ao redor. 
O castelo em ruínas ain-
da guarda catapultas, 
armaduras e canhões. 
Menos de 500 pessoas 
vivem lá, mas tudo é 
bem cuidado, para rece-
ber quem quer reviver 
uma época que não volta 
mais.

L’Isle sur Sorgue 
Às margens do rio Sor-
gue, esta antiga vila de 
pescadores é conside-
rada uma das mais belas 
cidades para visitar na 
Provença. O rio permi-
tia a pesca e a moagem 
na cidade que se tornou 
importante produtora de 
seda, papel, lã, tapetes 
e tingimento. A cidade 

é cortada por canais que 
formam uma rede entre as 
ruas estreitas.
Hoje, a cidade é famo-
sa por seu comércio de 
antiguidades, nas lojas e 
no mercado aos domin-
gos. São quase 300 lojas 
e uma feira que se repete 
duas vezes ao ano, na Pás-
coa e em agosto, quando 
mais de 500 antiquários 
do mundo vêm partici-
par. No primeiro domingo 
de agosto acontece um 
grande mercado flutuan-
te, onde os comerciantes 
vendem seus produtos 
nos barcos de fundo cha-
to, tradicionais na região. 
Mas a cidade tem outros 
atrativos, como cafés char-
mosos, restaurantes à bei-
ra d’água e rodas d’água 
por toda parte, muitas em 
funcionamento.
As belas mansões dos 
mercadores de seda e 

papel hoje são galerias 
de arte. A mais notável é 
a Maison René Char, tor-
nada museu, com exposi-
ções de Miró, Mauguin e 
Dufy. 

Uzès
A bela cidade, de pouco 
mais de 8 mil habitantes, 
tem torres e casas renas-
centistas muito bem pre-
servadas, em suas ruas 
estreitas e sinuosas. Se-
guindo por elas, chega-se 
a Place aux Herbes, muito 
bonita, com fontes e res-
taurantes ao redor. A cida-
de é famosa entre os “foo-
dies”. Para os amantes de 
doces, é um paraíso, onde 
se pode visitar o museu 
Haribo, comer muitos do-
ces e aprender sobre a 
sua manufatura.
Uzès tem uma história rica, 
que vai até a época roma-
na, quando seu aqueduto 

fornecia água para a re-
gião. A parte mais famosa 
do aqueduto é a Pont du 
Gard, um pouco afasta-
da da cidade. O centro 
medieval, o Palácio do 
Duque e o mercado do 
sábado são atrações im-
perdíveis.
Visitar estes lugares, 
“morar” em algum deles 
por uma ou duas sema-
nas, pode ser a solução 
para o seu estresse que 
nunca acaba. Os preços 
de aluguéis semanais va-
riam em torno de 500 eu-
ros, o que é muito razoá-
vel se você convidar dois 
ou três amigos. Vocês te-
rão uma viagem inesque-
cível. E o melhor: voltarão 
com as baterias carrega-
das para começar a cor-
reria de sempre... até as 
próximas férias.
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Desde o começo de novembro, 
os Concessionários passaram 
a contar com uma importante 
ferramenta, capaz de ajudar a 
impulsionar e a gerenciar as 
vendas de consórcio. Trata-
se do “Disal Intelligence”, 
desenvolvido pela Disal 
Tecnologia, que oferece as 
seguintes informações aos 
principais executivos da Rede: 

• Resultado Financeiro (comissão re-
cebida e perdida)
• Performance de Vendas (produção 
por grupo econômico e DN, desem-
penho por vendedor, ticket médio)
• Qualidade das Vendas (Índice e 
perfil de cancelamento)
• Seguro prestamista (produção)
• Clientes (distribuição geográfica, 
perfil, contato, detalhe de contrato)

Para o CEO do Grupo Disal, Ander-
son Silva, as informações fornecidas 
pela ferramenta permitirão aos exe-
cutivos das concessionárias fazer a 
leitura da performance financeira 
e de vendas de suas operações da 
Disal Consórcio, além de trazer di-
versas informações relacionadas aos 
seus clientes, tornando a tomada de 
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DISAL

decisão muito mais assertiva e a 
relação entre as partes ainda mais 
transparente. “Apesar de intuitiva 
e de fácil manuseio, nossos coor-
denadores de vendas estão pre-
parados para atuar de forma con-
sultiva e explorar todas as análises 
oferecidas”, reforça Anderson.
“O Disal Intelligence nasceu com 
o objetivo de compartilhar as di-
versas informações de nossa base 
de dados, permitindo traçar o per-
fil do cliente e apoiar a Rede VW 
na gestão do Consórcio”, diz Ro-
drigo Prata, analista de sistemas. 
“Conhecia nossa base de dados e 
sabia o valor das informações que 
poderiam auxiliar a Rede.
Na opinião de Egno Ferreira Silva, 
diretor de consórcio da VW San-
ta Emília, de Ribeirão Preto (SP), 
a ferramenta oferece uma visão 
analítica da operação, que antes 
não estava disponível para os con-
cessionários, garantindo ao gestor 
um entendimento aprofundado de 
todos os processos, ampliando as 
possibilidades de ganhos. “Com 
base nas informações oferecidas, 
por exemplo, definimos uma es-
tratégia diferente para novembro, 
que com certeza melhorará ainda 
mais a nossa rentabilidade.”

Jean Fábio Rodrigues, Gerente Ge-
ral da Perin Veículos, de Boa Vista 
(RR), acredita que o Disal Intelli-
gence deve alterar a estratégia do 
Pós-Vendas, ajudando a reduzir o 
índice de inadimplência, justamen-
te por oferecer informações impor-
tantes em tempo real. “É um painel 
de bordo, com informações que 
facilitam a tomada de decisão e a 
torna mais assertiva.”
Já Wagner Orletti, titular do Grupo 
Orletti, de São Mateus (ES), consi-
dera que as informações geradas 
podem ajudar a identificar novas 
oportunidades de mercado, ten-
dências de consumo e a projetar 
cenários futuros.
O Diretor Comercial do Grupo Par-
vi, André Felipe, reforça a impor-
tância das informações que o sis-
tema oferece na decisão das ações 
a serem tomadas. Segundo ele, a 
ferramenta permite direcionar de 
maneira mais efetiva os esforços de 
comunicação, otimizando a escolha 
das melhores mídias para atingir 
de maneira mais efetiva os clientes 
potenciais.
Para Bruno Lima, superintenden-
te da VW Meira Lins, o conteúdo 
completo e de fácil leitura permite 
identificar os pontos fortes e as me-
lhorias da operação. “Agora temos 
uma visão detalhada da equipe, das 
vendas, da inadimplência e, assim, 
fica mais fácil corrigir a rota, caso 
seja necessário, e desenvolver uma 
nova estratégia que garanta am-
pliar a rentabilidade da Concessio-
nária.
Esta é a primeira versão da ferra-
menta, que seguirá evoluindo para 
disponibilizar novos conjuntos de 
informações, além de lançar outros 
instrumentos, que deverão agregar 
valor ao processo de vendas e mar-
keting de nossos parceiros. “Assim, 
estaremos cada vez mais próximos 
à Rede VW”, reforça Anderson. 

Disal Intelligence 
chega para inovar a gestão de Consórcio
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Já ouviu falar em 
coco verde? 

Provavelmente.

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

E do coco verde que, na 

verdade, é só um coco 

qualquer enquanto está 

no coqueiro? Hummm.... 

Quer dizer então que o 

coco não é verde quando 

ainda está pendurado no 

meio das folhas? É mais 

ou menos isso. Mas como 

isso é confuso, vamos à 

explicação.

MARCELO ALLENDES

no mercado, mediante um de-
terminado valor de troca, quan-
do então se converte em mer-
cadoria. Dessa forma, produto 
é qualquer coisa que possa ser 
oferecida a um mercado para 
atenção, aquisição, uso ou con-
sumo, e que possa satisfazer um 
desejo ou necessidade.

No exemplo do coco, imagine-
-se passeando à beira da praia, 
40 graus de temperatura, a boca 
seca de sede e, logo ali, uma fi-
leira interminável de coqueiros 
cheios de frutos. O que você 
pensa? Provavelmente algo 
como “nossa, como eu gostaria 
de encontrar o tiozinho do coco 
verde”. Sim, pois todos aqueles 
cocos, bem à sua frente, criam 
um desejo, mas não satisfazem 
uma necessidade. Afinal, não 
estão acessíveis.

Coco verde é aquela água fres-
ca e gelada, cortado, com ca-
nudo, bebido sem pressa, de 
preferência sentado conforta-
velmente sob uma sombra, e se 
possível com alguma brisa para 
ajudar. Isso é um coco verde!

Na prática do mercado, tudo o 
que não está disponível para 
o consumo é um mero coco no 
coqueiro. De nada vale ter um 
objeto no catálogo de vendas se 
ele está em falta. De nada vale 
ter um carro no showroom, se 
não há no estoque. De nada vale 
anunciar uma versão que não 
existe na prática. É como amor 
platônico: bonito, mas inútil. 

Os grandes teóricos do marketing 
e da administração, como Philip 
Kotler e Peter Drucker, respecti-
vamente, diziam que um produto 
é efetivamente um produto quan-
do está no mercado. Isso, em uma 
frase mais elaborada, seria dizer: 

Produto é um conjunto de atri-
butos, tangíveis ou intangíveis, 
constituído através do processo 
de produção, para atendimento 
a necessidades reais ou simbó-
licas, e que pode ser negociado 
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Mistérios da cidade
Resido em São Paulo. De minha janela, o 
horizonte que tenho limita-se aos vãos entre 
os arranha-céus vizinhos, assim mesmo, 
limitado a outros, que entre eles se interpõem. 
Não é por outra razão, que não essa, que 
assiduamente leio a revista “Veja São Paulo”, 
carinhosamente chamada por “Vejinha”. 
Percorro as matérias publicadas, não “a vol 
d’oiseaux”, mas procurando encontrar sentido 
naquilo que é publicado. E o que encontro 
são horizontes mais amplos que a minha 
imaginação pode estender até onde eu quiser. 

Amo esta cidade, que me adotou há 85 anos, 

vindo de Petrópolis, no colo de minha saudosa 

mãe. E por isso admiro essa publicação, que so-

mente a ela se dedica. Entendo que qualquer 

leitura deve provocar, em nós, momentos de 

reflexão. Se assim não for, ela terá sido inútil, 

como inútil se torna a tela do cinema, que vol-

ta a ser branca, e sem conteúdo, quando as lu-

zes são acesas ao término da exibição. De nada 

adiantou a obra-prima que nela foi projetada, 

porque nela nada ficou registrado. Que pena! 

A edição nº 47, foi pródiga em provocar refle-

xões: “Museu Judaico em pré-abertura”, “O Ne-

gócio dos Paredões” e “SP Nas Alturas”. 

O que tem uma coisa a ver com a outra? 

Refletindo bem, tem tudo a ver. 

Centramos a nossa reflexão na palavra “museu”, 

que vem do grego “mouseion”, para designar 

REFLEXÕES

34S H O W R O O M

MAURO IMPERATORI

show396.indd   34 1/20/20   10:11 PM



Mistérios da cidade

35S H O W R O O MMauro I.C. Imperatori é advogado, professor, escritor e cozinheiro por paixão. 

o templo ou a morada das 

musas, ou seja, um local de 

inspiração divina e de onde 

provinham aquelas que es-

timulavam a criatividade 

dos artistas e intelectuais. 

Depois de séculos em que 

as coleções refletiam a vai-

dade dos seus donos, mos-

trando riquezas ou curiosi-

dades, o discurso começa a 

mudar e as discussões, ago-

ra, se pautam na utilização 

social desse espaço. 

Na recuperação do “Museu 

Judaico de São Paulo”, obras 

em andamento desde 2002, 

e com término previsto para 

2020, demandarão um in-

vestimento de 29 milhões 

de reais. Tudo isso para 

reunir e exibir um acervo 

de documentos, objetos e 

obras de arte, de Famílias 

Europeias Refugiadas, nas 

décadas de 1930 e 1940. É 

a perpetuação da memória, 

para que as novas gerações 

possam adquirir cultura e 

respeito pelo acontecido. 

Mas o conceito de museu 

não se prende a um ambien-

te fechado, adequadamente 

guarnecido e ambientado. 

Na verdade, as cidades de-

vem ser consideradas um 

imenso museu a céu aberto. 

Suas ruas, alamedas, aveni-

das, praças, parques, mo-

numentos e edifícios, são 

a expressão artística dos 

séculos de sua formação. 

Assim, a cidade que eu tan-

to admiro, é um formidável 

museu das diversas escolas 

de urbanismo e arquitetura 

que a edificaram. 

Ainda sob esses conceitos, 

destaco a matéria “SP nas 

Alturas”, com as degradan-

tes imagens dos prédios 

da Rua Florêncio de Abreu, 

que reproduzo a seguir: 

“Quando a privilegiada 

Florêncio de Abreu rece-

beu calçamento, em 1881, 

São Paulo era uma cidade-

zinha de 32 mil habitantes. 

Em pouco tempo a rua virou 

uma bisavó da Oscar Frei-

re. Imigrantes sírio-libane-

ses vendiam vestidos im-

portados e tecidos, no que 

originaria a 25 de março, 

além de materiais de luxo 

na época, como sifões e 

boias d’água, para os raros 

banheiros arrumadinhos da 

Paulicéia. Até a Escola Ale-

mã, antecessora do atual 

Porto Seguro, ficava ali. Dé-

cadas depois, com exceção 

da centenária e charmo-

sa Casa da Boia, boa parte 

desse patrimônio tombado 

no fim do século XIX e início 

do XX definha ou foi reduzi-

do a estacionamentos du-

rante o dia. Mas o potencial 

e a beleza resistem”. 

Assim, pelo descaso, vai 

sendo destruída uma parte 

importante do nosso museu 

a céu aberto. 

A matéria “O Negócio dos 

Paredões” é aterrorizan-

te. Laterais de prédios se 

transformam em telas mo-

numentais: “O horizonte 

de São Paulo tem se trans-

formado com o aumento da 

produção de murais gigan-

tescos nas laterais dos pré-

dios. E não é somente um 

meio de expressão artística 

para tornar mais agradável 

a circulação pelas ruas da 

cidade cinza. Essas imensas 

telas viraram negócio, che-

gam a custar 200 mil reais e 

atraem artistas, produtores, 

empresas e responsáveis 

por edifícios, interessados 

em faturar”. 

Com esse horizonte criado, 

não por minha imaginação, 

mas pelos fatos incontestá-

veis narrados nas matérias 

transcritas, fico antevendo 

a Monalisa, do Louvre, com 

um turbante da Carmem 

Miranda na cabeça, o Adão, 

da Capela Cistina, vestido 

com uma sunga Hugo Boss 

e a Virgem Maria, da Pietá 

do Vaticano, vestida com 

um biquini Versace. Tudo 

isso, em nome da Arte e da 

liberdade total para criar e 

delapidar o patrimônio ar-

tístico dos museus, sejam 

os instalados em prédios, 

catedrais e mosteiros, se-

jam os a céu aberto das 

cidades. E por falar nisso, 

quando será que esses ar-

tistas irão decorar as ruínas 

do Fórum Romano? Afinal... 

são apenas ruínas... 

“A bientôt”, 

Mauro
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O Natal passou e você provavel-
mente pensou que cerveja não 
harmonizaria com a ceia, sem sa-
ber que existe uma cerveja típica 
para esta ocasião, a Christmas Ale.

Assim como a maioria das histó-
rias cervejeiras, a da Christmas 
Ale é recheada de mistérios e 
incertezas. Desde muito tem-
po, cervejeiros faziam edições 
especiais natalinas, então não 
é possível saber precisamente 
quando esta tradição começou. 
Alguns registros indicam que a 
tradição de produzir uma cerve-
ja sazonal para a temporada do 
inverno vem dos países nórdi-
cos, quando aqueles povos pro-
duziam cervejas em dezembro 
para honrar os seus deuses. 
Já nos séculos XX e XXI, as cer-
vejas sazonais de Natal começa-
ram a surgir com mais frequên-

bem com as comidas típicas 
das nossas ceias.
Detalhando um pouco mais o 
estilo, o aroma pode ser bas-
tante variado, geralmente re-
metendo a biscoitos natalinos, 
ginger bread ou especiarias. 
Caso adicionados mel, mela-
do ou maple syrup, podem dar 
aromas característicos. 
A cerveja base deve ter ca-
racterística maltada para dar 
suporte a todos esses aromas. 
As especiarias também podem 
estar presentes no sabor, que 
pode conter ainda sabores de 
caramelo, nozes ou chocolate. 
A sensação final na boca pode 
apresentar um calor de álcool, 
bem suportado por um corpo 
alto. 
O equilíbrio geral é a chave 
para apresentar uma cerveja 
sazonal de inverno bem-feita. 
Os ingredientes e especiarias 
devem complementar a cerve-
ja base e não a sobrecarregar.

cia, porém sem características 
bem definidas, mais parecia ape-
nas um rótulo especial do que 
um estilo especial. A própria 
Stella Artois surgiu no século 
XVIII como uma edição especial 
natalina, com nome fazendo alu-
são à estrela de Natal.
Ao longo da história, as cerve-
jas com teor alcoólico elevado e 
mais ricas em sabores e aromas, 
passaram a ser mais frequen-
tes durante as férias de inver-
no. Hoje o estilo é definido pelo 
guia de estilos do BJCP, que em 
linhas gerais, as classifica como 
cervejas mais fortes, mais es-
curas e com especiarias, tendo 
corpo rico e final quente. Boas 
opções para acompanhamentos 
de inverno. É bem verdade que 
esse estilo combina mais com o 
clima dos países do hemisfério 
norte, mas com essas caracte-
rísticas pode harmonizar muito 

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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LEANDRO NOEL

CERVEJA PARA A 
PASSAGEM DO ANO
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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

Marrocos é um país do norte da 
África, na fronteira com o Oceano 
Atlântico Norte e o Mar Mediterrâneo. 
Especiarias como páprica, cominho 
e açafrão são amplamente utilizadas 
na comida marroquina. Um peixe de 
polpa firme, como salmão ou peixe de 
base, é usado para fazer este prato. A 
receita marroquina de peixe assado 
é um prato popular feito naquele país 
e em seu entorno. O peixe é assado 
em uma cama de molho temperado, 
feito com folhas de coentro ou salsa, 
cebola, alho, azeitonas e especiarias 
diversas. Pode ser servido com pão 
temperado com alecrim e azeite de 
oliva ou com legumes como batatas 
ou aspargos e arroz branco. 
Confira a receita do salmão em 
tempero marroquino.

Preparo:
Prepare uma marinada, 
misturando alho, salsa, 
coentro, cominho em pó, 
páprica e açafrão, suco de 
limão e o molho de tomate, 
sal, pimenta em pó e metade 
do azeite em uma tigela 
grande. Adicione os filés de 
salmão e envolva-os bem 
com a marinada. Cubra e 
deixe marinar na geladeira 
por 2 horas.
Leve uma panela ao fogo 
e adicione um pouco de 
azeite, cebola e refogue até 
que a cebola fique murcha. 
Some as azeitonas fatiadas 
e refogue por alguns 
segundos. Desligue o fogo e 
reserve. 
Pré-aqueça o forno a 200°C 
por 10 minutos. Espalhe 
as cebolas refogadas com 
azeitonas em uma assadeira. 
Coloque os filés de salmão 
marinado e a marinada e 
asse por 25 minutos ou até 
que o peixe esteja cozido. 
Retire.
Para servir, coloque sobre o 
pedaço de peixe o molho da 
assadeira. 

Odores e sabores exóticos 
O Marrocos impressiona em 
todos os sentidos, mas tem na 
sua gastronomia as maiores 
virtudes para quem o visita. A 
cozinha marroquina é muito 
diversificada. Tem sabores e 
aromas exóticos e usa muitas 
especiarias, legumes e frutos 
secos. O marroquino usa e 
abusa das especiarias: canela, 
cominhos, gengibre, sésamo, 
açafrão e pimenta preta, etc. 
Isso traz à comida sabores 
marcantes. As azeitonas, limões 
e laranjas são muitas vezes 
usados para confeccionar os 
pratos também. Por tradição, 
em Marrocos come-se com a 
mão direita – o polegar e os 
três primeiros dedos – e o pão 
está em todas as mesas como 
acompanhamento e também 
porque ajuda a empurrar a 
comida. Esta mesma tradição 
manda que se coma de uma 
única travessa, para que todos, 
ao redor da mesa, se sirvam.
Entre os pratos mais 
tradicionais da cozinha 
marrquina estão o Pão 
Marroquino, Couscous, Tajine, 
Pastilla, Kafta, entre outros.

S H O W R O O M

ESPECIALIDADE MARROQUINA

“SE VOCÊ PODE 
ORGANIZAR A 
SUA COZINHA, 
VOCÊ PODE 
ORGANIZAR 
A SUA VIDA”. 
ANÔNIMO

Ingredientes: (para 4 pessoas)
4 pedaços de filé de salmão
1 colher de chá de pimenta preta em pó
1/2 colher de chá de sal 
3 dentes de alho esmagados
4 folhas de coentro picadinhos 
4 raminhos de salsa picadinhos
1/2 xícara de molho de tomate caseiro
1 colher de chá de cominho em pó
1 pitada de açafrão 
1 pitada de páprica 
Suco de 1 limão 
4 colheres de sopa de azeite de oliva
2 cebolas cortadas em pétalas finas
1/2 xícara de azeitonas pretas fatiadas 
e sem caroço
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Arthur Piccolomini de Azevedo é Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, consultor, palestrante, educador em 
vinho e editor do website Artwine (www.artwine.com.br) 
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Para estes dias, nada como vinhos 
que se destacam por reforçar o clima 
de festa.
Para acompanhar os doces remanes-
centes das Festas, especialmente os 
feitos com chocolate e nozes, o deli-
cioso Jerez Pedro Ximenez, um clás-
sico do sul da Espanha, é perfeito. O 
mesmo vale para o seu parente italia-
no, o Vin Santo, elaborado com uvas 
passificadas na Toscana, assim como 
para o Moscato d’Asti .

O final de ano é sempre um 
momento oportuno para se 
comemorar o que de melhor 
aconteceu e o início do ano, 
nos acalenta com o verão. 

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

A PASSAGEM DE ANO
E O PLENOVERÃO

Mas para o verão, os prota-
gonistas são os espuman-
tes, especialmente os bra-
sileiros, cada vez melhores, 
por seu frescor e boa fruta. 
Claro que nesse segmento, 
os vinhos de Champagne 
reinam soberanos - hoje, 
amanhã e sempre. Mas, cá 
entre nós, os preços no Bra-
sil não ajudam muito. Feliz-
mente temos opções mais 
econômicas no mercado, 
tais como os personalíssi-
mos Cavas espanhóis, que 
têm sempre ótima relação 
preço/qualidade.
Para aqueles que não apre-
ciam os espumantes, é fácil 
encontrar vinhos chilenos e 
argentinos, e uruguaios em 
menor proporção, de ótima 

qualidade, para saborear 
no verão. E seria pouco nos 
prendermos aos Sauvig-
non Blanc e Chardonnays, 
de que frequentemente nos 
lembramos. Há muitas mais 
opções para a estação. 
De Portugal, cujos vinhos es-
tão disponíveis nos bons su-
permercados e nas impor-
tadoras, vêm os deliciosos 
e frutados Vinhos Verdes. 
Com baixo teor alcoólico e 
acidez elevada, são perfei-
tos para acompanhar petis-
cos, peixes e frutos do mar. 
E além de tudo, são vinhos 
de ótima relação preço/qua-
lidade. 
Já a Espanha nos dá ótimas 
opções em brancos, com 
ótima fruta, grande frescor e 
muita personalidade. Pense 
nos vinhos da Galícia, mais 
especificamente, de Rías 
Baixas, baseados na Alva-
rinho, uma uva muito inte-
ressante, que também tem 
dado bons vinhos no Brasil 
e no Uruguay. 
Ainda na Espanha, em Rue-
da, a Verdejo é um uva que 
dá origem a vinhos frutados, 
herbáceos, frescos e muito 
saborosos. E não se esque-
ça da Catalunha, que tem na 
Xarel-lo sua máxima expres-
são. É uma uva cujos vinhos 
são marcados pela elevada 
acidez, mineralidade, bom 
corpo e muita expressão. 
Porém, quando se fala em 
vinhos brancos, a Riesling 
é referência obrigatória. 
Antes restrita à Alemanha, 
onde obviamente grandes 
exemplares são produzidos 
e hoje, felizmente bastan-
te disponíveis no mercado 
brasileiro, a Riesling dá vi-
nhos muito interessantes na 
Nova Zelândia e na Austrá-
lia, também encontrados em 
nosso mercado. 
Enfim, bons vinhos não fal-
tam para celebramos mais 
um ano que começa! 
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QUEM FAZ,
CONQUISTA.

QUEM FAZ,
CONQUISTA.

VOCÊ CONQUISTA, NÓS PROTEGEMOS.

Para informações adicionais acesse www.disalconsorcio.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Administrado por Disal Adm. de Consórcios Ltda. 
Certifi cado de Autorização nº 03/00/057/89 Ouvidoria: 0800-7252289.
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