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“Para quem quer adrenalina 
correndo nas veias”
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Só em automóveis e comerciais leves a expectativa é de um 
aumento de 9%, ou seja, é esperada a venda de 2 milhões e 
900 mil unidades. A matéria completa está na seção Segmento 
desta edição, que traz ainda a opinião da analista Tereza 
Fernandes, da Consultoria MB Associados, sobre a economia 
mundial, a nossa economia e as perspectivas para o setor 
automotivo.
Para a Volkswagen as notícias também foram boas. Durante 
o lançamento do Polo GTS para os jornalistas especializados 
e influenciadores digitais – nossa matéria de capa – ficou 
evidente o poder de uma marca que se traduz em tecnologia, 
robustez e confiança e de uma sigla como a GTS, que inspira 
esportividade e adrenalina, mesmo para os mais jovens. O 
Polo GTS foi uma unanimidade. E a marca VW também. Na 
oportunidade, o presidente da Volkswagen América Latina, 
Pablo Di Si, recordou a performance da Companhia no Brasil, 
bem acima da média da concorrência: “Nós dobramos o 
crescimento da indústria. Nós crescemos 51% em 2018 e 2019. 
Em 2019, a concorrência no segmento de autos e comerciais 
leves cresceu 7,7%, enquanto nós crescemos 12%”, disse ele.
Outro tema destacado nesta Showroom é a evasão das 
montadoras dos salões de automóveis no mundo todo. O 
tradicional Salão de Frankfurt anunciou seu encerramento 
e o de São Paulo corre o risco de não acontecer se mais 
fabricantes desistirem de se apresentar. Por outro lado, 
feiras como a CES, que oferecem custos mais baixos para os 
expositores e inovações para os visitantes, estão justamente 
atraindo os fabricantes de automóveis.
No mais, entretenha-se com nossos cronistas e ofereça a seus 
clientes suas opções de leitura, como a seção A Passeio, que 
mostra a cidade de Moscou renovada depois da Copa de 2018 
e muito mais fácil para o turista ocidental se locomover por lá.
Boa leitura!

Conselho Editorial 

Fevereiro começou com a boa nova trazida pela Fenabrave. Em sua 
primeira entrevista coletiva à imprensa do ano, o presidente da Entidade, 
Alarico Assumpção Junior, anunciou otimismo: um crescimento de 9,6% 
das vendas em relação ao ano passado, com previsão de comercialização 
de cerca de 4 milhões 400 mil unidades.

Bons números 
para o ano

 
RECADO

5S H O W R O O M

 
EXPEDIENTE

show397.indd   5 2/21/20   9:42 AM



Eduardo Freire, presidente da Unisudoeste, 
também da Região II e

Marco Antonio de Felipe, vice-presidente da 
Uninorte, igualmente da Região II, interior de São Paulo.

Rafael Zamora Monteiro, vice-presidente da 
Unigran, Região I...

Dario Silva Junior, presidente da 
Unileste, Região II...

Na primeira reunião do ano das Novas Lideranças da Gestão 2020 – 2021, 
o registro de parte dos presidentes e vice-presidentes de Uni´s:

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Marco Antonio de Felipe, vice-presidente da 
Uninorte, igualmente da Região II, interior de São Paulo.

Para o time da Assobrav, na área de Operações 
– Vendas, veio somar Daniel Proença, 
conhecido e competente executivo do setor. 

Marienne Chaia Porto, vice-presidente da 
Unicentronorte Cuiabá, da Região VI.

Marcos Augusto Viel, presidente da Unicar, 
Região III...

Cristian Letti, presidente da Unipar, 
também da Região III e

7S H O W R O O M
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COMPARTI-
LHAMENTO

WeShare, o serviço de compartilhamento 
de carros da Volkswagen e da SKODA sem 
utilização de bases fixas, será expandido 
para mais sete cidades na Alemanha e ou-
tros países europeus em 2020. Praga, na Re-
pública Checa, e Hamburgo, na Alemanha, 
receberão o serviço na próxima primave-
ra europeia (segundo trimestre do ano) e 
devem ser seguidas por Paris, Madri, Buda-
peste, Munique e Milão. 

WESHARE, AGORA PARA 
SETE CIDADES

Em todas essas cidades, o sistema WeShare dis-
ponibilizará uma frota de veículos totalmente 
elétricos com um total aproximado de 8.400 car-
ros. Em Praga e Budapeste, o WeShare trabalhará 
em cooperação com a marca SKODA. Nas outras 
grandes cidades da Alemanha, França, Espanha 

e Itália, os veículos WeShare oferecidos 
incluirão os modelos e-Golf1 e e-up2 da 
Volkswagen, assim como, a partir do final 
do ano, o ID.33. 
O WeShare iniciou suas operações em 
Berlim em 2019, já com 1.500 carros e-
-Golf. A empresa conta agora com 50 mil 
clientes registrados na cidade. 

Sem bases fixas
“Para nós, 2020 será um ano de grande 
crescimento”, afirma Philipp Reth, Chief 
Executive Officer (CEO) da WeShare. 
“Estamos convencidos de que o compar-
tilhamento de carros totalmente elétricos 
sem bases fixas (o cliente pode pegar e 
deixar o carro onde quiser) será um ele-
mento transicional crescente no campo 
da mobilidade sustentável e compar-
tilhada por um tempo considerável no 
caminho para sistemas de transporte au-
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CEO Philipp Reth. Ao longo dos 
últimos seis meses, a frota do We-
Share em Berlim completou mais 
de três milhões de quilômetros ro-
dados, o que corresponde a uma 
média de quatro ou cinco viagens 
diárias por carro. 

Mais parcerias
Um dos maiores desafios enfren-
tados pelo WeShare em Berlim é 
o carregamento das baterias. Para 
compensar a disponibilidade ina-
dequada de uma infraestrutura de 
carga pública, a Volkswagen AG e 
o WeShare iniciaram uma opera-
ção em cooperação com o Grupo 
Schwarz. A Schwarz está insta-
lando atualmente um total de 140 
estações públicas de carga em 60 
filiais da rede de supermercados 
Lidl e 10 lojas da rede Kaufland em 
Berlim. Como parceiro no acordo, 
o WeShare pode usar as estações 
de carga para sua frota de carros 
compartilhados de forma exclusi-
va fora do horário de abertura das 
lojas. Durante as horas de abertura 
ao público, as estações de carga 
estão disponíveis para todos os 
clientes das lojas da Lidl e Kau-
fland. Além do Grupo Schwarz, o 
WeShare planeja estabelecer ou-
tras parcerias visando a expansão 
da infraestrutura disponível. 

tomatizados”, acrescenta 
Reth. Na opinião do exe-
cutivo, o objetivo deve 
ser criar um precedente 
tanto para o público em 
geral como para as cida-
des. “Dessa forma, espe-
ramos receber apoio das 
cidades na área das ta-
rifas de estacionamento 
para veículos comparti-
lhados, por exemplo, ou 
o estabelecimento de 
novas áreas de compar-
tilhamento em espaços 
públicos com vistas a 
incentivar usuários em 
potencial e tornar o com-
partilhamento de carros 
ainda mais interessante 
e relevante”, diz Reth. 

WeShare já comple-
tou mais de 3 mi-
lhões de Km roda-
dos em Berlim
Em Berlim, onde o We-
Share foi lançado em 
junho de 2019, cerca de 
50 mil clientes já estão 
registrados para utilizar 
o serviço. Aproximada-
mente três quartos des-
ses clientes registrados 
são usuários ativos, isto 
é, utilizaram o serviço 
do WeShare pelo menos 
uma vez. “Em compara-
ção com o setor como 
um todo, este número é 
muito alto e demonstra 
que o WeShare é alta-
mente relevante para a 
mobilidade urbana das 
pessoas”, comenta o 

Sobre o WeShare 
O WeShare é um serviço de compar-
tilhamento de carros 100% elétricos 
da UMI Urban Mobility International 
GmbH com sede em Berlim, uma em-
presa da Volkswagen AG. O WeShare 
começou a operar em Berlim com 
1.500 veículos elétricos em julho de 
2019. Outras cidades serão abrangi-
das em 2020. Como um serviço de 
“veículos sob demanda”, o WeShare 
atende às necessidades de pessoas 
que não desejam abrir mão da mobi-
lidade individual. Ele tem como ob-
jetivo oferecer uma opção adicional 
significativa para todas as ocasiões 
em que utilizar um carro. É prático e 
conveniente. No futuro, a UMI desen-
volverá e fornecerá serviços de veí-
culos sob demanda (VOD) baseados 
em TI (Tecnologia da Informação). O 
objetivo é agrupar as ofertas de veí-
culos sob demanda do Grupo Volks-
wagen e disponibilizá-las em gran-
des cidades da Europa. 
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Quase 3 milhões de 

carros em 2020 

Mesmo com menos emplacamen-

tos em janeiro, por conta do adven-

to das placas Mercosul em alguns 

Estados, a Fenabrave acredita no 

aumento de vendas este ano. A 

expectativa é de um crescimento 

geral de 9,6% em relação a 2019 e 

são esperadas cerca de 4 milhões 

e 400 mil unidades comercializa-

das. Só no segmento de autos e co-

merciais leves a perspectiva é de 

um aumento de 9%, com vendas 

de quase 2 milhões e 900 mil uni-

dades.

O presidente da Entidade, Alarico 

Assumpção Junior, disse, durante a 

primeira entrevista coletiva à im-

prensa de 2020, que ao longo dos 

dois últimos anos 750 concessio-

nárias foram instaladas em contra-

partida às 2.100 fechadas durante 

os anos 2015, 2016 e o primeiro 

semestre de 2017 e que 70 mil em-

pregos já foram retomados. 

Vendas diretas X Fatura-
mento direto
Em entrevista à Assobrav, Alarico 

também falou sobre as vendas diretas, 

prática que tem crescido no mundo todo. 

”As vendas diretas já estão aí há muito 

tempo, mas eu acho que tem que ter li-

mite para isso. Em primeiro lugar, nós te-

mos um contrato de concessão comercial. 

Quem é um concessionário autorizado, 

como são os empresários da Rede Volks-

wagen e como são todos os concessioná-

rios associados à Fenabrave por meio de 

suas Associações de Marca, está ampara-

do por leis que precisam ser cumpridas. 

Nós temos autorregulamentação, a Lei 

6729, que estabelece um critério para 

que haja um equilibro naquilo que é con-

show397.indd   12 2/21/20   9:42 AM



13S H O W R O O M 

Quase 3 milhões de 

carros em 2020 
da Consultoria MB Asso-

ciados, também presente 

à coletiva de imprensa da 

Fenabrave, deu um pano-

rama sobre a economia 

mundial, apostando em 

um crescimento do PIB no 

planeta moderado, mesmo 

com advento do coronaví-

rus. 

Sobre nossa economia, Te-

reza também se mostrou 

otimista. “Com tudo que 

2019 foi um ano relativa-

mente conturbado em ter-

mos do noticiário interna-

cional e mesmo nacional, 

com problemas climáticos 

e políticos como os pro-

testos na França, na Vene-

zuela, o Brexit, e aqui com 

a Amazonia, o Brasil ficou 

em quarto lugar como o 

país que mais atraiu in-

vestimento estrangeiro. 

Perdemos apenas para os 

Estados Unidos, China e 

Singapura. Entendo que 

isso foi um bom indicador, 

o que nos faz acreditar que 

neste ano, se de fato, os 

programas de concessões 

avançarem, a gente tem 

condições de absorver um 

montante mais representa-

tivo”, afirmou.

Brasileiro vai com-
prar mais carros
Especificamente sobre o se-

tor automobilístico, Fernan-

des garantiu que “desta vez 

o setor se antecipou. O que 

houve – disse – foi que tive-

mos 2017 e 2018 ainda com 

o PIB relativamente negativo, 

mas com o setor automotivo 

já crescendo e essa curva 

deve continuar. Mas vamos 

lembrar que o setor sofreu 

muito também, a partir de 

2013; em alguns segmentos 

recuamos 20 anos. 

Para este ano, o segmento 

de automóveis e comer-

ciais leves deve ter boas 

vendas, porque acredita-

mos em um cenário econô-

mico com uma massa sala-

rial crescendo em torno de 

3% acima da inflação, de-

semprego em queda, ainda 

que lentamente e juros em 

desaceleração importante. 

Somado a isso a atuação do 

Banco Central e da própria 

Febraban no sentido de di-

minuir o spread fará dife-

rença para o consumidor e 

é por isso que apostamos 

em um crescimento de 9% 

para esse segmento”, con-

cluiu.

siderado venda direta”, dis-

se. Mas adiantou: ”O número 

comumente alto apresenta-

do como vendas diretas tem 

dois fatores: primeiro que o 

volume de vendas ao vare-

jo decresceu e isso fez com 

que naturalmente as vendas 

diretas crescessem e segun-

do que dentro das chama-

das vendas diretas é preciso 

separar o que são vendas di-

retas de fato e o que é fatu-

ramento direto, pois este úl-

timo refere-se às categorias 

PCD, taxista, produtor rural, 

ao pequeno e médio empre-

sário. Estas categorias re-

presentam entre 16% e 17% 

do faturamento que vai para 

o concessionário.”

Economia vai bem
A administradora de em-

presas Tereza Fernandes, 
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“Até 5% das vendas 
na faixa do Highline”

Polo GTS
Com mais de 180 mil unida-
des vendidas desde o seu 
lançamento em 2017, o Polo 
chegou às concessionárias 
no início do ano na versão 
GTS, sigla que é um ícone 
da marca, traduzida pela es-
portividade incorporada à já 
reconhecida tecnologia, per-
formance, conectividade e 
segurança do modelo.

Durante a apresentação do carro à imprensa, 

no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, in-

terior de São Paulo, dias 22 e 23 de janeiro, o 

presidente e CEO da Volkswagen América La-

tina, Pablo Di Si, disse que “o Polo GTS pode 

representar entre 3% e 5% das vendas da faixa 

da versão Highline”, dada a aceitação do pú-

blico brasileiro pela esportividade que o carro 

apresenta.

De fato, até os jovens influenciadores digitais 

presentes ao evento se encantaram com o mo-

delo:

“A paixão por carro não tem idade. Quem gosta 

de dirigir, gosta de ter seu carro. Eu acho que 

o trânsito afasta a gente do dia a dia de que-

rer estar com o carro, mas no final de semana 
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o caso da Volks, dos aplicati-

vos que ajudam o usuário a 

lembrar do momento da re-

visão, por exemplo. Acredito 

que estes benefícios fazem 

com que cada vez mais pes-

soas, jovens, e especialmen-

te mulheres, se interessem 

por carros com este tipo de 

aplicativos e tecnologia.”

Vanessa Duarte • LifeStyle • @vanduarte

“Muita gente não quer ter 

mais carro hoje em dia, quer 

andar de uber, mas eu te-

nho carro sim, desde os 19 

anos. Gosto muito, uso todo 

dia, para tudo. E gostei mui-

to da parte visual do Polo 

GTS, especialmente porque 

minha área de atuação é 

15S H O W R O O M

moda, estilo. Achei muito ba-

cana todas as linhas, as cos-

turas vermelhas, os detalhes 

do painel, tudo digital, e ao 

mesmo tempo a simbologia 

que remete ao passado es-

portivo da marca nas siglas 

GT, GTI e GTS – aqui expos-

tos o antigo Passat, o Pointer 

e Gol GTS. Achei muito mas-

sa, enfim, o visual do carro 

e dirigi-lo na pista foi uma 

sensação! Demais! O carro 

segura mesmo, estabilidade 

sensacional, acelera bem 

pra caramba. 

Quem gosta de adrenalina, 

de sentir um carro esporti-

vo, seja homem, seja mulher, 

vai querer ter um Polo GTS, 

mesmo porque, ele é um 

todo mundo ama pegar um 

carro, viajar, ir para uma praia 

e o Polo GTS parece um avião-

zinho, ele voa, tem uma pega-

da... o carro realmente res-

ponde. Ele é incrível. É o carro 

mais esportivo que eu já dirigi 

em minha vida.”

Chris Castro • Nutrição e Pele • @chircastro1

“A tecnologia que a Volks traz 

é baseada na segurança e na 

inovação, então, para quem 

gosta de estilo, velocidade, 

um carro esportivo que vai te 

acompanhar no dia a dia e no 

final de semana é o Polo GTS. 

Pessoalmente gosto de carro 

e começo a entender um pou-

co mais do produto. Ainda que 

não domine os aspectos técni-

cos, procuro entender de se-

gurança, da conectividade que 

o veículo proporciona, como é 
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carro compacto, muito ágil e 

super prático para a cidade, 

fácil de estacionar em qual-

quer vaga.” 

Leonardo Leal (Coloral) • Estilo e Moda Masculina

@blogmachomoda

“Eu adorei o carro. Muito 

bom. Aceleração incrível. 

Ele é muito esportivo. Abra-

ça a gente. Eu amo dirigir, 

principalmente na estrada. 

Não tenho carro, porque na 

cidade procuro não dirigir, 

mas depois de ter experi-

mentado o Polo GTS, estou 

planejando comprar um este 

ano! (risos)”

Malu Perini • Viagens e LIfeStyle

@maluperini

 Suspensão nova
Os jornalistas da mídia tradi-

cional também não pouparam 

elogios ao Polo GTS. Hairton 

Ponciano, Jornal do Carro, na 

edição de 29 de janeiro, por 

exemplo, destacou as quali-

dades do modelo logo no títu-

lo - ”Polo GTS, muito prazer”. 

No texto, ele analisa detalha-

damente a performance do 

carro e evidencia a esporti-

vidade e o prazer ao volante. 

“A posição ao volante é muito 

boa e os novos bancos com 

regulagem manual, apoiam 

bem o corpo em curvas”, diz.

Ponciano chama atenção ain-

da para o motor forte, a sus-

pensão, a direção e os freios 

bem dimensionados. Estes, 

além dos itens novos, feitos 

exclusivamente para o Polo 

GTS, foram explicados com 

a habitual paixão pelo enge-

nheiro José Loureiro, gerente 

executivo de Desenvolvimen-

to do Produto da Volkswagen 

do Brasil.

“O Polo GTS ganhou um eixo 

traseiro novo com perfil de 

maior rigidez torcional. Ao 

fazer isso, tivemos que mexer 

também na suspensão dian-

teira e assim fizemos: aumen-

tamos a rigidez torcional da 

suspensão dianteira. Como? 

Aumentando o diâmetro da 

barra estabilizadora na frente. 

De consequência, os amorte-

cedores também são novos, as 

molas são novas. E com toda 

essa mudança nós fizemos um 

novo trolley de suspensão; um 

novo trolley de SC do Progra-

ma de Estabilidade Eletrôni-

co, dando uma condição mais 

esportiva para o carro. Outro 
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item que também mudamos 

foi a curva de assistência na 

direção elétrica.” 

Performance de dar inveja
Fabricado sobre a já conheci-

da Estratégia Modular MQB, 

referência em eficiência e 

recursos tecnológicos, equi-

pado com o motor 250 TSI 

(1,4 litro, 150 cv e 250 Nm de 

torque) e câmbio automático 

de seis marchas, o Polo GTS 

nasceu de um conceito inspi-

rado nos lendários modelos 

dos anos 1980 e 1990 e que 

fez grande sucesso no Salão 

Internacional do Automóvel 

de São Paulo 2018.

O Polo GTS acelera de 0 a 100 

km/h em 8,4 segundos. E sua 

velocidade máxima supera 

a marca dos 200 km/h: são 

207 km/h. Isso graças ao con-

sagrado conjunto mecânico 

que combina o motor 250 TSI 

(quatro cilindros e 1,4 litro de 

cilindrada), com potência de 

150 cv (etanol ou gasolina) e 

250 Nm (25,5 kgfm) de tor-

que – também com etanol ou 

gasolina – ao câmbio automá-

tico de seis marchas AQ250 

(o mesmo do Jetta, mas com 

acerto mais esportivo). 

Parte da família EA211 de mo-

tores, o 250 TSI é produzido na 

Fábrica de São Carlos. Aplica-

do nos modelos Jetta e Tiguan, 

esse motor possui vários re-

cursos de alta tecnologia para 

oferecer excelente desempe-

nho, alta durabilidade e bai-

xo consumo de combustível 

– como o duplo circuito de ar-

refecimento, bloco e cabeço-

te feitos de alumínio e duplo 

comando de válvulas variável.

Esportivo, mas sempre ele-
gante
Externamente, o Polo GTS traz 

detalhes exclusivos, como os 

faróis full LED, que garantem 

excelente iluminação noturna 

e têm identidade visual dife-

renciada. Ligando-os de lado 

a lado há um filete vermelho, 

que destaca a esportividade do 

Polo GTS. A grade do radiador 

tem formato de “colmeia” e traz 

o logo GTS. Em relação ao Polo 

Highline, o para-choque dian-

teiro é novo e mais imponente.

Na lateral, chamam a atenção as 

rodas de 17 polegadas, diaman-

tadas, com pneus 205/50 R17 – 

perfil que permite ótimo equilí-

brio entre conforto de rodagem 

e estabilidade em curvas. Para 

isso colabora o acerto mais fir-

me da suspensão, em relação 

à da versão Highline. Ainda na 

lateral, o Polo GTS traz as capas 

dos retrovisores pintadas na cor 

preto brilhante.

Na traseira, o Polo GTS traz de-

fletor na tampa do porta-malas 

pintado em preto brilhante e a 

seção inferior do para-choque 

traseiro exclusiva. As lanternas 

são de LED, com assinatura no-

turna diferenciada da versão 

Highline. Para complementar, a 

saída de escapamento é dupla.

Interior único e exclusivo
Na cabine escurecida (teto, 

bancos e laterais de porta são 

da cor preta), o grande desta-

que são os bancos esportivos, 

mais firmes, que oferecem bom 

apoio ao corpo em curvas. O 
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CAPA

apoio de cabeça integra-

do remete aos bancos uti-

lizados em carros de com-

petição. 

O revestimento é feito com 

misto de tecido e couro, 

trazendo linhas horizon-

tais que fazem referência 

aos bancos dos modelos 

da década de 1980 e com 

a sigla GTS gravada no en-

costo.

O volante é exclusivo, com 

acabamento de couro e 

costuras vermelhas e a si-

gla GTS na base. Detalhes 

na cor vermelha também 

estão nas molduras das 

saídas de ar, base da ala-

vanca de câmbio e tape-

tes. 

Eletrônica para o de-
sempenho
O Polo GTS é equipado de 

série com o painel digital 

(Active Info Display), que 

se diferencia pela ilumi-

nação vermelha. Esse é 

um dos recursos eletrônicos exclu-

sivos possibilitados pela Estratégia 

Modular MQB. 

Outro recurso é o seletor do modo 

de condução, que altera a persona-

lidade do Polo GTS, afetando inclu-

sive o som do motor – o motorista 

pode escolher entre os modos “nor-

mal”, “ecológico”, “esportivo” ou 

“individual”. Quando é selecionado 

o modo esportivo, entra em ação o 

atuador sonoro, que amplifica o pra-

zer ao dirigir, garantindo mais emo-

ção.

Ainda no campo da eletrônica, o 

Polo GTS é equipado com o XDS+ 

(bloqueio eletrônico do diferencial), 

que faz parte do ESC – Controle ele-

trônico de estabilidade (item de sé-

rie). 

O XDS+ melhora o comportamento 

dinâmico do carro. Esse sistema au-

menta a agilidade e diminui a neces-

sidade de movimentação do volante 

por meio de intervenções seletivas 

nos freios das rodas internas às cur-

vas nos dois eixos e permitindo uma 

transferência do torque disponível 

do motor para as rodas externas. 

O XDS+ funciona com quais-

quer condições de aderên-

cia do piso. Isso resulta em 

dirigibilidade precisa, com 

mais tração e agilidade nas 

curvas. 

O ESC do Polo GTS também 

inclui o sistema de frenagem 

automática pós-colisão (Pos-

t-Collision Brake), recurso 

exclusivo na categoria.

Muitos itens de série
A lista de equipamentos de 

série traz sistema Kessy de 

acesso ao veículo e partida 

do motor sem uso da chave, 

sensores de estacionamento 

dianteiros e traseiros para 

auxílio ao estacionamento 

(que incluem câmera de ré), 

sistema start/stop (que desli-

ga e liga o motor na paradas 

em semáforos, por exemplo), 

e o sistema de som Discover 

Media, com tela colorida de 

8 polegadas sensível ao to-

que, navegação, App-Con-

nect e comando por voz. 

Também são itens de série 

o detector de fadiga, retro-

visor interno eletrocrômico, 

sensores de chuva e crepus-

cular e o controlador auto-

mático de velocidade (piloto 

automático).

Como opcional está dispo-

nível o pacote Beats, com 

o sistema de som que in-

clui alto-falantes, tweeters, 

subwoofer e amplificador, 
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além do recurso de 

variação do espaço no 

porta-malas (s.a.v.e.) 

e rede para objetos no 

compartimento. 

O Polo GTS está dis-

ponível em opções de 

cores sólidas (Preto 

Ninja, Branco Cristal e 

Vermelho Tornado) e 

metálicas (Prata Sirius, 

Azul Biscay e Cinza 

Platinum).

Volkswagen, acima 
da média do merca-
do
Durante o evento do 

lançamento do Polo 

GTS para a imprensa, 

o presidente e CEO da 

Volkswagen América 

Latina, Pablo Di Si, re-

cordou, mais uma vez, 

que a Companhia re-

gistrou números acima 

da concorrência nos 

últimos dois anos.

“O mercado global 

de carros caiu 4% 

em 2019 em relação a 

2018, puxado pela me-

nor performance da 

China e dos Estados 

Unidos, mas a marca 

VW em nível mundial 

cresceu 0,5% em 2019, 

graças à América do 

Sul, que cresceu 3,7%, 

com a liderança do 

Brasil, e à Europa, com 

0,9%”, disse Pablo.

Ele lembrou ainda que 

a Volkswagen mantém 

a liderança na Argen-

tina há 16 anos conse-

cutivos e que no Brasil 

o crescimento da mar-

ca continuou acima do 

mercado nos dois últi-

mos dois anos. 

“Nós dobramos o cres-

cimento da indústria. 

Nós crescemos 51% 

em 2018 e 2019. Em 

2019 a concorrência 

no segmento de au-

tos e comerciais leves 

cresceu 7,7%, enquan-

to nós crescemos 12%. 

Se tomarmos como 

exemplo outro índice, 

por exemplo, a pro-

dução, vemos que a 

produção da concor-

rência no País cres-

ceu 2,1% e nós 12,3%, 

mesmo com a queda 

de produção por conta 

da Argentina”, desta-

cou.

Vendas corporativas 
e digitais
Sobre vendas corpo-

rativas, modalidade 

que vem crescendo 

em nível mundial, Di 

Si demonstrou que 

enquanto o mercado 

cresce nessa prática, 

a Volkswagen caminha 

na contramão; cres-

cem cada vez mais 

suas vendas a varejo, 

isto é, para a sua Rede 

de Concessionárias. 

“E assim continuará no 

futuro”, afirmou.

Com relação às expor-

tações, que no Brasil 

caíram 29%, a marca 

VW registrou queda 

de apenas 4,6% em 

2019. 

“Desenvolvemos o 

mercado mexicano 

com o T-Cross e o Vir-

tus, e o peruano com 

a Saveiro, praças que 

permitiram compen-

sar a queda para a 

Argentina. E quando 

olhamos para o total 

exportado por todas as 

montadoras, verifica-

mos que é 15% da pro-

dução geral, enquanto 

nós, da Volkswagen, 

exportamos quase 

22%, portanto, somos 

o maior exportador 

histórico da indústria 

automobilística brasi-

leira”, explicou Pablo 

Di Si.

Finalmente, o presi-

dente da Volkswagen 

América Latina falou 

sobre o desenvolvi-

mento da área digital 

da Montadora. “Dedi-

camos muito tempo às 

novas tecnologias em 

2019, tanto para den-

tro da Fábrica quanto 

para fora dela. Todas 

nossas ferramentas 

estão reunidas em um 

aplicativo e começa-

mos também as ven-

das digitais, onde os 

vendedores vão até os 

consumidores. Já esta-

mos com este modelo 

em cinco concessio-

nárias brasileiras, mas 

é nossa meta estar em 

toda a Rede até o final 

de 2020. É um projeto 

muito, muito agressi-

vo.” 
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O fim do Salão de Frankfurt, o 
grande IAA, depois de 70 anos 
de existência, em Messe, pegou 
todo mundo de surpresa. E a ra-
zão foi mesmo o esvaziamento 
do evento. Depois que montado-
ras como o Grupo PSA, o Grupo 
FCA, as japonesas Toyota e Nis-
san e a poderosa GM desistiram 
de montar estandes este ano, 
em setembro, quando se realiza-
ria o evento, a direção do Salão 
de Frankfurt decidiu fechar as 
portas e mudar a sede do Salão 
para outra cidade, onde a mos-
tra acontecerá, provavelmente, 
em um espaço bem menor. As 
cidades que poderão sediar o 
novo IAA, mas só em 2021, são 

A FUGA DOS FABRICANTES
Colônia, Stuttgart e Hannover. 
O porquê de montadoras 
como GM, Toyota ou BMW 
deixarem de exibir seus mo-
delos em salões tradicionais 
como os de São Paulo, que 
acontecerá entre os dias 12 e 
23 de novembro, no SP Expo, 
e Franfkfurt tem as mesmas 
respostas: o alto custo para 
montar e manter os estandes 
durante dias e o pouco retor-
no em vendas efetivas que os 
salões trazem. 
Hoje, as montadoras conside-
ram investir em eventos mais 
ligados à mobilidade – que 
são mais charmosos, chamam 
mais gente e gente mais jo-
vem, porque oferecem mais 
atrações, como o CES, por 
exemplo, do que eventos des-
tinados exclusivamente ao 
automóvel.
Além disso, segundo o presi-
dente da Anfavea, Luiz Car-
los Moraes, “toda a cidade 
que sedia o evento precisa-
ria estar envolvida, desde as 
autoridades municipais até 
os representantes dos hotéis, 
bares e restaurantes, para 
que essa estrutura motivada, 
proporcionasse aos visitan-

A debandada de montadoras dos 
grandes salões de automóveis do 
mundo movimentou os noticiários 
no início do ano. Parece incrível 
que salões como o de Frankfurt e 
mesmo o de São Paulo, tradicio-
nais mostras de lançamentos das 
marcas populares e vitrines de 
bólidos e de protótipos futuris-
tas, deixem de atrair a atenção de 
gente de todas as idades.

Enquanto o tradicional Salão 
de Frankfurt anunciava que 
deixaria de existir por falta 
de “clientes”, a CES - Feira 
de Eletrônica de Consumo, 
realizada em janeiro, na ci-
dade de Las Vegas, nos Esta-
dos Unidos, todos os anos, em 
franco crescimento de expo-
sitores e prestígio, atraiu 16 
marcas automobilísticas para 
a mostra deste ano.

SALÕES X CES
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tes, especialmente os de fora 
da capital, uma recepção dife-
renciada, de maneira a atrair 
mais público para o salão e 
assim ele se tornar compensa-
dor em termos de visitas aos 
estandes dos expositores”.
O Salão do Automóvel do ano 
passado recebeu 740 mil pes-
soas. Para este ano, já são seis 
as montadoras que disseram 
não ao evento: BMW e Mini, 
Toyota e Lexus, GM e Hyundai.
Fabricantes e entidades de 
classe consideram que é pre-
ciso encontrar já alternativas 
de novas estruturas e novos 
modelos de negócio para via-
bilizar as futuras mostras de 
automóveis sob pena de se-
rem a cada ano menores.
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Segundo os organizadores, a prin-
cipal razão para a disputa de seu 
espaço pelas montadoras é o preço, 
muito mais em conta, mas há outras. 
A CES é interessante, moderna, fala 
de mobilidade em uma visão am-
pla, propõe e apresenta tendências 
viáveis e necessárias e promove a 
integração de vários setores. Nesta 
edição, por exemplo, a Sony, tradi-
cional gigante de produtos eletrô-
nicos, apresentou um protótipo de 
um carro elétrico e autônomo em 
parceria com fabricantes de auto-
peças e fornecedores de eletrôni-
ca de bordo. Provavelmente a Sony 
não tem intenção de fabricar carro, 
mas quer demonstrar tecnologia e 
competência para isso e para “bri-
gar” de igual para igual com os ou-
tros players do vasto mercado de 
veículos, especialmente pelos da-
dos de quem os compram. 

Grafeno
Uma das montadoras presentes ao 
CES, a Mercedes, apresentou o con-
ceito elétrico AVTR, utilizando uma 
bateria a grafeno, que diminui mui-
to a necessidade de lítio e cobalto e 
agiliza o carregamento. Em apenas 
7 minutos, em média, carrega a ba-
teria de 0 a 100%.
O espaço da Mercedes ficou con-
corrido, ainda que o conceito, se-
gundo a própria montadora, pode 
levar ainda uns bons anos para che-
gar às ruas.
A Jeep foi mais uma que se apre-
sentou na CES 2020, antecipando as 
inovações tecnológicas que farão 
parte de sua próxima geração de 
veículos. Já anunciados os modelos 
Wrangler, Compass e Renegade 
com motores híbridos e outras no-
vidades, como o Uconnect, sistema 

S H O W R O O M

A FUGA DOS FABRICANTES

TIRA CARROS DOS SALÕES
que dará acesso a 
todas as funcionali-
dades do carro por 
meio de telas no pai-
nel. 

Elétrico a energia 
solar
A Fisker, jovem fabri-
cante de veículos elétricos estadu-
nidense, apresentou o SUV Ocean, 
cheio de tecnologia e que agrada 
em cheio às famílias, mas o mais 
interessante é que além de ser um 
elétrico convencional, com bateria 
que permite 483 quilômetros de 
autonomia carregado na tomada, 
ele também pode captar a energia 
do sol, através do teto solar equi-
pado com placas que conduzem a 
energia para a bateria, aumentan-
do sua capacidade em até quatro 
vezes. Realmente um projeto futu-
rista e ecológico, e o melhor: a um 
preço bem razoável: US$ 37,5 mil.
A Fabricante anunciou ainda que 
vai disponibilizar recargas gratui-
tas em 370 estações espalhadas 
pelos EUA.
A dupla Hyundai-Uber mostrou 
mais uma vez seu protótipo de 
táxi voador, o S-A1, com capacida-
de para quatro passageiros, mais 
o condutor. O protótipo, arrojado, 
sem dúvida, é o embrião dos futu-
ros táxis que cruzarão os céus das 
megalópoles a 300 km/h, fugindo 
dos congestionamentos.

Robôs
Além dos veículos, a CES mostrou 
Inteligência Artificial, Realidade 
Aumentada e muitos robôs. 
Para os experts em tecnologia e 
futurólogos, a CES 2020 anteci-
pou, acima de tudo, a união da In-

ternet das Coisas com a Inteligência 
Artificial, o que passará a ser a “A 
Inteligência das Coisas”, onde todo 
mundo e todo o mundo estará em 
rede e conectado o tempo todo, por 
meio de sensores espalhados em to-
dos os lugares, conversando entre si.
Com isso surgirão as cidades inteli-
gentes, que permitirão que veículos  
autônomos transitem com absolu-
ta segurança, ao mesmo tempo em 
que táxis voadores cruzem os céus 
em diferentes rotas sem se choca-
rem e aterrissem com segurança 
sem colidir com carros e pedes-
tres; que robôs e pessoas convivam 
em casas, escritórios, fábricas e es-
tabelecimentos comerciais, cada 
qual desempenhando suas funções, 
trazendo maior produção e melhor 
qualidade.
O Bot Chef, robô da Samsung, que já 
esteve na CES de 2019, voltou nesta 
edição e se exibiu novamente. Ele é 
capaz de preparar 35 receitas, entre 
saladas, doces e salgados. Mas foi o 
Ballie, o mais novo assistente pesso-
al da Samsung, em formato de bola, 
que chamou a atenção do público da 
CES. Ele rola pela casa para contro-
lar luzes, TVs e sistemas de ar con-
dicionado, pronto para atender ao 
comando do proprietário da casa, já 
que tem a capacidade, por meio da 
Inteligência Artificial, de aprender 
os hábitos da família. 
A CES 2020 antecipou, mais uma vez, 
o mundo novo.

CES 2020
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Com o abrandamento do regi-
me, tudo mudou, e cada vez mais 
turistas passaram a conhecer a 
cidade majestosa, de grandes 
contrastes e um mix de edifícios 
bizantinos, arranha-céus espe-
lhados e prédios cinzentos e 
quadrados quando da implanta-
ção do regime comunista.
Hoje Moscou está bem reno-
vada. Como uma das cidades 
que sediaram a última Copa do 
Mundo de Futebol, em 2018, re-
cebeu muitas melhorais. Quem 
a visitou antes disso notou certa 
dificuldade com a falta de placas 
em inglês, por exemplo. Agora 
isso já não é um problema. As 
belíssimas e famosas estações 
de metrô ganharam tradução, e 

Magistral e progressista, 

LUCIA TORTORIELLO

 
A PASSEIO
 
A PASSEIO

Está no imaginário das pessoas visitar Moscou desde 
sempre. A cidade imponente, rica e sofisticada, 
descrita com poesia e paixão pelos grandes 
escritores russos do passado; a Moscou cheia de neve 
dos romances proibidos de Anna Karenina e de Dr. 
Jivago; a Moscou poderosa, disciplinada, promotora 
de grandes ginastas olímpicos e do prestigioso 
Ballet Bolshoi, e mesmo a Moscou belicosa de Stalin 
e dos agentes secretos da Guerra Fria, continuou 
despertando o interesse das pessoas ao redor do 
mundo, mesmo quando era difícil visitá-la. 

Moscou
quer mais turistas
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um passeio por elas, já que o trân-
sito pelas ruas e avenidas continua 
sendo um problemão, vale muito 
a pena. São mais de 200 estações 
e 14 linhas equipadas com wi-fi, 
cuja construção começou em 1930, 
um grande feito. Entre as mais im-
pressionantes estão a Ploshchad 
Revolyutsii, com 88 esculturas de 
trabalhadores, soldados e campo-
neses; a Mayakovskaya, cujo teto 
tem mosaicos que ilustram um dia 
na vida do país e a Komsomolskaya, 
com painéis formados por pastilhas 
banhadas a ouro.

O mito da Praça Vermelha
Mas é a Praça Vermelha o cartão 
postal de Moscou. Cenário de fil-
mes e ponto de partida de muitas 
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histórias, a praça é um ícone. Seu iní-
cio data de 1493, quando Ivan III man-
dou derrubar as casas que ficavam na 
frente do Kremlin, para dar espaço a 
ela. Ali logo surgiu um mercado, com 
barracas de madeira vendendo di-
versos produtos, que frequentemen-
te pegavam fogo, daí o nome “Praça 
do Fogo”, da palavra russa “krasna-
ya”, que pode significar tanto “lindo” 
quanto “vermelho”, simbologia que 
séculos depois veio a cair como uma 
luva para o Regime Comunista. 
Com 500 metros de comprimento e 
bastante larga, já foi local de anún-
cios públicos e execuções. Hoje está 
circundada pelo Mausoléu de Lênin, 
pelo Museu Histórico, pela belíssima 
Catedral de São Basílio do século XVI 
e suas famosas torres e cúpulas colo-

ridas, pelo GUM - o shopping mais 
antigo da Rússia, pela Catedral de 
Kazan, pela Porta da Ressurreição e 
por outros prédios importantes. Foi 
também palco dos desfiles milita-
res da época da União Soviética e 
dos atuais. Sua imponência é incon-
testável. 

A Catedral de São Basílio
Sem dúvida o mais conhecido edifí-
cio de Moscou e provavelmente da 
Rússia, a Catedral de São Basílio é 
destino obrigatório e talvez o pri-
meiro a ser visitado. O ingresso é 
um dos mais caros, mas vale muito 
a pena. Além da beleza e da gran-
diosidade do templo, que deve ser 
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apreciado por fora, desde a 
Praça Vermelha, seu interior é 
de uma riqueza inimaginável. 
É preciso estar presente para 
viver toda a sua imensidão de 
detalhes, cores, requinte e be-
leza.
Repleto de capelas, a Cate-
dral Ortodoxa transmite todo 
o mistério e a opulência do 
tempo dos Czares. Fotos não 
são permitidas no interior, mas, 
como se diz, a melhor imagem 
é a que guardamos na retina. 
As muitas capelas e seus alta-
res, repletos de obras de arte, 
formam um conjunto precioso 
dentro de um grande labirinto.
Merecido, depois da visita, vale 
tomar um café na praça e va-
gar por ali, apreciando o mo-
vimento. Rodar as atrações que 
a circundam – que são várias 
- de maneira minuciosa, pode 

tomar mais de dois dias do seu 
tempo, mas se o seu objetivo, 
assim como foi o meu, é visitar 
o Bolshoi, que fica a dez minu-
tos de caminhada, organize-se. 

Técnica perfeita, discipli-
na e comprometimento
É possível até assistir a um es-
petáculo se você visitar Mos-
cou durante a temporada, que 
vai de setembro a junho. O 
recomendado é comprar os 
ingressos antecipadamente, 
por meio da sua agência de 
viagens, já que lá os cambis-
tas fazem a festa. Se não con-
seguir, não se desespere, você 
poderá ainda assistir ao ensaio 
das bailarinas – que é bárbaro! 
– visitando o teatro, igualmen-
te lindíssimo, em um tour de 
aproximadamente uma hora. O 
ingresso não é um absurdo; em 
torno de 130 reais.

A história do Ballet Bolshoi é 
tão bonita quanto o edifício 
clássico que o abriga. Em 1773, 
um grupo de jovens bailarinos 
carentes se formou graças às 
aulas ofertadas por um orfa-
nato. Disciplinados, três anos 
depois passaram a integrar a 
companhia do Teatro Petrovski, 
uma construção precária que 
se incendiaria anos depois. 
O grupo, então, praticamente 
mambembe, passou a se apre-
sentar no Teatro Arbat, o novo 
Teatro Imperial. Pela excelên-
cia dos bailarinos, as autori-
dades decidiram construir um 
novo prédio no mesmo local 
do antigo teatro incendiado, 
exatamente onde hoje é a sede 
do Teatro Bolshoi, tombada 
pela Organização das Nações 
Unidas, como Patrimônio Ar-
quitetônico e Cultural da Hu-
manidade.
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O Kremlin
De volta à Praça Vermelha, olhan-
do na direção oposta, você verá o 
imponente Kremlin, popularmen-
te conhecido como sendo a resi-
dência oficial da Federação Russa, 
onde está o presidente, seus mi-
nistros e secretários de Estado. 
Na verdade, o Kremlin é um com-
plexo fortificado, cujos primeiros 
fundamentos datam do século II 
a.C, daí o seu valor histórico. Está 
situado às margens do rio Mos-
cou, hoje com quase 28 hectares 
de área e um muro de 2 mil e 500 
metros de comprimento por 5 me-
tros e 19 cm de altura. E não é só: 
são 20 torres de 80 metros cada 
uma. Uma fortaleza, dizem, inex-
pugnável.
Algumas áreas podem ser visita-
das, mesmo porque o Kremlin reú-
ne vários museus, palácios e igre-
jas. Entre os que merecem a visita 
estão o Palácio das Facetas, dos 
Terems, e sem dúvida, o Grande 
Palácio do Kremlin, construído en-
tre 1839 e 1849 como residência 
dos imperadores russos. A Igreja 
da Deposição das Vestes, erguida 

entre 1484 e 1488, que contém 
várias pinturas genuinamente 
russas, também é uma joia, assim 
como a Catedral da Assunção, na 
Praça das Catedrais, construída 
entre 1475 e 1479, um misto do 
estilo russo e o estilo renascen-
tista italiano. 
Três monumentos também me-
recem ser apreciados: o Canhão 
do Tsar, que é o maior canhão 
do mundo, assim como o Sino 
do Tsar, igualmente o maior do 
mundo, além do Monumento ao 
Grão Duque Serguêi Aleksan-
drovitch da Rússia, filho do Im-
perador Aleksandr II.

Câmara de Armas do 
Kremlin
Deve-se destacar o museu de Ar-
mas que está dentro da muralha 
do Kremlin. Para quem aprecia 
joias antigas, o vestuário da épo-
ca, bordados, as carruagens...
tudo que se encontra no Museu 
de Armas é real, bem conserva-
do e parece saído diretamente 
de um conto de fadas. Há tam-
bém muitas obras de artes, lou-
ças finíssimas, e, claro, armas e 
armaduras, além da exposição 
de vários tronos originais de 
monarcas russos, especialmente 
o de Ivan, o Terrível. 
Apenas a seção de armeria 
ocupa dois pisos do Palácio do 
Kremlin. Lá estão insígnias reais 
e até um cavaleiro com armadu-
ra, pronto para um desfile, mon-
tado em um cavalo embalsama-
do, tudo em tamanho real.

A história da fortaleza
A primeira construção do Krem-
lin, isto é, a primeira fortaleza, 
feita de carvalho, data do ano 
1156 e foi erguida pelo prínci-
pe Iúri Doldorúki. Entre 1366 a 
1368, a fortaleza ganhou nova 
feição, com muros de madeira e 
pedra calcária branca. A beleza 

O Bolshoi brasileiro, um or-
gulho
O Bolshoi é um ícone no mundo 
do ballet e difundiu sua técni-
ca, inclusive no Brasil. A Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, hoje 
conhecida e consagrada mun-
dialmente, funciona desde 15 de 
março de 2000, na cidade catari-
nense de Joinville e é a única filial 
do Bolshoi da Rússia.
A beleza do projeto está em pro-
porcionar 100% de bolsas de es-
tudo e benefícios para todos os 
alunos, ou seja, a escola privile-
gia o talento. 
Seguindo a metodologia Vagano-
va, além de dança contemporâ-
nea e outras disciplinas, a Escola 
recebe bailarinos de todo o País, 
por meio de uma seleção que 
acontece anualmente, graças ao 
apoio do Governo do Estado de 
Santa Catarina, da Prefeitura de 
Joinville e dos chamados “Ami-
gos do Bolshoi”. Um projeto que 
dignifica a arte e os cidadãos que 
tomaram a iniciativa de colocá-lo 
em prática. 
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A PASSEIO

artística passou a ser notada em 
1485, quando o Grão Príncipe 
Ivan III convidou arquitetos ita-
lianos para erguerem as torres 
e assim servir como residência 
aos Czares até o reinado de Pe-
dro, o Grande. 
A partir de Pedro, o Grande, a 
história da Rússia já é mais co-
nhecida, pois foi dele a ideia de 
fundar uma cidade com o seu 
nome: daí nasceu a belíssima 
São Petersburgo, tornando-se o 
centro político, social e cultural 
do país, até que os bolchevi-
ques tomaram o poder em 1917 
e São Petersburgo perdeu seu 
status de capital, que passou a 
Moscou pelo governo soviéti-
co liderado por Vladimir Lênin. 
Com isso, o Kremlin voltou a ser 
o sistema central do poder.
Durante o período soviético, 28 
dos 54 prédios originais dentro 
do complexo foram destruídos, 
mas já em 1955 o Kremlin abriu 
as portas novamente ao públi-
co e em 1961 os museus foram 
criados. Desde 1991, o Kremlin 
é a residência oficial do presi-
dente russo.

Museus
Quem tem mais de 50 anos ou 
é um jovem que gosta de histó-
ria pode curtir muito o Museu 
da Cosmonáutica de Moscou. O 
Museu é muito bem estruturado 
e toda a explicação é em inglês. 
Assim, é o passeio perfeito para 
ver de perto como a tecnolo-
gia espacial soviética evoluiu, 
desde que mandou o primeiro 
homem ao espaço – Yuri Gara-
rin – , em 1961. Sim! Foi um rus-
so e não um norte-americano 
como podem pensar os jovens 
de hoje. 
Antes dele, a Rússia já havia 
enviado satélites e feito testes 

com foguetes não tripulados 
e depois com a famosa cadela 
Laika, treinada para a Missão, 
que respondia com latidos aos 
chamados da Terra.
No Museu pode-se acompa-
nhar toda esta história: a cro-
nologia dos primeiros satélites 
artificiais, o primeiro voo es-
pacial tripulado, as primeiras 
caminhadas espaciais, os pro-
gramas de exploração da Lua, 
os programas de exploração 
do sistema solar e programas 
internacionais de pesquisa es-
pacial.
Lá também estão as réplicas 
do Sputnik, Soyuz e o traje de 
Yuri Gagarin.

Museu Arquitetônico e 
Histórico de Kolomens-
koy e Reserva
Um belíssimo edifício, cons-
truído em madeira, típico da 
Rússia e luxuosamente deco-
rado. Assim é o Museu Kolo-
menskoy, antiga residência de 
verão dos Czares, a 45 km de 
Moscou, em direção ao sul e 
às margens do rio Moskva. Um 
lugar – como se costuma dizer- 
“de filme”.
A construção é típica do sécu-
lo XVIII, com alas femininas e 
masculinas distintas, mas que 

também tem o “quarto do ca-
sal” para o planejamento fami-
liar.
O jardim é divino, mas não 
só. A propriedade se estende 
para um bosque.
Como referência, vale lembrar 
que lá viveu Pedro, o Grande, 
por isso, há várias obras de 
arte, a decoração é sofisticada 
e o palácio todo é muito con-
vidativo para passar o dia. É 
um local onde se pode levar a 
família, crianças incluídas, que 
costumam gostar e desfrutar 
bastante do ambiente.

Parques
Para alternar o seu passeio em 
Moscou entre visitas internas 
e vida ao ar livre, vale dedicar 
um dia, ou até dois, ao novís-
simo Parque Zaryadye, inaugu-
rado em 2017. Bem no centro 
da cidade, a vasta área permi-
te ao turista conhecer um pou-
co da riqueza de toda a Rússia. 
São inúmeros canteiros bem 
cuidados, exibindo, cada qual, 
a vegetação típica das regiões 
- do clima mais ameno ao mais 
rigoroso, reunindo mais de um 
milhão de plantas de florestas, 
estepes e pradarias. 
O parque tem ainda um gran-
de espaço cultural com salas 
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pense, como eu fiz e muito me 
arrependendo, de estar de die-
ta durante sua permanência em 
Moscou, ou na Rússia, de maneira 
geral. Os produtos são excelen-
tes e a culinária saborosíssima. 
Sem contar a vodca, que acom-
panha tudo muito bem, especial-
mente se você viajar no inverno, 
como eu.
Me arrependo de não ter comido 
todo “blini” ou de não ter tomado 
todos os cálices de vodca que me 
serviram, provando apenas meio, 
por conta das calorias que iria 
ganhar naquela semana...que to-
lice!
Para explicar do que se trata, aqui 
vai: o “blini” é um parente da nos-
sa panqueca e do crepe francês, 
feito com uma massa muito fina – 
provavelmente bem menos caló-
rica – levemente adocicada, que 
pode vir com recheio doce ou 
salgado ou sem ele. É delicioso e 
encontrado em todos os lugares, 
sempre muito bem feito.
Em termos de massa, existe tam-
bém o “pelmeni”, similar a um 
capeletti, servido “in brodo” , isto 
é, no caldo do seu cozimento ou 
com o clássico creme smetana, a 
base de leite azedo, que combina 
muito bem com tudo. 
Outros pratos que remetem à 
culinária russa são a famosa e 
popular “salada russa”, que lá se 
chama Olivier, e o strogonoff que 
é preparado um pouco diferen-
te. Não entra o katchup e o arroz 
não acompanha. Os cogumelos 
são escuros, o creme de leite é 
substituído pelo smetana, mas 
as batatas fazem parte e podem 
ser cozidas ou mesmo na versão 
palha.  
Aproveite sua permanência em 
Moscou saboreando tudo, inclu-
sive as sobremesas, que levam 
quase sempre mel. E não deixe 
de tomar a vodca. Com tanto a 
percorrer para tanto ver, ela nem 
vai subir à cabeça. 
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para concertos e eventos, 
mas o mais interessante é o 
simulador que permite ao vi-
sitante ver e viver com “mui-
ta realidade” outras cidades, 
paisagens incríveis e gran-
des obras de engenharia. 
Isto porque, dentro de uma 
cabine e a uma boa altura, o 
turista tem à sua frente uma 
tela que projeta estas ima-
gens. Além da vista, tem-se 
a sensação de estar sobre-
voando a Rússia em toda a 
sua grandeza.

A cidade vista de cima 
e as construções ultra-
modernas
Outro ponto turístico ao ar 
livre é o Mirante sobre o rio 
Moscou. Uma ponte com de-
senho interessante que per-
mite ver boa parte da cidade 
- desde os prédios erguidos 
durante o período soviético, 
como os da Universidade 
Estadual de Moscou, até os 
mais contemporâneos.
Próximo ao rio, está o está-
dio Luzhniki, que sediou a 
final da Copa do Mundo de 
2018, que pela recente rele-
vância merece ser visitado. 

Para curtir ainda mais a visita 
pegue o teleférico na Univer-
sidade Estadual de Moscou e 
compre o passeio que permite 
entrar no campo e visitar o ves-
tiário onde a França comemo-
rou o título. 
Mas, se você estiver próximo 
ao centro financeiro da cidade, 
aproveite para subir ao Pano-
rama 360º, no 89º andar, segun-
do garantem as autoridades 
locais, o mirante mais alto da 
Europa. De lá, a vista de Mos-
cou é também incrível. Pes-
soalmente, preferi esta vista, 
mas também é possível apre-
ciar a cidade de cima, desde 
a torre de televisão Ostankino, 
onde a vantagem – para quem 
não enjoa - é ter restaurantes e 
a clássica plataforma giratória 
a 320 metros de altura.
Outra possibilidade para ver a 
cidade, especialmente à noite, 
degustando um drink durante 
o happy hour, é o City Space 
Bar do Hotel Swissotel, todo 
envidraçado, que permite uma 
boa vista da Praça Vermelha e 
do Kremlin. 

A gastronomia
Falando em happy hour, nem 
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SUCESSÃO
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Já faz uns dois anos que tive o privilégio de 
ouvir uma palestra de Paulo Kakinoff, pre-
sidente da Gol, na sede da Assobrav em 
São Paulo. Palestra esta que mudou signifi-
cativamente as escolhas profissionais que 
eu fazia em minha vida. Kakinoff ressaltava 
que precisamos buscar um trabalho que 
nos traga, de maneira equilibrada, realiza-
ção, recompensa e reconhecimento. 

CECILIA LODI

Nada menos que isto será sus-
tentável a longo prazo. Mais 
cedo ou mais tarde, a falta de 
qualquer destes elementos co-
meçará a gritar dentro de nós, 
como uma fome não saciada. 
Entendo que, quando somos 
jovens, ansiosos por aprender, 
devemos aceitar trabalhos cuja 
única função é preparar nossa 
mente para as adversidades 
do futuro. Como uma pedra 
de afiar. Com o tempo vamos 
compreendendo que tipo de 
trabalho nos faz levantar mais 
alegres numa segunda-feira e 
que tipo não, e passamos a es-
colher melhor. Hoje os “millen-
nials” querem pular a primeira 
etapa, fazendo apenas o que é 
sensacional. O que assistimos é 
frustração e desemprego.
Mas vamos entrando na casa 
dos trinta ou quarenta anos e 
nosso nível de tolerância vai 

No universo Disney de trei-
namento se enfatiza muito 
que não apenas de salário 
vive o profissional. É neces-
sário que ele se alimente 
também de reconhecimen-
to do trabalho realizado. O 
modelo Disney compara o 
salário à água e o reconhe-
cimento à comida. Entende-
-se que um ser humano não 
sobrevive sem água no cur-
to prazo mas, certamente irá 
morrer de fome no longo 
prazo, se não receber a co-
mida.
Uma das primeiras e cruéis 
lições da minha vida profis-
sional foi entender que, em 
algumas empresas, entra-
mos para trabalhar como 
uvas Itália e saímos da em-
presa como uma uva passa. 
Naquele período demos 
nosso suor, inteligência e, 
em alguns momentos, nos-
sas lágrimas e não rece-
bemos em troca nenhuma 

baixando em relação à falta 
de reciprocidade do mundo 
empresarial nestes quesitos 
ressaltados por Kakinoff. Al-
guns profissionais não po-
derão ter o luxo de largar 
um emprego mediano, pois 
assumiram algumas respon-
sabilidades que limitam as 
escolhas de sobrevivência. 
Boa parte da população 
mundial passa a vida traba-
lhando por sua subsistência 
básica e de sua família. 

Mais que salário
Aqueles que tiveram me-
lhores oportunidades para 
estudar e se preparar para 
o mercado podem escolher 
mais e buscam esta tríade 
de necessidades profissio-
nais, consciente ou incons-
cientemente. Bons profis-
sionais buscarão ambientes 
que deem feedback do seu 
desempenho e premeiem 
bons resultados.

REALIZAÇÃO, 
recompensa e 
reconhecimento
recompensa e 
reconhecimento
recompensa e 
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ceram. Como dispusessem de 
um pó de pirlimpimpim para 
lidar com os desafios do mer-
cado. 
Os sucessores têm uma an-
siedade maior por adquirir 
realização, recompensa e re-
conhecimento. Às vezes, con-
seguem até a recompensa e 
a realização, mas quanto ao 
reconhecimento, acabam por 
não tê-lo de seus pais, familia-
res e demais sócios no negó-
cio familiar. 
Todas estas linhas buscam a 
reflexão. Buscam lembrar aos 
envolvidos nos negócios fami-
liares que o caminho é longo, 
mas que, de tempos em tem-
pos, devemos celebrar com os 
nossos as vitórias alcançadas. 
Exatamente pelo fato de o es-
forço ser grande e a jornada 
cheia de incertezas é que pre-
cisamos, de tempos em tem-
pos, dar um tapinha nas costas 
e dizer... valeu! 

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

31S H O W R O O M

orientação, treinamento, elo-
gio a um trabalho bem feito, 
equipamentos adequados. 
Por mais que nos dedique-
mos a fazer além do pedido, 
a organização se tornou fria 
e surda àquele ser humano. 
Como se um salário mínimo 
fosse mesmo a justa paga por 
quase três mil horas anuais 
de sua vida. 

Empresas familiares 
precisam reconhecer
Muitas empresas começam 
a enxergar isto nos tempos 
atuais. Aquele modelo des-
pótico, autocrata e abusador 
está, gradativamente, sendo 
substituído por mais espa-
ço para um RH atuante, mais 
apoiador. Mas um profissio-
nal tem sido, muitas vezes, 
esquecido neste trabalho. O 
sucessor das empresas fami-
liares.
Este profissional traz em si, 
necessidades de realização, 

reconhecimento e recompen-
sa mais complexas. Enquanto 
um profissional de mercado 
tem uma certa objetividade 
em relação ao que esperar da 
empresa em que trabalha, na 
cabeça do sucessor reina uma 
confusão de sentimentos, ex-
pectativas que transcendem o 
trabalho, que serviriam para 
Freud explicar. Necessidades 
como aceitação do pai, orfan-
dade, ciúmes, disputas entre 
irmãos pela atenção entre ou-
tros sentimentos colocam re-
compensa, reconhecimento e 
realização em outro patamar 
de tradução. 
Ajuda a tornar mais comple-
xo este cenário, o ambiente 
empresarial e social em que 
vivem. Estes sucessores são 
pressionados pelos familiares 
e amigos a serem excepcional-
mente bem-sucedidos, anga-
riar patrimônio rapidamente 
e mostrar ao mundo que ven-
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Escoteiro 
de fim de semana 

Marcelo Allendes é mestre em comunicação e consumo. 
E-mail: allendes@yahoo.com 34S H O W R O O M

Depois da moda de transformar o ambiente sisudo do 

trabalho em um lugar mais parecido a um parque de 

diversões, e de permitir, mesmo que pontualmente, 

a troca do terno e gravata por um tênis-bermuda-

camiseta, muitas empresas estão incentivando seus 

colaboradores a doar parte das horas de trabalho por 

participação em projetos sociais.

A onda nasceu, como sempre, nas 
grandes corporações de tecnologia 
e espalhou-se em outros segmen-
tos, principalmente nas empresas 
financeiras, farmacêuticas e startups 
bem-sucedidas. A novidade pode 
ser vista como mero oportunismo. E 
é em muitos casos. Porém, há boas 
iniciativas que merecem atenção e 
podem servir de parâmetro para ou-
tros negócios interessados na diver-
sidade e nos objetivos coletivos. 

S H O W R O O M34S H O W R O O M32S H O W R O O M

MARKETING

Se a moda é nova, o conceito já é um pouco antigo. Depois 
de expandir a visão do marketing tradicional – baseado em 
preço, produto, praça e promoção –, a moderna administra-
ção corporativa passou a olhar com mais carinho e cuidado 
os seus colaboradores, fornecedores, clientes e a todo o en-
torno socioambiental.
Surfar na onda do empreendedorismo social não é tarefa de 
fim de semana. Se por um lado ações extracurriculares são 
benéficas para a imagem da marca e para a formação técni-
ca dos profissionais, por outro exigem tempo, investimento 
e seriedade dos envolvidos. Se não for assim, melhor virar 
escoteiro de fim de semana. 

O projeto Brincar, da 
Fundação VW, é voltado à 
inclusão escolar de crianças
O projeto Brincar, iniciativa 
da Fundação Volkswagen em 
parceria com a ONG Mais 
Diferenças e a Secretaria 
Municipal de Educação 
de São Paulo, foi um dos 
vencedores do prêmio 
internacional Zero Project 
2020, na categoria de 
práticas inovadoras.
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Escalar o “K2”? Por quê?

Escalar a montanha mais perigosa do 
planeta, no Paquistão, é empreitada para 
poucos, muito poucos... Talvez seja um 
número que mal podemos contar com os 
dedos das mãos.

Avaliada pelos heróis que conseguem chegar 

ao topo, trata-se de uma experiência trans-

formadora. Torna o indivíduo mais paciente 

e contemplativo, que passa a dar mais valor 

às pequenas coisas. É algo que transforma a 

perspectiva do que se pode realizar na vida.

Na escalada, o montanhista enfrenta perigos 

e desafios, mas encontra força mental na con-

vicção de que, se conseguir chagar lá, qual-

quer coisa será possível. É uma aventura que 

para muitos não dá certo; um desafio em que 

se vence a si mesmo, e não a montanha ou os 

companheiros que dela participam.

REFLEXÕES

34S H O W R O O M

MAURO IMPERATORI

Esse foi o feito de Karina Oliani, mé-

dica de resgate paulistana, que se tor-

nou a primeira brasileira a alcançar o 

topo do “K2”.

Será que para aceitar todos esses va-

lores como pauta para as nossas vidas, 

teremos que escalar o “K2”?

Reflita sobre isto: quantas vezes você 

já escalou o “K2” em sua vida?

A primeira vez foi quando um micros-

cópico espermatozoide conseguiu, na 

disputa com milhares de outros, esca-

lar e penetrar um igualmente micros-

cópico óvulo. Esse foi o seu primeiro 

“K2”, e você nem sabia que após esse 

feito teria que enfrentar milhares de 

“K2” vida afora!

Ali mesmo, no ovo que se formou, você 

teve que ficar nadando durante trinta e 

seis semanas, lutando para sobreviver. 
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Escalar o “K2”? Por quê?

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

E quando venceu esse desa-

fio, a luz se fez e o mundo se 

abriu para você.

Você não escolheu a praia 

para desembarcar. Poderia 

ter desembarcado na Suíça, 

na Venezuela, na França, na 

Somália, na Alemanha, na 

Coréia do Norte, mas não, 

o destino fez com que você 

desembarcasse no Brasil. 

Poderia ter sido melhor? É 

claro que sim! Mas também 

poderia ter sido pior. É só 

consultar a resumida lista 

acima...

Você não escolheu seus 

pais e nem eles escolheram 

você. Poderia ter sido me-

lhor? É claro que sim! Mas 

também poderia ter sido 

pior. É só avaliar as famílias 

que você conhece...

A partir daí, você continuou 

a escalar todos os “K2” da 

sua vida: aprendeu a comer 

sozinho, a andar, correr e 

saltar; a ler e a escrever; a 

ser médico, dentista, advo-

gado, engenheiro, arquiteto, 

jornalista, empresário ou 

qualquer outra atividade 

que seja.

Até que um dia o seu esper-

matozoide venceu a corrida 

e fecundou o óvulo do seu 

amor no momento. Aí você 

venceu o mais importante 

“K2” da sua vida: tornou-

-se pai.

Então, não é preciso ir ao 

Paquistão para escalar 

o “K2” que lá está, para 

crescer como ser huma-

no. Basta ter força mental 

para ser um indivíduo 

mais paciente e contem-

plativo, dar mais valor às 

pequenas coisas, ter a 

perspectiva de que pode 

realizar qualquer coisa e, 

acima de tudo, ter a con-

vicção de que consegue 

chagar lá.

A bientôt,

Mauro
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A tripel é um dos estilos mais po-
pulares da escola belga e repre-
senta um casamento perfeito entre 
aromas condimentados, frutados e 
alto teor alcoólico, mas com exce-
lente drinkability.

Apesar de ter grande fama, a 
tripel não é um estilo de cerve-
ja tão antigo quando compara-
do com a história das cervejas 
belgas. A receita é originária do 
mosteiro trapista Westmalle e 
foi elaborada pela primeira vez 
na década de 1930. A cerveja 
tripel da Westamalle é conside-
rada “A mãe de todas tripel”, 
por ter sido a inspiração para 
a criação de muitas cervejas e 
por ser uma referência mundial 
para o estilo. Atualmente, o esti-
lo é muito difundido por todo o 
mundo e produzido por quatro 
dos sete mosteiros trapistas.
Analisando a parte sensorial da 

sobressaia ao perfil fenólico e 
esterificado da fermentação. O 
final é sempre seco, caracterís-
tica responsável pelo excelen-
te drinkability deste estilo.
Sabemos que a escola belga 
de cervejas não é rígida quan-
to a utilização de ingredientes 
e é justamente a adição de 
açúcar ou de candy sugar (um 
caramelo claro) que faz com 
que o teor de álcool seja alto, 
sem que o corpo seja tão alto 
de forma que dê a sensação de 
inchaço ao beber. O malte pil-
sen, o mais claro dentre as va-
riações, os lúpulos nobres, ori-
ginários da Europa, leveduras 
belgas apropriadas ao estilo, 
além da água são os ingredien-
tes mais comuns do estilo.
Em geral, a tripel é uma cerve-
ja forte, que chega até 9,5% de 
álcool, mas que ao bebê-la a 
potência não aparece na boca. 
Então, aprecie com modera-
ção! 
Sugestões de degustação: 
Westmalle Tripel, Chimay Cinq 
Cents, Gouden Carolus Tri-
pel, Tripel Karmeliet, La Trap-
pe Tripel, Bodebrown Tripel 
Montfort.

cerveja, o aroma é complexo. 
Tons condimentados, reme-
tendo a cravo, frutas cítricas e 
banana, e com baixo aroma de 
álcool e lúpulo. Geralmente, o 
perfil dos lúpulos encontrados 
no estilo tem aromas florais. O 
aroma de álcool deve ser leve 
e macio, nunca quente ou forte, 
lembrando solvente. A colora-
ção característica do estilo vai 
de amarela a dourado intenso. 
O colarinho deve ser branco 
com boa densidade e reten-
ção, e ao baixar deve deixar 
um “rendado” no copo. O sabor 
traz bom equilíbrio entre con-
dimentado, frutado e alcoóli-
co, mas, assim como no aroma, 
o álcool não pode ser forte ou 
quente. Os sabores complexos 
são sustentados por um caráter 
de malte suave. O amargor vai 
de médio a alto, mas não deve 
ser uma característica que se 

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 
EXCELENTE 
CRIAÇÃO 
DOS
MONGES
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S A B O R 
PARTICULAR

Nascida com os índios, criada no Nordeste, 
a tapioca ganhou o Brasil com sua leveza 
e descontração. Servida em barracas à 
beira-mar, dobrada ao meio com recheios 
mil, espraiou-se pelo Brasil há pouco 
tempo. A tapioca, além de inúmeros 
benefícios, é aconselhada para aqueles 
que não podem comer glúten. 
Esta é uma iguaria tipicamente brasileira, 
oriunda dos hábitos indígenas e anterior 
à chegada de Pedro Álvarez e sua trupe, 
vindo do beiju. É feita com a fécula 
extraída da mandioca que espalhada em 
chapa ou frigideira aquecida aglutina-se 
e se transforma em um tipo de panqueca 
ou crepe seco. Pode ser preparada com 
diversas coberturas ou recheios, do 
simples mel a muçarela de búfala e caviar 
num ataque de raios gourmetizadores! 
A seguir uma receita bem simples, leve e 
saborosa, a Pizza de Tapioca. Acompanhe: 

Preparo:
Peneire a goma de tapioca 
para ficar fininha. Reserve. 
Aqueça uma frigideira 
antiaderente do tamanho 
recomendado ou outro que 
você tenha. Espalhe a goma 
de forma a cobrir todos os 
espaços da frigideira até 
formar uma camada uniforme 
e não muito grossa – cerca 
de 0,3 a 0,5 cm no máximo. 
Assim que a massa secar 
e ficar unida – cerca de 2 
minutos no fogo baixo – vire a 
mesma com cuidado. Coloque 
o molho de tomate, o queijo 
e os demais ingredientes 
(menos o brotinho de agrião) 
e salpique com o orégano. 
Cubra com a tampa de uma 
panela para o calor circular e 
derreter o queijo brevemente 
– cerca de 3 minutos mais ou 
menos. Depois adicione o 
brotinho, finalize com um fio 
de oliva e retire inclinando 
com cuidado a frigideira 
pois a pizza de tapioca 
praticamente se jogará sobre 
a tábua ou base que for 
utilizar. Corte com o fatiador 
e sirva!

Moranga cabotiá 
A moranga cabotiá – ou 
japonesa – é uma espécie bem 
seca, uma mistura da abóbora 
de pescoço com a moranga, 
e é usada principalmente 
para pratos salgados, purês 
e nhoques. Largamente 
encontrada em feiras, 
supermercados e armazéns 
principalmente na região Sul 
do Brasil, onde aparece quase 
como um legume tradicional e 
histórico.

S H O W R O O M

PIZZA DE

TAPIOCA

“PESSOAS QUE AMAM COMER 
SÃO SEMPRE AS MELHORES!” 
JULIA CHILD 

Ingredientes: (para 4 pessoas)
300g de goma de tapioca (rende cerca de 
4 discos numa frigideira de 30cm) 
2 xícaras de molho de tomate 
200g de queijo muçarela ralado ou em 
fatias
2 gomos de linguicinha de suíno 
picadinha
100g de queijo provolone ralado
100g de azeitonas pretas fatiadas
Brotinho de agrião 
Orégano a gosto
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Sempre que a temperatura aumenta, 
cresce a procura de vinhos brancos e 
espumantes. É quase um reflexo con-
dicionado. Basta esfriar um pouco e 
os vinhos tintos assumem o protago-
nismo. 

Vinhos brancos são excelentes 
no verão. Essa frase você 
certamente já ouviu inúmeras 
vezes. Na verdade vinhos 
brancos são ótimos o ano todo. 
Que tal conhecer algumas uvas 
brancas “novas”?

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

VINHOS BRANCOS ORIGINAIS

É aquilo que se chama de 
consumo sazonal de vinhos. E 
quando se fala em vinhos bran-
cos no Brasil, as uvas francesas 
são sempre as primeiras, para 
não dizer as únicas, a serem 
lembradas. Só para refrescar a 
memória, estamos falando das 
duas queridinhas do mercado, 
a inevitável Chardonnay e a 

personalíssima Sauvignon 
Blanc. 
Nesse artigo vamos alar-
gar os horizontes e apre-
sentar ao nosso leitor ex-
celentes uvas brancas, de 
diferentes países, que dão 
origem a vinhos espetacu-
lares, e melhor, disponí-
veis no Brasil. 
Começaremos por Por-
tugal, país irmão, cujos 
vinhos brancos vêm sur-
preendendo público e 
crítica nos últimos anos, 
por sua qualidade e origi-
nalidade. De Norte a Sul, 
Portugal trabalha com rara 
maestria suas uvas autóc-
tones, ou seja, uvas origi-
nárias em seu território, 
ou numa área denominada 
Península Ibérica, o que 
inclui a Espanha. 
Estrela de primeira gran-
deza, nos dois citados paí-
ses, a Alvarinho/Albariño 
é uma das mais interessan-
tes uvas brancas do mun-
do, demonstrando grande 
caráter e personalidade e 
que dá origem a vinhos de 
extremo frescor, lumino-
sos, com fruta puríssima, 
ótima estrutura, destacado 
equilíbrio e que é compa-
nhia perfeita para peixes e 
frutos do mar. 
Em Portugal é encontra-
da na região dos Vinhos 
Verdes, mais precisamen-
te em Melgaço e Monção 
e na Espanha, na Galícia, 
especialmente na Deno-
minação de Origem Rías 
Baixas. 
Outras uvas brancas por-
tuguesas de interesse são 
a Antão Vaz, a Encruzado, 

a Loureiro, a Fernão Pires e 
as uvas tradicionais do Douro, 
que hoje estão em alta entre 
os conhecedores dos bons vi-
nhos da terrinha. 
Voltando à Espanha, outras 
ótimas uvas brancas merecem 
citação, entre elas a Verdejo, a 
Xarel-lo e a Macabeu.
Indo para a Itália, a surpre-
sa aumenta ainda mais. Ge-
ralmente lembrada pela alta 
qualidade de seus tintos, os 
brancos italianos vêm melho-
rando a cada dia, alcançando 
níveis muito altos de qualida-
de. 
No Norte da Itália, mais pre-
cisamente no Piemonte, três 
uvas são sempre lembradas: 
Moscatel, que dá ótimos vi-
nhos doces, e as quase des-
conhecidas Arneis e Cortese. 
respectivamente em Roero e 
Gavi, dão vinhos delicados, 
frescos, aromáticos e origi-
nais.
Já no Vêneto, a uva branca 
por excelência é a inigualá-
vel Garganega, que tem en-
tre seus fãs ninguém menos 
que Jancis Robinson, a mais 
aclamada crítica de vinhos do 
mundo. 
Indo rumo Sul, na ensolarada 
Campania, encontramos duas 
ótimas uvas brancas, a Greco 
em Greco di Tufo e a Fiano, 
em Fiano di Avelino. São mui-
to diferentes, com aromas su-
tis e delicado frescor. 
Nas ilhas, o destaque vai para 
a Inzolia na Sicília e para a 
Vermentino na Sardegna. 
Claro que deixei para o final a 
melhor uva branca do mundo, 
a Riesling, mas isso é assunto 
para um artigo inteiro. Aguar-
dem. 
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