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Evidentemente, estamos evitando reuniões presenciais, mesmo porque
qualquer uma de nossas reuniões chega facilmente a um número superior
a 20 pessoas - um risco desnecessário para se correr dentro de uma sala.
Assim, propomos que nossos assuntos, como orientam as autoridades
sanitárias, sejam tratados eletronicamente. E o WhatsApp tem sido mesmo
um de nossos canais mais ágeis e eficazes de comunicação, juntamente
com o telefone, que, repito, continuará à disposição de toda a Rede, por meio
da atenção de nossa equipe.
Por outro lado, em nossas empresas, a recomendação é a já exaustivamente
divulgada pela imprensa: motivar o pessoal a lavar constantemente as mãos
e de hora em hora lavar o rosto. Outras medidas que podem ser tomadas
são a utilização de banco de horas ou a antecipação de férias aos maiores
de 55 anos, ou ainda de férias coletivas parciais, bem como a adoção
de home office para os setores administrativos, sem que essas atitudes
prejudiquem o nosso caixa ou negligenciemos o estoque.
De parte de nossa montadora, ainda não recebemos nenhum comunicado
que altere a rotina. Por hora, tudo caminha normalmente, mas sabendo
que a Volkswagen, a exemplo dos demais fabricantes, trabalha com
fornecedores do mundo inteiro, é possível que ocorram interrupções de
produção futuramente.
A Assobrav está preparada para tratar com a Volkswagen caso esta situação
ou uma diminuição acentuada no fluxo de pessoas em nossos show rooms
e oficinas ocorra, acarretando perdas financeiras para a Rede. Se assim
for, deveremos considerar prazos de pagamento e outros ajustes 
técnicooperacionais
que deem fôlego às empresas até a superação do problema
coronavírus.
O momento é de atenção e requer serenidade. Esta como tantas outras
crises que já vivemos terá o seu ápice e declínio. Vamos passar por ela
da melhor maneira possível, controlando de perto o nosso negócio e
transmitindo confiança às nossas equipes.
O mundo continua girando e os negócios acontecendo, ainda que de
maneira diferente, pois como se diz, e acreditamos, “é no momento de
incerteza que nos superamos, nos revelamos criativos e reafirmamos nossa
temperança”.
Sigamos com confiança.

César F A Moura
Presidente AssobrAv/GruPo disAl

Diante da evidência do coronavírus e da certeza da sua propagação 
entre nós, cabe à Assobrav uma recomendação à Rede Volkswagen. 
Embora a pandemia seja percebida de maneira diferente em cada região 
brasileira, sendo as capitais as localidades onde as pessoas estão mais 
em alerta, a Entidade é nacional e continuará trabalhando para atender a 
seus associados.

Continuar trabalhando, 
mas com precaução

 
RECADO
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O mesmo fizeram Rodrigo Mariotti, da Autotrendz... e Edésio Santos, da Automotive Innovation Lab...

Roberto Merulla, 
recém chegado, mas já 
atuando ativamente no 
Pós-Vendas da Assobrav...

Daniel Aguiar, Anderson Silveira e 
Marcelo Fernandes, da Cox Automotive, para 
apresentar seus projetos...

6 S H O W R O O M

QUEM PASSOU 
POR AQUI
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Edésio Santos, da Automotive Innovation Lab... e Eduardo Santos Filho, presidente da 
Unisudoeste, Região VII. 

Cristinei Rodrigues de Melo, presidente 
da Unicentronorte Cuiabá, Região VI...

Em destaque, os líderes Marcello Jalas, 
presidente da Unigran, Região I...

Daniel S.V. de Camargo, vice-
presidente da Unisudoeste, Região II...

7S H O W R O O M
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PEM´S

A sociedade muda e molda seus valores à 
sua época. O que era tido como ilegal ou 
imoral há 50 anos, hoje é absolutamente 
aceito, ou ainda, ninguém sequer se dá con-
ta de que este ou aquele comportamento 
seja “diferente”. É a “evolução” da socieda-
de, entendida em seu sentido mais amplo. 

DIVERSIDADE
TAMBÉM NAS 
PEQUENAS 
E MÉDIAS 
EMPRESAS

Do ponto de vista de liberdades individuais 
é excelente, sem dúvida. E se considerarmos 
que quanto maior for o conjunto de liberda-
des em uma sociedade maior e mais conso-
lidada é a sua democracia, o mundo, em boa 
parte, caminha no sentido certo.
Sem levar em conta os aspectos humanos, 
morais e até espirituais que envolvem a acei-
tação da diversidade, há, na sua essência, 
um valor incontestável: o de que pessoas 
diferentes, pensando de maneira diferente, 
contribuem para consensos mais profundos 
e duradouros, já que aportam com mais pro-
postas e propostas díspares. Essa é a vanta-
gem que foi percebida pelas empresas. 

Tendência
Assim como a sustentabilidade foi o 
mote do início dos anos 2000, a diver-
sidade de pessoas nas equipes das 
organizações é o que norteará os anos 
2020 e as próximas décadas, segundo 
os especialistas. E esta condição não 
mais se limitará às grandes corpora-
ções. Como bem diz o especialista em 
marketing, Marcelo Allendes, nesta 
edição, “ou sua empresa é inclusiva 
ou ela é apenas moderninha.”
Hoje, a diversidade deve estar pre-
sente também nas pequenas e mé-
dias empresas, até pelo simples fato 
de que o público assim o vai exigir. 
Num país onde a maioria são negros 
e pardos e as mulheres representam 
grande parte (e crescente) da força 
de trabalho, indústrias, comércios e 
instituições mesmo pequenas preci-
sam refletir essa composição social, 
que detém, inclusive, 10% de pessoas 
LGBT+.

MARIANA BONNET
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Basta pensar no seguinte: um 
cliente negro vai encontrar 
eco em uma empresa onde há 
negros trabalhando. Um con-
sumidor deficiente físico vai 
se sentir melhor acolhido se 
vir na loja deficientes físicos 
atendendo ao público. É uma 
questão de empatia, de siner-
gia, de bom marketing.

HR techs
Como a prática da diversida-
de ainda não é comum nas 
pequenas e médias empre-
sas, muitas delas de origem 
familiar no Brasil, startups de 
RH, as chamadas HR techs, 
têm auxiliado os pequenos 
negócios a compor suas equi-
pes com diferentes perfis de 
profissionais. Para esses con-
sultores, os perfis com maior 
dificuldade de ajuste e colo-
cação profissional são os que 
apresentam algum grau de 
deficiência intelectual, por 
mais surpreendente que pos-
sa parecer aos nossos olhos 
ainda pouco acostumados 
aos transexuais em ambien-
tes corporativos e que já es-
tão presentes nas grandes 
empresas.
A deficiência intelectual é ain-
da uma grande barreira, por-
que essas pessoas chegam 
ao mercado em condições de 
desigualdade, por mais que 
as escolas, amparadas por lei, 
tratem de incluí-las nas salas 
de aula. Ou seja, na prática, a 
teoria ainda não funciona. 

Inclusão 
Diferentemente dos deficien-
tes físicos, que têm amparo na 

lei e contam com cotas para 
ingressarem no mercado de 
trabalho, os deficientes inte-
lectuais continuam à margem. 
Inteligentes são as empresas 
– e por enquanto é mérito das 
grandes companhias – que 
contratam esse público. Sabi-
damente, portadores da sín-
drome de Asperger possuem 
inteligência média ou acima 
da média, embora costumem 
ter dificuldades de sociabili-
zação. Israel desenvolve um 
trabalho impressionante com 
os portadores da síndrome (e 
mesmo com autistas), extrain-
do deles o melhor que têm 
para dar, geralmente na área 
das ciências exatas. O foco e 
a precisão desses indivíduos 
são crucias em muitas posi-
ções estratégicas.
Na outra ponta, pessoas com 
síndrome de Down têm di-
ficuldades intelectuais e de 
aprendizado, mas são extre-
mamente amáveis e sociáveis 
e podem ser recrutadas para 
posições de contato com o 
público, como recepcionistas 
e atendentes, por exemplo. 
Estudo detalhado do Institu-
to Alana em parceria com a 
McKinsey, de anos atrás - “O 
valor que os colaboradores 
com síndrome de Down po-
dem agregar às organizações” 
– já revelava que a inclusão 
dessas pessoas nas empresas 
podia, acima de tudo, somar 
“saúde organizacional”, o que 
pode ter relação direta com 
um bom desempenho.
O relatório esclarece: “a in-
clusão de pessoas com sín-
drome de Down no mercado 

de trabalho é benéfica para 
ambos os lados. Ao trabalhar, 
essas pessoas têm a chan-
ce de ter mais qualidade de 
vida, com o aprimoramento 
de relações sociais, aprendi-
zados e mais autonomia. Por 
outro lado, a empresa ganha 
em saúde organizacional, que 
é a habilidade de uma orga-
nização alinhar-se, executar e 
renovar-se mais rapidamente 
que seus concorrentes, para 
sustentar um desempenho 
excepcional ao longo do tem-
po.”

Humanização 
da empresa
Se a imagem da empresa me-
lhora, internamente não é di-
ferente. Segundo a pesquisa, 
“a presença de colaborado-
res com síndrome de Down 
provocou, principalmente, 
nos gestores diretos, o de-
senvolvimento da virtude da 
paciência e tolerância.
Na pesquisa, das mais de 800 
pessoas entrevistadas que 
trabalham em locais com 
pessoas com síndrome de 
Down, de forma agregada, 
83% acreditam que a pre-
sença de uma pessoa com a 
síndrome faz com que o líder 
direto se torne mais apto a 
resolver e administrar con-
flitos, contribuindo de forma 
positiva para o desenvolvi-
mento das pessoas. Por meio 
de situações inusitadas pro-
vocadas por esses novos co-
laboradores, como fazer per-
guntas ao gerente no meio de 
um atendimento, os líderes 
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de descompressão, que agora co-
meçam a chegar também às pe-
quenas e médias empresas.
São as famosas salas com pufes 
coloridos e espaços com escor-
regadores e mesas de pingue-
-pongue, de pimbolim, de xadrez, 
redes, salas escuras com música 
relaxante para fazer a sesta, co-
zinha com produtos naturais, tipo 
frutas, sucos e cereal à vontade...
Todo esse cenário, claro, é emol-
durado por paredes “pichadas” 
caprichosamente por artistas da 
casa ou contratados de renome. 
Sim, virou moda. Mas o que os 
profissionais de recursos huma-
nos perguntam é: será que todo 
mundo está acostumado ou aceita 
trabalhar fora da mesa e a tomar 
suco no lugar do café? A dormir 
com o colega na sala escurinha 
depois do almoço por meia hora? 
A não se incomodar com o baru-
lho das raquetes e a farra das pes-
soas no escorregador?

Coproprietários
Na regra, as empresas, particular-
mente as pequenas e médias, ain-
da são compostas, em boa parte, 
por pessoas de média idade, que 
ocupam os cargos de direção. Se-

adquiriram uma resiliência que 
não possuíam.”

Simpatia junto ao público
Quando a pesquisa avaliou a 
questão “orientação externa”, 
que está relacionada à percep-
ção e à satisfação do cliente, a 
maneira direta e simples de se 
comunicar e a típica empatia 
desses funcionários com sín-
drome de Down, parecem ser 
muito apreciadas pelo público. 
O estudo também notou que 
houve um grande impacto na 
motivação dos colaboradores. 
O colaborador percebe que, 
apesar das dificuldades indi-
viduais, os funcionários com 
a síndrome demonstram um 
comprometimento e seriedade 
que superam as expectativas 
de muitos. Eles inspiram os co-
legas de trabalho a desafiar os 
próprios limites por meio do 
exemplo.
E o que os especialistas em re-
cursos humanos ponderam nes-
te momento é que o ambiente 
das pequenas e médias empre-
sas é ainda mais acolhedor para 
essas pessoas. De consequên-
cia, podem render muito mais.

O ambiente também in-
fluencia
Outra prática que parece bene-
ficiar o ambiente organizacio-
nal e aumentar a produtividade, 
trazida pelas startups e adotada 
inicialmente pelas grandes or-
ganizações, uma vez que muitas 
delas chamaram “os meninos” 
das garagens para dentro de 
suas instalações, seja por meio 
de parcerias, seja comprando 
seus negócios, são os espaços 

niores engajados e agora digita-
lizados que convivem bem com 
a Geração Z, mas podem se sen-
tir deslocados nesse ambiente 
tão...flexível. Para os especialis-
tas, antes de aderir à moda dos 
pufs vermelhos, consulte o seu 
pessoal, e introduza a “cultura 
startup” paulatinamente.
A flexibilidade nos horários e a 
convivência com os pets é outra 
tendência que cresce, porém, 
está mais presente nas empresas 
de tecnologia ou nos espaços de 
coworking, onde as instalações 
também são maiores e mais es-
partanas, tipo galpões. 
De qualquer maneira, a cultura 
startup está chegando às peque-
nas e médias e deve se instalar. 
O lado positivo, segundo pes-
quisas, é que o bom ambiente 
faz com que o funcionário se sin-
ta responsável pela companhia, 
aumentando a produtividade e 
maximizando os resultados. E o 
fato de os funcionários se senti-
rem como coproprietários tam-
bém faz com que eles sejam fiéis 
à organização, não aceitando 
convites da concorrência. A cul-
tura de startup acaba segurando 
os talentos.

10S H O W R O O M
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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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MUNDO VW
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ID.4 
O carro-conceito ID. 
CROZZ, apresentado 
no Salão do Automóvel 
de São Paulo em 2018, 
evoluiu para sua versão de 
produção em série, o ID.4.
A Volkswagen está 
trabalhando em sua 
estratégia de mobilidade 
elétrica, oferecendo 
uma visão detalhada do 
primeiro SUV totalmente 
elétrico da marca durante 
um webcast, após o 
cancelamento do Salão do 
Automóvel de Genebra, 
já que o novo ID.4 será 
lançado este ano.

Seguindo o caminho aberto pelo ID.3, já 
foi iniciada a contagem regressiva para o 
segundo modelo baseado na nova matriz 
modular de propulsão elétrica (MEB),  “as-
sim como o ID.3, o ID.4 também chega ao 
mercado como um veículo neutro em emis-
sões de carbono”, explica Ralf Brandstätter, 
Chief Operating Officer da marca Volkswa-
gen. “Vamos produzir e vender o ID.4 na 
Europa, na China e nos Estados Unidos” – e 
acrescenta: “O design desse SUV com emis-
são zero é particularmente aerodinâmico. 
A aerodinâmica excepcional reduz o coefi-
ciente de arrasto e vai aumentar a autono-
mia do ID.4 para até 500 km, dependendo 
do pacote de baterias.” 
O ID.4 será lançado inicialmente com tração 
traseira e uma versão com tração integral 

será acrescentada ao portfólio em outra 
data. A bateria de alta voltagem está po-
sicionada próxima ao centro da parte in-
ferior da carroceria, para criar um baixo 
centro de gravidade e uma disposição oti-
mizada em termos de dinâmica de condu-
ção, juntamente com uma distribuição de 
pesos sobre os eixos extremamente bem 
equilibrada. Como todos os outros mode-
los MEB, o ID.4 oferece excelente espaço 
interno, graças à sua compacta tecnologia 
de propulsão elétrica. O cockpit totalmen-
te digital do SUV com emissão zero foi cla-
ramente estruturado. Ele é operado prima-
riamente através de superfícies de toque e 
um controle por voz intuitivo e inteligente.
Para a Volkswagen, o ID.4 e o ID.3 repre-
sentam marcos importantes na aposta da 
marca de tornar-se inteiramente neutra em 
emissões de carbono até 2050, em linha 
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com o acordo do clima de 
Paris. Planos em andamento 
visam reduzir as emissões 
de CO2 da frota da Volkswa-
gen em um terço já em 2025. 
A Volkswagen está investin-
do neste momento € 1 bilhão 
para eletrificar sua gama 
de modelos, oferecendo ao 
mesmo tempo um número 
crescente de veículos híbri-
dos. Isto se baseia no fato de 
que, assim como propulso-
res elétricos, novos sistemas 
híbridos parciais e plug-in, 
como os do campeão de 
vendas Golf, ajudarão sig-
nificativamente a reduzir as 
emissões da frota no futuro.

Touareg R Hybrid
Por isso, o foco da empresa durante o webcast 

não está concentrado apenas nos modelos ID., 

mas também nos novos modelos da Volkswa-

gen com propulsão híbrida. Eles incluem o 

novo Touareg R Hybrid. 

Como resultado, o modelo mais potente da 

Volkswagen também será impulsionado no 

futuro por um eficiente sistema híbrido plug-

-in. A aliança entre um motor movido a eletri-

cidade que gera 100 kW (136 cv) e um motor 

V6 turboalimentado a gasolina (TSI) com uma 

potência de 250 kW (340 cv) leva a uma potên-

cia combinada de 340 kW (462 cv) e um torque 

máximo de 700Nm. A capacidade da bateria 

do Touareg R, com uma velocidade máxima de 

140 km/h em E-MODE (propulsão inteiramen-

te elétrica), foi concebida para que a maioria 

das distâncias de deslocamento diárias médias 

possam ser cobertas com emissão zero.
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A Fundação VW anuncia sua nova 
denominação, Fundação Gru-
po Volkswagen, consolidando a 
aproximação com o Grupo VW, 
efetivada por meio de uma abor-
dagem socioeducacional do con-

Golf GTE

Fundação VW 

14S H O W R O O M

MUNDO VW
O mesmo se aplica ao novo Golf GTE – sua propulsão híbrida foi estru-
turada visando o desempenho e consiste em um motor elétrico com 85 
kW (115 cv) e um motor turbo de quatro cilindros a gasolina (TSI), que 
desenvolve 110 kW (150 cv). Juntos, o motor movido a eletricidade e o 
TSI geram uma potência combinada de 180 kW (245 cv). A velocidade 
máxima do novo Golf GTE em modo totalmente elétrico é de 130 km/h. 
Outros destaques da Volkswagen incluem o novo Golf GTD, que gera sig-
nificativamente menos emissões de óxido de nitrogênio em comparação 

ceito de mobilidade. Hoje, 
fazem parte dos Conselhos 
de Curadores e Fiscal da 
entidade representantes da 
Volkswagen do Brasil, Volks-
wagen Caminhões e Ônibus 
e Volkswagen Financial Ser-
vices. Além da participação 
ativa na governança da Fun-
dação, as empresas fortale-
cem sua estratégia de res-
ponsabilidade social.
“A Fundação Grupo Volks-
wagen nasceu de um movi-
mento que incluiu a revisão 
da nossa estratégia de in-
vestimento, o fortalecimen-
to da nossa governança e o 

amplia escopo e se torna
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com seu antecessor, graças à inovadora tecnologia de dosagem 
dupla de aditivo. Além disso, foi apresentada também a oitava ge-
ração do Golf GTI, com uma produção de mais de 2,3 milhões de 
unidades. O modelo é impulsionado por um motor 2,0 TSI com tur-
bo e injeção direta. O torque máximo é 370 Nm. O motor de quatro 
cilindros é acoplado a uma caixa de câmbio manual de seis veloci-
dades e uma transmissão de 7 velocidades com dupla embreagem 
é oferecida como opcional.

aprimoramento da nos-
sa atuação. Ao nos po-
sicionarmos como uma 
das principais frentes de 
ação social no terceiro 
setor brasileiro, estamos 
unindo a força e a solidez 
dessas marcas à nossa 
experiência de mais de 
quatro décadas dedica-
das ao melhoramento da 
sociedade civil através 
da educação. Com isso, 
esperamos alavancar ex-
ponencialmente nosso 
impacto positivo em be-
nefício de uma coletivi-
dade mais justa e feliz”, 

explicou Daniela De-
môro, Diretora-Superin-
tendente da Fundação.
A Fundação compartilha 
o propósito de mover 
pessoas pelo conheci-
mento. Movimentos que 
diminuem distâncias e 
geram mudanças, trans-
formando potenciais em 
realidade. Há 40 anos, 
a instituição investe em 
ações para impulsionar 
melhorias na educação 
e mobilizar cidadãos 
para atuarem como pro-
tagonistas do desenvolvi-
mento de comunidades. 

Desde então, mais de três  
milhões de brasileiros fo-
ram beneficiados. 
Para concretizar essa mis-
são, a Fundação abraça 
três causas atualmente: 
mobilidade urbana, mo-
bilidade social e inclusão 
de pessoas com deficiên-
cia. Além disso, apoia tec-
nicamente algumas ações 
de responsabilidade so-
cial do Grupo Volkswa-
gen no Brasil. Seus recur-
sos são provenientes dos 
rendimentos de um fundo 
constituído pela Volkswa-
gen alemã, em 1979. 
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Virtus GTS

O anúncio de Tv é empolgan-
te, mas o carro, ao vivo, é in-
crível. E dirigi-lo é muito mais. 
As primeiras impressões dos 
clientes nos show rooms das 
concessionárias confirmam 
que o primeiro sedan da 
Volkswagen a trazer incor-
porada a lendária sigla GTS 
agrega ainda mais valor ao 
carro que agradou em cheio 
a homens e mulheres desde 
o seu lançamento em 2018 
e venceu diversos prêmios 
quando comparado a seus 
concorrentes.

Unindo esportividade, conectividade e design 

a um espetacular desempenho e alto nível de 

equipamentos, o Virtus GTS é equipado com o 

mesmo conjunto mecânico (motor e câmbio) do 

Polo GTS, oferecendo de série idênticos recur-

sos tecnológicos. 

Produzido na unidade Anchieta, em São Bernar-

do do Campo sobre a Estratégia Modular MQB, 

o Virtus é uma referência em excelência de 

dirigibilidade, conforto, segurança e alto nível 

de equipamentos. Da mesma forma que o Polo 

GTS, a versão esportiva do Virtus é equipada 

com o motor 250 TSI (1,4 litro, 150 cv e 250 Nm 

de torque com etanol ou gasolina), combinado 

ao câmbio automático de seis marchas AQ 250.

Esse conjunto mecânico dá ao Virtus GTS de-

sempenho de encher os olhos: o modelo vai de 

0 a 100 km/h em apenas 8,7 segundos e atinge 

a velocidade máxima de 210 km/h.

O motor 250 TSI é membro da consagrada fa-

mília EA211 e conhecido dos modelos Jetta, 
Fotos: Fábio Moreira e divulgação
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da Volkswagen em todo o 

mundo. 

As rodas são diamantadas 

e têm 17 polegadas, com 

pneus 205/50 R17 – per-

fil que colabora para que o 

Virtus mantenha sua quali-

dade de rodagem, ao mes-

mo tempo em que melhora 

seu desempenho em curvas, 

para o que colabora o acerto 

esportivo da suspensão. 

O Virtus GTS tem defletor 

traseiro pintado em preto 

brilhante sobre a tampa do 

porta-malas e a seção infe-

rior do para-choque traseiro 

exclusiva. As lanternas tra-

seiras são escurecidas e as 

capas dos retrovisores são 

pintadas na cor preto bri-

lhante. 

Interior esportivo
A ampla cabine do Virtus 

GTS tem teto, bancos e la-

terais de porta na cor pre-

ta, característica que realça 

sua esportividade. Para o 

motorista e o passageiro há 

17S H O W R O O M

bancos esportivos, firmes, 

com bom apoio ao corpo 

em curvas – e apoio de ca-

beça integrado, remeten-

do aos bancos de carros de 

competição. Enquanto isso, 

os passageiros do banco de 

trás contam com o ótimo es-

paço proporcionado pelos 

2,65 metros de entre-eixos e 

pelo conforto da saída de ar 

exclusiva (e com a porta USB 

logo abaixo). 

O volante do Virtus GTS é 

o mesmo do Polo GTS, com 

acabamento de couro e cos-

turas vermelhas e a sigla 

GTS na base. Também há de-

talhes na cor vermelha nas 

molduras das saídas de ar, 

base da alavanca de câmbio 

e tapetes. 

É também comum ao Polo 

GTS e item de série para o 

Virtus GTS o painel digital 

(Active Info Display) com 

iluminação vermelha. O 

sedã oferece também o se-

letor do modo de condução, 

Tiguan, T-Cross e Polo GTS. 

Fabricado em São Carlos, no 

interior de SP, conta com vá-

rios recursos de alta tecnolo-

gia para oferecer excelente 

desempenho, alta durabilida-

de e baixo consumo de com-

bustível.

Externamente, o Virtus GTS 

traz várias diferenças no vi-

sual em relação às versões 

Comfortline e Highline. Na 

dianteira, são novos os faróis 

full LED, que têm identidade 

visual diferenciada; novo pa-

ra-choque, mais imponente; 

a grade do radiador tipo col-

meia com o logo “GTS” e um 

filete vermelho que liga os 

dois faróis – características 

marcantes nos veículos “GT” 
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que altera sua personali-

dade, afetando inclusive o 

som do motor – o motorista 

pode escolher entre os mo-

dos “normal”, “ecológico”, 

“esportivo” ou “individu-

al”. Quando é selecionado 

o modo esportivo, entra em 

ação o atuador sonoro, que 

amplifica o prazer ao diri-

gir, garantindo mais emo-

ção.

Equipamentos de série
A lista de equipamentos de 

série do Virtus GTS segue 

a do Polo GTS e traz sis-

tema Kessy de acesso ao 

veículo e partida do mo-

tor sem uso da chave, sen-

sores de estacionamento 

dianteiros e traseiros para 

auxílio ao estacionamento 

(que incluem câmera de 

ré), sistema start/stop (que 

desliga e liga o motor na 

paradas em semáforos, 

por exemplo), e o sistema 

de som Discover Media, 

com tela colorida de 8 po-

legadas sensível ao toque, 

navegação, App-Connect 

e comando por voz. 

Também são itens de sé-

rie o detector de fadiga, 

retrovisor interno ele-

trocrômico, sensores de 

chuva e crepuscular e o 

controlador automático 

de velocidade (piloto au-

tomático).

Como opcional, da mes-

ma forma que no hatchba-

ck está disponível o paco-

te Beats, com o sistema de 

som que inclui alto-falan-

tes, tweeters, subwoofer e 

amplificador, além do re-

curso de variação do es-

paço no porta-malas (s.a.

v.e.) e rede para objetos 

no compartimento. 

O Virtus GTS está disponível 

em duas opções de cores 

sólidas (Preto Ninja e Bran-

co Cristal) e três metálicas 

(Prata Sirius, Cinza Platinum 

e Azul Biscay – esta exclusi-

va para as versões GTS de 

Polo e Virtus).

Segurança eletrônica
Da mesma forma que o Polo 

GTS, o Virtus GTS é equipa-

do com o XDS+ (bloqueio 

eletrônico do diferencial), 

que faz parte do ESC – Con-

trole eletrônico de estabili-

dade (item de série). 

O XDS+ melhora o compor-

tamento dinâmico do carro. 

Esse sistema aumenta a agi-

lidade e diminui a necessi-

dade de movimentação do 

volante por meio de inter-

venções seletivas nos freios 

das rodas internas às curvas 

nos dois eixos, permitindo 

uma transferên-

cia do torque dis-

ponível do motor 

para as rodas ex-

ternas. 

CAPA
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O XDS+ funciona com quais-

quer condições de aderência 

do piso. Isso resulta em diri-

gibilidade precisa, com mais 

tração e agilidade nas curvas. 

O ESC do Virtus GTS também 

inclui o sistema de frenagem 

automática pós-colisão (Post-

-Collision Brake), recurso ex-

clusivo na categoria.

Motor 1.4 TSI, que equipa 

Polo e Virtus GTS, foi o que 

marcou a conquista

A Volkswagen do Brasil alcan-

çou o marco de 20 milhões de 

motores produzidos e o mo-

tor 1.4 TSI da família EA211, 

de 150cv, que equipa o Polo 

e Virtus GTS, dentre outros 

modelos da marca, foi o que 

representou essa conquista. 

Deste total, 12 milhões de mo-

tores foram fabricados na uni-

dade de São Carlos, que ini-

ciou suas atividades em 1996, 

e 8 milhões na Anchieta, no 

período de 1974 a 2012.

“A fábrica de São Carlos tem 

um importante papel den-

tro da estratégia da Nova 

Volkswagen, pois é uma uni-

dade que além de atender o 

mercado interno, com moto-

res versáteis, de alta qualida-

de e eficiência, tem um perfil 

exportador, tanto em moto-

res como em componentes”, 

disse Pablo Di Si, presidente e 

CEO da Volkswagen América 

Latina, durante o lançamento do 

Virtus GTS para a imprensa es-

pecializada.

Outras considerações do 
presidente
Di Si ressaltou ainda a boa per-

formance da marca diante da 

concorrência e anunciou mais 

investimentos para a Argentina 

e o modelo que lá será fabrica-

do.

“Os primeiros 45 dias de 2020 

registraram um mercado 4% 

maior que o verificado no mes-

mo período do ano anterior, 

mas, para a nossa satisfação, 

a Volkswagen cresceu 15,2% 

mais que o ano passado, ou seja, 

continuamos crescendo quatro 

vezes mais do que a concorrên-

cia, no Brasil”.
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O presidente e CEO da 

América Latina disse 

também que acabava 

de voltar de Berlim e 

que reafirmava o inves-

timento de 200 milhões 

na Argentina para fazer 

basicamente dois pro-

dutos: “a SUV Tareq, que 

será lançada em SAM, 

no final deste ano ou no 

início do ano que vem, 

e o câmbio manual 281 

que já começou a ser 

produzido em fevereiro 

e que é exportado em 

sua totalidade para ou-

tros mercados.”

Di Si elogiou também a 

tecnologia  de  ponta (e 

alinhada aos padrões 

foi eleita em 2019 a mais 

eficiente dentre as uni-

dades de Componentes 

do Grupo Volkswagen.

De fato, a qualidade dos 

processos e motores fa-

zem com que, além do 

mercado interno, pro-

duza motores e com-

ponentes para outros 

mercados. Para o Méxi-

co são enviados, desde 

2017, motores 1.4 TSI 

que equipam modelos 

como o Jetta e Tiguan, 

para atender o exigen-

te mercado norte-ame-

ricano. A fábrica tam-

bém já exportou, para 

a unidade de Chemnitz, 

na Alemanha, compo-

nentes como bloco de 

motor, cabeçote e vira-

brequim, peça esta pro-

duzida em duas linhas 

produtivas, sendo a mais 

recente inaugurada em 

outubro de 2019, que fa-

bricam virabrequim nas 

versões 1.0l TSI; 1.4lTSI 

e 1.6l MPI. Atualmente, 

São Carlos é responsá-

vel pela produção dos 

propulsores da família 

EA211 nas versões 1.0l 

MPI, 1.6l MPI, 1.0l TSI e 

1.4l TSI, que equipam 

os modelos T-Cross, 

Polo, Virtus, up!, cross 

up!, Gol, Voyage, Savei-

ro Cross, Jetta, Tiguan e 

Audi A3. Em São Carlos, 

também é fabricado o 

consagrado EA111 1.6l, 

presente nos modelos 

Gol, Fox, Voyage e Savei-

ro. Para o mercado brasi-

leiro, 100% dos produtos 

recebem a tecnologia 

bicombustível Total Flex. 

Para o mercado externo 

são produzidos motores 

a gasolina. 

A opinião da imprensa 
especializada
“Jornalistas do setor 

automotivo têm a pos-

sibilidade de conhecer 

um número bem alto 

de lançamentos a cada 

ano, mas poucos são 

bem acertados como os 

novos GTS. Automotive 

Business dirigiu o sedan 

por cerca de 150 quilô-

metros e carimba sem 
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medo a palavra “aprovado”.

Ele é estável, transmite mui-

ta segurança em curvas, tem 

bancos dianteiros que segu-

ram bem o corpo e é muito 

ágil. A 120 km/h o motor gira 

a apenas 2.200 rpm, mas se 

for preciso fazer uma ultra-

passagem rápida é só redu-

zir duas marchas e pronto.”
Márcio Curcio

AB 

“O Virtus GTS porta o DNA 

da marca com uma suspen-

são que proporciona um ro-

dar no ponto certo, perfeita 

conciliação de conforto com 

plena aptidão para ser di-

rigido mais rapidamente. 

Em relação ao Virtus “civil”, 

constantes das molas e car-

gas dos amortecedores são 

maiores. Dá mesmo prazer. 

Os pneus são 205/50R17V 

com estepe temporário e 

conferem comportamento 

irrepreensível.”
Bob Sharp

AUTOentusiastas 

“O equilíbrio do conjunto e a 

dirigibilidade afinada podem 

ser atribuídos ao acerto que a 

Volkswagen fez na suspensão 

do modelo, que ficou mais fir-

me para apontar facilmente e 

inclinar menos em curvas, fre-

nagens e acelerações.”
Julia Moreno

Auto esporte

“O GTS é mais firme que o Hi-

ghline, mas sem ser duro ou 

cansativo na cidade, lembran-

do o Jetta 2.0 TSI da geração 

anterior. Se a altura do solo é 

uma crítica pela proposta es-

portiva, torna-se uma aliada 

quando aparecem valetas ou 

buracos no caminho. O mes-

mo vale para as rodas. Mui-

tos pediram aros 18” como no 

conceito GTS apresentado no 

Salão do Automóvel de 2018, 

mas a VW preferiu não correr 

o risco de ter pneus de perfil 

tão baixo para rodar num piso 

castigado quanto o nosso.”
Leo Fortunatti    

Motor1.com
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“Tivemos oportunidade 

de rodar por muitos qui-

lômetros em diferentes 

estradas e também na ci-

dade com o Virtus GTS. O 

carro mostrou o compor-

tamento que se esperava 

de um Grã-Turismo, em 

alguns aspectos superior 

ao Polo GTS, seu irmão de 

grife. No trânsito urbano, 

o Virtus GTS é especial-

mente dócil, pois entrega 

um bom torque (250 Nm) 

numa grande faixa de ro-

tações, já a partir de 1.500 

giros no motor. Na práti-

ca, basta um leve toque 

no acelerador para que o 

Virtus demonstre sua agi-

lidade, sempre pronto às 

solicitações do motorista. 

O melhor, porém, é que 

o Virtus GTS não é bruto, 

não assusta quem o con-

duz. “ 

Sergio Quintanilha

Guia do Carro – terra.com.br
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queana,  tem  um  maciço  rochoso  com  terras  altas 
que vão de mil a quase três mil metros de altitude. 
Ali  estão  várias  unidades  de  conservação,  como 
o  Parque  Nacional  de  Itatiaia,  que  merece  a  visi-
ta, mas algumas de suas cidades ficam a cada dia 
mais  famosas  por  terem  acolhido  chefs,  donos  de 
pousadas e artistas talentosos, capazes de propor-
cionar  momentos  incríveis  para  quem  está  à  pro-
cura de relax, romance ou contato com a natureza. 
Uma  das  cidades  mais  charmosas  e  conhecidas 
dos  brasileiros  é  Campos  do  Jordão,  mas  por  isso 
mesmo não vamos falar dela nesta matéria. 
Termo  de  origem  tupi,  Mantiqueira  quer  dizer 
“gota  de  chuva”.  Seu  pico  mais  alto  é  a  Pedra  da 
Mina, com 2.796 metros, entre Minas e São Paulo. O 
ponto mais baixo era rota de Bandeirantes, a Gar-
ganta do Embaú.
O  lugar  mais  famoso  da  Mantiqueira  é,  sem  dúvi-
da, Campos do Jordão. Destino de ricos e famosos, 

SERRA DA MANTIQUEIRA

CAROLINA GONÇALVES

 
A PASSEIO
 
A PASSEIO

Em tempos chatos de 
coronavírus, melhor ficar 
pelo Brasil, ainda com 
poucos casos.
Um belo passeio ao 
ar livre é a Serra da 
Mantiqueira, que une os 
três estados do sudeste: 
São Paulo, Rio e Minas. 

Por onde andaram os Bandeirantes 
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com aura de exclusividade, neste 
século tornou-se muito popular, 
atraindo visitantes de toda parte. 
A cidade mais elevada da região, 
com 1628 metros, tornou-se peque-
na para abrigar tantos turistas. Ao 
mesmo tempo, pequenas cidades 
na região passaram a atrair quem 
gosta de privacidade, ambiente bu-
cólico, romântico e gastronomia in-
teressante. Hoje a região tem novos 
queridinhos de descolados e char-
mosos. 
A mais “cool” é Gonçalves, com ar 
interiorano e cultura viva. A cen-
tenária Banda Lira Nossa Senhora 
das Dores ajuda a manter a tradição 
de moda de viola. Arte e artesana-
to produzidos em ateliês de vários 
tipos convidam a um passeio rela-

xante, para apreciar os talentos 
que lá se instalaram. 
Para quebrar a monotonia, desfi-
les de carros de boi e festas de 
padroeiros resgatam um pas-
sado nem tão distante e nunca 
esquecido. Pousadas charmosas 
abrigam amantes da natureza, 
que vão em busca de paisagens 
relaxantes, um pouco de aventu-
ra e gastronomia de montanha. 
A chamada “Cultura da Roça” é 
valorizada e embalada para en-
cantar quem vem das grandes 
cidades. A cidade promove um 
Festival de Gastronomia e Cultu-
ra da Roça, em novembro, que é 
perfeito para quem não liga para 
dieta… Mas comida boa, em 
Gonçalves, também é saudável. 
Cresce na cidade o cultivo de 
produtos orgânicos.

Gastronomia
Restaurantes que vão do trivial 
mineiro, feito em fogão a lenha, 
até a alta gastronomia, ajudam 
a passar o tempo, que ali corre 
mais devagar. Aliás, a cidade tem 
opções de slow food. Na verda-
de, vários chefs dão sua própria 
interpretação da cozinha bra-
sileira, com criações surpreen-
dentes, como é o caso do Rosa 
Madeira. O espaço, de bom gos-
to, é cenário perfeito para testar 
as criações do chef Sergio Peres. 
O Quintal da Bel, por exemplo, 
é outro bom exemplo. O atendi-
mento é destacado por todos os 
visitantes. Um primor. E a comi-
da, divina. A casa venceu impor-
tantes prêmios em 2018 e 2019 e 
além de tudo proporciona uma 
vista belíssima.
O Porto do Céu Restobar é um 
espaço descontraído, que ofe-
rece massas e pizzas, para uma 
noite divertida, muitas vezes, 
com música ao vivo. Localizado 
no bairro rural de nome pitores-
co - São Sebastião das três Ore-

lhas -, o Deméter na Roça, da 
chefe Neusa Sarto, conquistou 
o bairro, a cidade e fez fama 
entre turistas, servindo espe-
cialidades rurais no fogão à le-
nha, saladas orgânicas e doces 
caseiros. Uau! 
Porém, se bater aquela sau-
dade de uma autêntica massa 
italiana, como se come na Itália 
ou em São Paulo, não deixe de 
ir ao Santa Massa, onde os pra-
tos são preparados com esme-
ro e a vista é linda. 

Compras
É possível trazer um pouco dos 
sabores de Gonçalves para o 
seu dia a dia na cidade grande. 
Na Senhora das Especiarias, 
geleias, chutneys e antepas-
tos têm excelente qualidade, 
só equiparada pela variedade 
de combinações de sabores. 
Tudo é preparado com matéria 
prima natural, e o melhor, você 
pode provar antes de comprar. 
Uma excelente técnica para fa-
zer você levar um pouquinho 
de cada... 
Já o Armazém São Bento tem 
sido apontado como o melhor 
local na cidade para tomar um 
café coado à melhor moda mi-
neira e comer um pedaço de 
bolo, feito na hora, até quen-
tinho, em mesas que ficam no 
jardim do jeito mais bucólico 
possível. Isso sem contar com 
o brigadeiro, disparado consi-
derado o “melhor da vida” por 
muitos comensais. O Armazém 
tem ainda uma loja com produ-
tos artesanais, que merecem 
uma boa espiada.
Livros e café convivem bem no 
Café com Verso, criado para 
ser ponto de encontro dos tu-
ristas mais frequentes, que vão 
lá em busca de um bom bate 
papo e Wi-fi gratuito. Acompa-

Parque Nacional de Itatiaia
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nhando o café muito bem tira-
do, doces na melhor tradição 
mineira. É possível almoçar 
e jantar no Café, que oferece 
massas, sopas tortas e lanches. 
Broas de milho, sequilhos, bis-
coitos de polvilho e “goiabi-
nhas” fazem a delícia de quem 
vai à Padaria São Francisco. 
Mas eles também oferecem 
uma grande variedade de ca-
chaças artesanais, geleias or-
gânicas e queijos regionais.

Aventura
A cidade faz parte do Circuito 
Serras Verdes de Minas, com 
suas florestas de araucárias, 
pontilhadas por cachoeiras. 
Os picos, que chegam a 2.100 
metros e as corredeiras do Rio 
Capivari oferecem boa opor-

tunidade para queimar todas 
as calorias adquiridas na mesa 
farta dos mineiros. 
Esportes de aventura e pesca 
de truta proporcionam bons 
momentos em meio à natureza, 
desde uma simples trilha, até 
voos de asa delta e parapente. 
Rapel, canoagem, boia-cross, 
passeios de bike e escaladas 
são guiados por pessoas espe-
cializadas e treinadas para isso. 
A Cachoeira das Andorinhas 
no rio Capivari, em meio a 
densa mata ciliar, tem dois 
saltos principais, com 7 e 10 
metros de altura, que formam 
piscinas naturais. Uma laje de 
pedra com buracos profundos 
modelados pela água e uma 
pequena ilha com grandes ár-
vores tornam esta cachoeira 

um lugar especial. O acesso é 
pela estrada que liga Gonçalves 
a Martins. Tem este nome por-
que andorinhas usam sua queda 
como refúgio para a construção 
de ninhos. 
Amantes de off Road e jipeiros 
estão em casa. A região tem 
passeios incríveis. Dependen-
do da época do ano, o cenário 
muda e as atividades também. 
De maio a outubro, o frio e a es-
tiagem são ideais para rapel em 
pedra e trilhas ecológicas, para 
ver as montanhas e as estrelas. 
Já de novembro a abril, o calor 
e as águas levam a caminhadas, 
boia-cross, aquatrekking, ca-
noagem e cascading. Amantes 
da fotografia encontram cená-
rios perfeitos e luz maravilhosa 
durante todo o dia. 
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Pedra do Baú
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de cozinha, para dar mais inde-
pendência aos turistas. É o caso 
da Pousada Dona Manoela que 
tem chalés para acomodar até 
três pessoas. O ambiente é bem 
agradável e o atendimento óti-
mo. 
Mas se a proposta é lua de mel, a 
pedida é a Casa Campestre, ex-
clusiva para casais. Um luxo de 
atendimento. Café da manhã ser-
vido no quarto e muita privaci-
dade. Apenas três chalés fazem 
parte da propriedade, portanto, 
reserve com antecedência. 
É importante saber que em Gon-
çalves não há banco 24 horas e 
a maioria dos locais – pousadas 
incluídas – não aceita cartão de 
crédito. Vá prevenido, porque só 
tem caixa eletrônico do Brades-
co e do Banco do Brasil.

São Bento do Sapucaí,  
em SP
O complexo do Baú, formado por 
três montanhas de pedra: Bauzi-
nho, Ana Chata e a famosa Pedra 
do Baú atrai amantes de escalada 
e trekking a 1.950 m de altitude. 
A vista deslumbrante e a boa 
estrutura para a prática de es-
portes tornam o Baú ainda mais 
interessante. Há muitos guias 
que orientam no uso de equipa-
mentos. Para a escalada são mais 
de 600 degraus. Dali se tem uma 
vista de todo o Vale do Paraíba. 
Na Pedra do Baú tem rampa para 
voo livre de asa delta e paragli-
der, que abriga campeonatos 
pela condição excelente de voo 
que oferece. 
O alpinismo também é muito 
praticado na Pedra do Baú, que 
tem diferentes graus de dificul-
dade técnica. Estradas e trilhas 
para trekking levam ao comple-
xo, assim como se pode fazer ra-
pel nos paredões. 
Mas nem só do complexo vive o 
esporte radical na cidade. Ca-

Artesanato
Quem parte em busca de arte 
e artesanato encontra escul-
turas em madeira, móveis ar-
tesanais, tapetes e peças de 
decoração. Madeira, palha, 
fibras de bananeira, argila, 
tecido e linha transformam-
-se sob o talento de artesãos 
e designers. Um dos trabalhos 
mais interessantes está no 
Atelier Papegilla, da ceramis-
ta Cynthia Gavião. Sua técnica 
utiliza massa cerâmica feita a 
partir da reciclagem de argila 
e papel, para criar peças deli-
cadas, claras, simples em sua 
complexidade. 
Hoje já são mais de 40 pousa-
das em Gonçalves e todas ca-
pricham no atendimento dos 
hóspedes. É comum os aparta-
mentos ou chalés serem equi-
pados com banheiras de hi-
dromassagem, lareiras e com 
bom sinal de wi-fi na maioria 
dos estabelecimentos.
A Pousada Encontro das Águas 
está bem próxima do centro e 
é uma boa opção para quem 
não foi de carro. Além disso é 
uma das mais sugeridas para 
acomodar famílias, devido aos 
confortáveis chalés.
Outra pousada atraente é a 
Cabanas no Mundo, onde cada 
chalé é decorado de acordo 
com as características cultu-
rais e folclóricas de diferentes 
países. Como gosto especial-
mente do design japonês, es-
colhi ficar no chalé japonês da 
última vez em que estive em 
Gonçalves. Com ofurô e uma 
sacada de dar inveja, foi um 
prazer meditar ao nascer do 
sol, olhando para a Cachoeira 
da Lua, queda d´água que per-
tence à propriedade.
Mais afastadas do centro, en-
contram-se também pousa-
das com estrutura completa 

Lin
aL

ou
ve

m

choeiras oferecem canyoning, 
e a grande diversidade de ár-
vores permite a prática de ar-
borismo. 
A cidade, pequena e acolhedo-
ra, conserva a herança da ar-
quitetura do período colonial, 
com a igreja matriz com pa-
redes de taipa e casarões em 
pau-a-pique sobre alicerces de 
pedra. Costumes são passados 
de geração em geração em for-
ma de manifestações religio-
sas, artísticas e culturais, como 
a Congada São Benedito. 

Arte
O artesanato está em toda par-
te, usando madeira, barro, fibra 
de bananeira, palha de milho, 
fios, mas sempre com o foco 
no respeito à natureza. Ditinho 
Joana é um artesão conhecido 
internacionalmente por suas 
peças esculpidas em jacaran-
dá e outras madeiras nobres. 
O Ateliê fundado em 1974 no 
bairro do Quilombo exibe 
obras que retratam o dia a dia 
do povo da roça e figuras con-
temporâneas. 
Para quem gosta de trabalhos 
originais, o Atelier Nakawe, 
na Estrada do Paiol, é parada 
obrigatória. Eles criam peças 
em tecido de algodão tingido 
artesanalmente que, depois 
de montadas em diferentes 
padronagens e utilizações, são 
estampadas com carimbos e 
pintados à mão. As peças de 
decoração e roupas multipli-
cam-se em cores e estampas 
inusitadas.
O clima de montanha torna os 
invernos frios bem românticos. 
No calor do verão, a cidade fica 
cheia de vida. O centrinho é 
charmoso, com cafés e restau-
rantes, enquanto a zona rural 
oferece atrativos de turismo 
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rural, ecoturismo e aventura. 
No centro está a Casa da Cul-
tura Miguel Reale, fundada em 
2006, num casarão antigo do sé-
culo XIX, muito bem conserva-
do. Dedicada à preservação da 
cultura, seja em forma de obje-
tos ou de práticas, vale a pena 
ser visitada. 

Cultura
Outra visita imperdível é a Ca-
pelinha de Mosaico, trabalho 
dos artistas Ângelo Milani e 
Cláudia Villar. Depois de refor-
mar a parede frontal que exibia 
uma grande rachadura, o artista 
decidiu cobri-la com mosaicos. 
O interior recebeu mosaicos 
criados por Cláudia. O trabalho 
é muito interessante. Os artistas 
usaram restos de imagens dani-
ficadas de santos deixadas na 
igreja pela comunidade. No pe-
queno altar no interior há uma 
escultura de Cristo de grande 
expressividade e valor artísti-
co em estilo barroco. A obra foi 
doada pelo pároco da cidade, 
mas seu autor não é conhecido. 
Os mosaicos são cada vez mais 
populares na cidade. Além da 
Capelinha, muros e outras pe-
ças revestem-se de azulejos e 
vidros, com cor e graça únicos. 
São Bento foi a primeira cida-
de da Mantiqueira a adotar os 
bonecos gigantes em desfiles 
de carnaval. O Bloco Zé Pereira 
desfila desde 1940. O casal de 
bonecos originais, em home-
nagem ao fundador da cidade, 
rendeu frutos, e hoje são vários 
bonecos que desfilam ao som 
da Lira Musical Sambentista, 
banda de marchinhas formada 
por crianças e adolescentes. O 
bloco de bonecos gigantes se 
apresenta todas as noites no 
mês que antecede a folia.

Quitutes
A gastronomia da cidade é 
muito apreciada. A mesa farta 
está por toda a parte. 
Localizado em grande área 
verde, com vista para a Pedra 
do Baú o restaurante que leva 
o mesmo nome tem um sim-
pático deck de madeira ao ar 
livre, para degustar a comida 
da roça, feita em fogão à lenha. 
Já o restaurante Trincheira, na 
Pousada do Quilombo, é uma 
bela construção de tijolos sob 
medida sustentados por pila-
res de peroba rosa certifica-
da, com vista para as monta-
nhas. O menu traz sabores da 
Mantiqueira com criatividade, 
usando produtos produzidos 
localmente, como framboesa 
orgânica, mandioquinha, tru-
tas, alcachofras, queijos fres-
quíssimos e banana, entre ou-
tros.
Com vista privilegiada para 
a Pedra do Baú, o restauran-
te Sabor com Arte faz parte 
da identidade da cidade. O 

atendimento caloroso oferece 
cardápio variado, onde a truta 
flambada tem posição de des-
taque. Experimente também a 
farofa de banana. 
Hospedar-se em São Bento é 
um desafio. Como escolher en-
tre tantas posadas charmosas? 
Como a Pousada do Quilombo, 
com spa e piscinas, trilha in-
terna de 2km, atelier de arte e 
recreação infantil com monito-
res, entre outras opções. Ou a 
Pousada Chalés Canto da Lua, 
onde os chalés combinam a 
rusticidade da montanha com 
modernidade e conforto. Yoga, 
massagens, Wi-fi e emprésti-
mo de bicicletas completam o 
quadro.
Já o Refúgio Mantiqueira fica 
no meio de área verde que traz 
paz e sintonia com a nature-
za. São poucos quartos, o que 
permite um serviço persona-
lizado. A cozinha com fogão à 
lenha serve café da manhã da 
montanha e jantar com cre-
mes, sopas e fondues.
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Bem instalado, saia para passear 
e fazer compras. São Xico tem 
lojas super charmosas, como a 
loja de cosméticos de Maly Ca-
ran. A ex-jornalista desenvolveu 
ao longo dos anos um profundo 
conhecimento de plantas, ervas 
e flores. Dele resultam sabone-
tes, cremes, banhos de ervas 
e até uma farmacinha natural. 
Hoje, os filhos tocam o legado 
dela com capricho.

Boa Mesa
Hora de comer. Prepare-se! As 
surpresas são ótimas. Muitos 
chefs mudaram-se para lá em 
busca de uma cozinha orgânica, 
onde se pode criar as próprias 
trutas, cordeiros, plantar hor-
taliças e frutas. O melhor res-
taurante da cidade é o João de 
Barro. A decoração de roça faz 
aumentar a surpresa com a so-
fisticação da comida. As trutas 
são maravilhosas, assim como 
a costela. Não vá embora sem 
comer a panna cotta na sobre-
mesa. 
O Serra das Águas fica na mata 
preservada. Criadores de tru-
ta, oferecem receitas especiais. 
Além disso, as três cachoeiras 
na área são lindas.
O Allegro tem um atendimento 
realmente atencioso. A comida 
também é muito boa. Experi-
mente o soufflé de goiabada 
com mascarpone.
A parede do Pangea mostra a 
configuração do mundo antes 
da separação dos continentes. 
Dá para ficar horas comendo 
e bebendo, ouvindo música 
e imaginando aquele mundo 
como um só e grande continen-
te...
Aproveite suas próximas férias 
ou o feriado de Páscoa, visitan-
do este belo pedaço do Brasil.
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São Francisco Xavier
Distrito de São José dos Cam-
pos, São Francisco Xavier tem 
vida própria no que diz respeito 
a charme e natureza. A estrada 
que corta a Mantiqueira e passa 
por Monteiro Lobato leva a um 
lugar pequeno, habitado por 
quatro mil habitantes. É quase 
uma viagem no tempo. Não só 
ao passado, mas a um tempo 
mais interessante do que o tem-
po das cidades maiores do Vale.
Todos os anos, o distrito sedia o 
Festival da Mantiqueira – Diálo-
gos com a Literatura, já em sua 
oitava edição, neste ano entre 
10 e 12 de abril. Seu caráter in-
timista torna o encontro entre 
escritores e leitores natural e 
enriquecedor, colocando-o en-
tre os principais do País. 
Área de proteção ambiental, 
“São Xico” como é carinhosa-
mente chamado pelos frequen-
tadores, foi sendo descoberto 
aos poucos, não só pelos turis-
tas, mas pelos chefs, artistas e 
tantos outros que se mudaram 

para lá para ter e oferecer uma vida 
melhor.
A vila está a 720 metros de altitude 
e tem paisagem natural privilegia-
da, com fortes declives e grandes 
altitudes. O Pico de Selado tem 2082 
metros, de onde se avista o relevo 
harmonioso de montanhas e vales. 
Fiel às suas tradições, mantém vivos 
o artesanato e as festas religiosas. 
Trilhas para caminhadas e mountain 
bike, rampa de voo livre e pontos 
para paraglider fazem a alegria de 
quem gosta de esportes, ao lado de 
rios e córregos para canoagem.
As opções de hospedagem são bem 
variadas. Desde pequenos chalés até 
pousadas requintadas no meio das 
montanhas.
A Pousada Serra do Luar tem pisci-
na coberta e aquecida, spa, sauna, 
tenda de massagem, redário, riacho 
com cachoeira. Natureza exuberante 
rodeia os chalés com lareira e as op-
ções de refeições são bem interes-
santes. 
Yoga, tai chi chuan, meditação e mas-
sagens são parte do cardápio de re-
lax oferecido pela Pousada a Rosa e 
o Rei, nome que homenageia as duas 
cachoeiras próximas aos confortá-
veis chalés. Toda a alimentação é 
preparada com produtos orgânicos.
Se o objetivo da viagem for român-
tico, escolha a Pousada Chapéu de 
Palha. São seis cabanas com muito 
charme e elegância, criadas para o 
romantismo. Cada uma tem seu deck 
com ofurô e rede. A cinco minutos 
de carro do centro, tem vista para a 
serra.
Já o Portal do Equilibrium se autoin-
titula “O paraíso acima das nuvens”. 
A piscina com borda infinita ajuda a 
confirmar. O restaurante a 980m de 
altitude dá vista para o Vale do Rio 
Manso. Alimentação saudável, sem 
ser simples, que utiliza legumes e 
verduras da horta orgânica. O Portal 
é uma excelente opção para casa-
mentos.
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Eu e o delivery
Manhã de março. 
Preguiçosamente, consulto o 
despertador, travado desde 
a véspera quando me deitei. 
São 9h10. Que bom! Vou até 
a janela e não enxergo os 
edifícios que compõem a 
minha paisagem do horizonte. 

Atribuo ao fato de estar sem os 
óculos, mas é engano, estou com 
eles, pois pendurá-los nas orelhas 
e apoiá-los no nariz é a primeira 
coisa que faço, para não correr o 
risco de dar uma dolorida topada 
no pé da cama. É uma insidiosa 
garoa que cobre essa São Paulo, 
que já fervilha envolvida na lida 
diária. Que bom, outra vez! Estou 
aposentado e nada tenho a ver 
com isso. Avalio as condições lá 
fora. A garoa é daquela que molha, 
e o vento cruzado inutiliza a prote-
ção que o guarda-chuva possa dar. 
Não adianta tentar: ela entra pelo 
vão dos óculos, pela folga do co-
larinho, pelos punhos da camisa...
Um inferno!
Ainda estou metido no pijama. 
O jantar foi fraco, uma sopa leve 
e nada mais. Estou com fome e 
as provisões em casa são parcas 
por desídia em fazer compras na 
véspera. Se quiser ter um café da 
manhã com dignidade, terei que ir 
à padaria mais próxima e me con-
tentar com um pingado e um pão 
francês, besuntado com algo que 
tanto pode ser manteiga, quanto 
margarina “diet”, que droga...
Já sei! Vou recorrer ao aplicativo 
“delivery” de entregas rápidas, 
baixado no celular, para encomen-
dar um café da manhã digno de 
um alto executivo, quando hospe-
dado em hotel cinco estrelas.
Entro no site de uma renomada pa-

REFLEXÕES
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MAURO IMPERATORI

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

daria e faço o pedido: ovos mexidos 
com bacon, não muito secos; suco 
de laranja coado, com adoçante; tor-
radas de brioche, amanteigadas; sa-
lada de frutas frescas, com raspas de 
limão siciliano; kit de mini potes de 
geleia de frutas sabores damasco, 
amora, framboesa, morango e laran-
ja; manteiga, sem sal; bisnagas do-
ces, sem frutas cristalizadas; iogurte 
grego, natural; café com leite duplo, 
com adoçante.
Feito e conferido o pedido, pago o 
valor cobrado pelo aplicativo do 
celular. Não indago sobre o tempo 
para a entrega, pois se trata de um 
“delivery express”. Que erro!
Faço minhas abluções matinais, ve-
rifico mais uma vez as condições do 
clima e constato: pioraram, agora 
chove miúdo, mas não dou a míni-
ma, estou em casa, quentinho, con-
fortável, seco e esperando o café da 
manhã - que a esta altura deve estar 
chegando...
Engano! 
Animado, corro à copa para esten-
der a toalha, arrumar louças e ta-
lheres e ligo a televisão para assistir 
a algo interessante. Só frustração, 
nada presta!
Consulto o relógio e constato que já 
se passaram vinte minutos e a en-
comenda ainda não chegou. Tele-
fono para a padaria e a ligação cai 
num robô que começa a ladainha: 
obrigada por ligar para a padaria 
Rainha de Sabá. Aqui estamos para 
bem atendê-lo em suas necessida-
des. Informamos que esta ligação 
pode estar sendo gravada, para sua 
maior segurança. Para fazer pedido 
disque 1; para efetuar pagamento 
disque 2; para obter informações 
sobre nossos produtos disque 3, ou 
aguarde um dos nossos atendentes. 
Aguardo... Ouço uma interminável 
gravação do “Bolero de Ravel” e 
depois de dez minutos... a linha cai! 
Tento mais uma vez e ouço o sinal de 
linha ocupada. Desisto! 

Mais 20 minutos de espera e toca o 
interfone. É a tão ansiosamente es-
perada entrega. A portaria é ele-
trônica e devo descer para rece-
ber a encomenda. Enfio uma capa 
sobre o robe e desço. Surpresa: o 
clima piorou e agora chove para 
valer. Desgraça! Corro até a gua-
rita e o “bikeboy” faz a entrega de 
uma dezena de embalagens, umas 
em sacolas, outras não. Sufoco! 
Havia separado uma nota de 5 re-
ais para a gorjeta, mas ao ver o jo-
vem todo molhado, pingando água 
por todos os lados, sou tocado 
pelo bichinho chamado consciên-
cia. Guardo a de 5 e entrego a ele 
uma de 20 reais. Ele agradece co-
movido e eu fico com aquele mon-
te de embalagens, mais a carteira, 
o guarda-chuva nas mãos... e o seu 
sorriso agradecido na memória. 
Valeu!
Tiritando de frio, subo para o apar-
tamento e, afoitamente, começo 
a abrir as embalagens. Os ovos 
mexidos estão ressecados, frios 
e com a gordura derretida do ba-
con desenhando uma moldura em 
torno; o suco de laranja, metade 
derramada na sacola de plástico; 
as torradas de brioche estão frias, 
mas comíveis; a salada de frutas 
está escura, pela oxidação natural; 
o “kit” de mini potes de geleia, o 
iogurte e as bisnagas doces estão 
intactos, graças a Deus!  O café 
com leite, porém, está gelado. De-
solação! 
Aqueço água numa caneca, faço 
um chá com o último sachê encon-
trado na prateleira da copa, e de-
voro o que foi salvo daquele café 
da manhã cinco estrelas que havia 
planejado. 
Fecho a janela e volto para a cama 
jurando: “delivery” ... nunca mais, 
companheiro!
A bientôt,
Mauro
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Olhe em volta. 
O que você vê? 
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Um dos principais desafios atuais 

das grandes corporações é garantir a 

diversidade de raça e de gênero em todos 

os seus níveis hierárquicos.

Essa transformação pode estar associada a 

diretrizes institucionais ou simplesmente à 

pressão da própria sociedade.

A chave da transformação, contudo, não costuma mudar 
o ambiente na velocidade necessária e esperada. Na 
maioria das vezes, a comunicação interna para os em-
pregados – e a mercadológica, para o público externo 
– divulga resultados que sequer saíram do papel e do 
planejamento. E que provavelmente nunca sairão. 
Olhe ao redor. Provavelmente, a sua empresa aderiu 
à nova moda de recursos humanos, tornando o dia a 
dia dos funcionários mais descontraído e jovial. Essa 
medida, com recursos financeiros disponíveis, é relati-
vamente simples: paredes coloridas combinando com 
pufs descolados e redes de descanso; refeitórios com 

MARKETING

guloseimas, cereais e bebidas gratuitas (prin-
cipalmente para quem é obrigado a fazer hora 
extra); salas bacaninhas com videogames e fli-
peramas; sextas-feiras informais e mais curtas. 
Convenientemente, a marca se vende como 
inclusiva, ecológica, sustentável e socialmen-
te responsável. Pois bem. Olhe novamente ao 
redor. Quantas mulheres estão em cargos ver-
dadeiramente executivos e de comando? (Ah... 
coordenação, vaga entre analistas e executivos, 
pode ser uma posição ilusória). Quantos negros 
ocupam cadeiras na diretoria? Quantas mu-
lheres grávidas são admitidas conscientemen-
te por Recursos Humanos? Quantas mulheres 
trans têm funções de destaque? Aliás, há mu-
lheres trans na sua empresa? 
Talvez você ainda esteja na década passada, 
achando que o que promove pessoas é pu-
ramente a meritocracia. Então teríamos que 
concordar que apenas homens brancos são ca-
pazes de chegar ao topo da hierarquia corpora-
tiva...Ou talvez você ainda não tenha percebido 
essa desigualdade social embaixo de seu nariz. 
É possivel. Mas é hora de mudar a postura. 
Ou sua empresa é inclusiva ou ela é apenas mo-
derninha.  

Marcelo Allendes é mestre em comunicação e consumo. 

E-mail: allendes@yahoo.com
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SUCESSÃO
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Todos os seres são providos 
de sentidos que os fazem pre-
servar suas vidas e a vida dos 
seus. Os sentidos têm a missão 
de fazer aquela vida vencer 
em um ambiente hostil, que em 
muitos momentos, é a vida nes-
te planeta. 

CECILIA LODI

As empresas também têm 
sentidos: os cinco sentidos da 
pessoa jurídica. Podem não 
apenas levar à morte seus 
donos como toda uma série 
de pessoas que, de forma di-
reta ou indireta, dependem 
daquele ente.
Me atraem, entre os sentidos, 
a audição, e sua oposta, a sur-
dez. 
Pessoas que nascem surdas 
desenvolvem outros sentidos 
ou habilidades, de forma a 
superar este desafio. O mes-
mo não acontece com os que 
perdem a capacidade de ou-
vir quando já velhos.
Vejo a surdez aqui como uma 
metáfora. São tantas as for-
mas em que se apresenta... 
Criada pelo orgulho ou pela 
vaidade, pela confiança ex-
cessiva, pelo preconceito ou 
pela intolerância, sendo a fal-

Esquecemos que o trajeto até 
aqui foi pavimentado por ou-
tros e que precisamos de toda 
a ajuda possível para prosse-
guir. Porém, nem sempre esta 
ajuda é conseguida da ma-
neira que queríamos, do jeito 
exato que gostaríamos e co-
bramos isto. Ser empático, ao 
contrário, é manter os canais 
abertos para uma nova infor-
mação, para maneiras dife-
rentes de resolver os desafios, 
para detectar uma carência, 
um problema a ser resolvido, 
um passo para evolução. O 
centro do mundo sai de nos-
so umbigo, para estacionar no 
seu lugar real.

Atender ao mundo e não 
a um grupo dominante
Mas para que serve a empa-
tia nas empresas? Empresas 
empáticas descobrem mais 
rapidamente onde estão seus 
calcanhares de Aquiles, suas 
fragilidades, pois o mundo é 
mais gentil com elas quando 
descobrem isso.
A ausência de empatia causa 
soberba, cinismo e frieza ex-
cessiva, despertando nos ou-
tros sentimentos nem sempre 
pacíficos. 
A empresa e seus comandan-
tes precisam aprender a ouvir, 
a serem empáticos para per-
manecerem no rumo. Muitas já 
estão num processo acelerado 
de surdez e nem percebem.
Um passo para o exercício da 

ta de empatia sua origem 
mais sutil.
Normalmente não diagnos-
ticada pelos médicos, mas 
pelos terapeutas de plan-
tão, a falta de empatia re-
vela nossa incapacidade de 
nos colocarmos na posição 
do outro, de entendermos 
seu caminho e suas esco-
lhas. Para sermos empáti-
cos, permeáveis ao mundo, 
precisaríamos começar por 
validar a existência do ou-
tro, precisaríamos reconhe-
cer seu valor, aceitar suas 
diferenças e suas decisões.

Esquecer do próprio 
umbigo
Pode parecer estranho, mas 
não é muito difícil acredi-
tarmos que o outro - nos-
sos irmãos, pais, filhos, só-
cios, são parte do cenário 
de nossa existência, como 
a cenografia de uma peça 
de teatro, onde nós somos 
o personagem principal. 
Acreditamos que apenas 
nossos interesses têm sen-
tido, e buscamos todas as 
formas de fazê-los valer. 
Somos o centro de nossa 
atenção. 
Isto se revela no trabalho 
diário na empresa, quando 
deixamos claro que somos 
os mais ocupados, os mais 
preocupados, os mais en-
volvidos, e que os demais 
nunca fazem o bastante. 

A SURDEZ E A EMPATIA 
na empresa familiar
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ouvem mais os antigos de casa, 
o chão de fábrica, os sócios fora 
da gestão, as irmãs, o velho pai. 
Ninguém sabe mais que aquele 
que ocupa a cadeira da decisão, 
este é o veredito. Apenas ele 
conhece a verdade. Apenas sua 
voz precisa ser ouvida. Nenhum 
ruído a mais. Mas o irônico na 
surdez causada pela falta de 
empatia é que ela se alastra por 
toda a organização.
Lenta e silenciosamente, a equi-
pe mais próxima também se 
acastela. Sobem as pontes. Fi-
cam os fossos entre as áreas. A 
comunicação não flui mais. To-
dos se sentem autossuficientes, 
solitários no poder, senhores 
da verdade. A surdez da dire-
ção desce a todos os níveis da 
hierarquia, que tem seus mo-
vimentos cada vez mais limita-
dos, mas que nem sempre se dá 
conta disso. 
Devemos refletir se padecemos 
deste mal. Nos darmos conta se 
nossa organização já foi conta-
minada. Devemos dar a chance 
de levar a empresa para a pró-
xima geração, e não há outra 
forma de adquirir a sabedoria 
senão no caminhar. Devemos 
criar a consciência de que com 
a complexidade do mundo é 
impossível sabermos tudo, adi-
vinharmos tudo, resolvermos 
tudo. 
Sabemos que temos proble-
mas, mas muitas das empresas 
familiares hoje acham que os 
problemas residem na falta de 
comunicação, na ausência de 
conversa entre os pares, entre 
a equipe. Digo que o problema 
não está em não falar, mas em 
não ouvir. É falta de escuta que 
nos faz naufragar. 

Cecília Lodi é consultora, especializada em Organização 
e Sucessão de Empresas Familiares
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empatia é perceber que nin-
guém teve uma vida igual a 
outra, muito menos as em-
presas. Somos diariamente 
submetidos a experiências 
únicas que criam percep-
ções particulares do que é a 
vida, quais são seus valores, 
como o mundo trabalha, de 
como nos apresentaremos, 
de que forma poderemos 
ajudar na grande teia do 
mercado. 
Outro passo para a empatia 
é mudar o centro do mundo 
de nós mesmos para os ou-
tros. Mudar o eixo. Entender 
que todos têm sonhos, ne-
cessidades, expectativas e é 
o atendimento destes senti-
mentos que fazem pessoas e 
empresas terem validade. O 
lucro é o resultado do aten-
dimento ao mundo e não 
do atendimento de nossas 
vontades. O sucesso de uma 
empresa está em satisfazer 
às expectativas de muitos 
stakeholders e não apenas 
de um grupo dominante.

O sucesso passado pro-
picia a surdez
Mas muitas das empresas 
estão surdas. O sucesso pas-
sado as fez assim. Vitórias 
colecionadas foram distor-
cendo a visão que tudo é 
interdependente, que não 
há prêmio permanente. As 
pessoas sentadas nas cadei-
ras mais altas não percebem 
que escutam cada vez me-
nos, conforme o sucesso vai 
acontecendo. Que barreiras 
começam a ser levantadas 
com a inflexibilidade, com a 
intransigência. 

Um bom exemplo são as 
cooperativas de taxi. O 
mundo passou por cima de-
las como tratores e a cúpu-
la dessas instituições ainda 
continua a choramingar a 
“traição” do mercado, a in-
justiça por tantos anos de 
bons serviços.

Outro exemplo de surdez está na 
insistência de algumas empresas 
de não contar com novas alterna-
tivas de vendas, baseadas no de-
sejo e conveniência dos clientes, 
impondo a eles como devem con-
sumir. Ou daquelas que querem 
permanecer antipáticas ao pla-
neta ou adotando práticas ilegais 
ou de franco desrespeito ao con-
sumidor. São muitos os exemplos 
dessas empresas que ainda per-
manecem, porém, acredito que 
por pouco tempo, até que surja 
uma nova startup para desmontá-
-las. 

Pior nas familiares
Nas empresas familiares os danos 
são maiores ainda. Além da falta 
de empatia levar ao distancia-
mento do mercado e da equipe, 
vai aumentando a distância entre 
os sócios, entre os familiares. Nes-
tas empresas se consegue a faça-
nha de também se parar de ouvir 
os pares. Todos acham que sa-
bem. Que as experiências que ti-
veram validam sua perfeição. Não 
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A Bock, ou Dunkles Bock, como 
nomeada no guia de estilos do 
BJCP, provavelmente foi a primeira 
cerveja de um estilo alternativo 
ao pilsen produzida em volume 
comercial no Brasil. Será uma ra-
ridade encontrar alguém nascido 
até a década de 1980 que não se 
lembre da Kaiser Bock.

A história do estilo é bem 
mais antiga do que os jingles 
cantados pelo baixinho da 
Kaiser. A cerveja é originária 
da cidade de Einbeck, locali-
zada no norte da Alemanha, 
a aproximadamente 120km 
de Wolfsburg, um centro cer-
vejeiro e cidade membro da 
Liga Hanseática (em alemão, 
die Hanse) que detinha o mo-
nopólio comercial do norte da 
Europa e Mar Báltico entre os 
séculos XII e XVII. A partir do 
século XVII a cerveja bock foi 
adotada e recriada pelos cer-
vejeiros de Munique. O nome 
Bock é originado por uma 
corruptela do nome da cida-
de onde foi criado, Einbeck, 
no dialeto bávaro e também 
significa “Bode” em alemão, 

negras. O amargor dos lúpulos 
é suficiente apenas para equi-
librar os sabores do malte. O 
corpo é médio a médio-alto, 
com carbonatação moderada. 
Caso seja percebido algum 
calor alcoólico, deve ser muito 
sutil. O final pode apresentar 
algum dulçor, mas a cerveja 
deve ser bem atenuada e não 
enjoativa. 
O método de produção mais 
tradicional é por decocção. Era 
um método muito comum an-
tes da popularização dos ter-
mômetros e consiste em retirar 
uma parte do mosto não filtra-
do (mistura dos grãos moídos 
e água), levá-la à fervura e re-
tornar para a panela principal. 
Desta forma era mais fácil de 
controlar as temperaturas du-
rante o processo de produção, 
enquanto os termômetros não 
eram populares. A decocção 
também era usada para au-
mentar a eficiência já que os 
maltes não eram produzidos 
com tanta tecnologia como 
hoje. Mais uma vantagem deste 
processo era acentuar os aro-
mas e sabores do malte, o que 
é imprescindível para o estilo.
Para harmonizar com uma Bock 
podem ser escolhidos queijos 
curados ou suíços. Carnes gre-
lhadas ou assadas também fa-
rão uma boa combinação. 

animal que ilustra muitos ró-
tulos das cervejas do estilo.
A Bock é uma cerveja da fa-
mília Lager, feita nos mais 
característicos moldes ale-
mães; é forte e tem foco no 
malte, porém, sem caraterísti-
cas tostadas ou de final doce. 
Não é admitida a inclusão de 
qualquer adjunto na receita, 
apenas água, malte, lúpulo 
e leveduras. A cor pode va-
riar entre cobre e marrom, e 
apesar da cor escura deve ser 
bem límpida, devido ao perío-
do de maturação, ou lagering. 
O colarinho deve ser abun-
dante, de tom marfim, com 
boa cremosidade e retenção. 
As características do malte, 
como pão, dominam o aroma. 
Podem aparecer também aro-
mas referentes as reações de 
Maillard. Aromas torrados ou 
tostados, assim como o aroma 
dos lúpulos, não devem ser 
muito evidentes.
Na boca é que a magia acon-
tece para esse estilo. O sabor 
é maltado, rico e complexo, 
com predominância dos pro-
dutos das reações de Maillard. 
Especialmente nas versões 
de guarda, podem ser perce-
bidos algum sabor de frutas 

Leandro Noel é engenheiro, sucessor da VW Rodac de Volta Redonda e 

MESTRE 
CERVEJEIRO
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LEANDRO NOEL

A CERVEJA BOCK
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S A B O R 
PARTICULAR

O bolinho de bacalhau é adorado por quase todos e é um dos mais 
consumidos nos balcões de bares, botecos e bistrôs do mundo. 
Sua combinação com um chope bem gelado, uma caipirinha ou 
mesmo um vinho português causa inveja a muitas harmonizações 
enogastronômicas. Lá em Portugal ele se chama pastel e é moldado 
na colher de sopa, podendo ser servido em temperatura ambiente. 
Aqui no Brasil é conhecido como bolinho e deve ser comido quente. 
A história do bacalhau é milenar. Os vikings são considerados os 
pioneiros na descoberta do cod gadus morhua, espécie que era 
farta nos mares que navegavam. Como não tinham sal, secavam o 
peixe ao ar livre, até que perdesse quase a quinta parte de seu peso 
e endurecesse como uma tábua de madeira, para ser consumido 
aos pedaços nas longas viagens que faziam pelos oceanos. Mas 
foram os bascos, povo que habitava a divisa da Espanha e França 
e conhecedores do sal, segundo registros do século XI, que faziam 
o comércio do bacalhau curado, salgado e seco. Já os portugueses 
descobriram o bacalhau no século XV, na época das grandes 
navegações e logo o pescado foi incorporado à sua cultura alimentar, 
até hoje uma de suas principais tradições. Por isso foram eles que 
trouxeram o bacalhau para o Brasil na época do Descobrimento. 
Confira a receita do mês, Bolinho de bacalhau!

Preparo:
Amassar a batata e deixe esfriar; 
juntas as batatas e o bacalhau. 
Depois; acrescentar os demais 
ingredientes até obter uma mistura 
homogênea. Preparar os bolinhos 
no formato de croquete e fritar em 
óleo quente. Servir acompanhado 
de limão, azeite de oliva e pimenta.

Os tipos de bacalhau
Existem cinco variedades de bacalhau 
salgado e seco no mercado nacional: 
Cod Gadus Morhua, Cod Gadus 
Macrocephalus, Saithe, Ling e Zarbo. O 
Cod Gadus Morhua é o legítimo bacalhau. 
É originário do Atlântico Norte e 
considerado o mais nobre. Tem coloração 
palha e uniforme quando salgado e seco; 
quando preparado, suas lascas são claras, 
firmes e grandes, com sabor próprio. 
Esta é a variedade mais utilizada na alta 
gastronomia.  

S H O W R O O M

DOS WIKINGS
AOS BRASILEIROS

“SE UM DIA VOCÊ SENTIR UM 
ENORME VAZIO POR DENTRO, 
COMA QUE É FOME”. 
ANÔNIMO

Ingredientes: (para 20 unidades)
500 g de batata cozida 
750 g bacalhau (cozido e desfiado) 
1 dente de alho picado 
1/2 xícara de cebola picada 
1/2 xícara de salsa picada 
1 clara de ovo batida em neve
1/2 colher de chá de noz moscada 
2 litros de óleo para fritar 
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A primeira garrafa de Bollinger apa-
receu em 1979 ao lado de James Bond, 
o agente 007 do Serviço Secreto In-
glês, criação do genial escritor Ian 
Fleming, com o lançamento de “007 
contra o Foguete da Morte”, e desde 
então, a associação inspirou diversos 
produtos de edição limitada. 

O Champagne Bollinger está 
comemorando o 40º aniversário 
de parceria com James Bond, 
lançando dois vinhos: uma magnum 
“007 contra o Foguete da Morte” 
(Moonraker) e uma garrafa inspirada 
no filme “No Time To Die”.

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

CHAMPAGNE BOLLINGER E JAMES BOND, 
UMA PARCERIA DE SUCESSO

Para comemorar os 40 anos de parceria, 
a casa de Champagne lançou no final de 
2019 dois vinhos, um inspirado no fil-
me de 1979 e o outro, pelo mais recente 
filme da franquia de Bond, “No time to 
die”, que será lançado em breve no Bra-
sil, com Daniel Craig no papel principal. 
O Bollinger “Tribute to Moonraker Lu-
xury Limited Edition” inspirou-se no fil-
me de temática espacial, o décimo pri-
meiro a ser produzido e o quarto com 

Roger Moore no papel de 
Bond. 
Tendo como base o ônibus 
espacial, foco da investiga-
ção de Bond, a Bollinger en-
comendou ao designer Eric 
Berthes uma imagem repagi-
nada do veículo, criado pela 
produção e pelo designer de 
cenários Ken Adam.
O ônibus espacial da Bollin-
ger é feito de estanho e de 
madeira de lei, abrindo-se 
para revelar um balde de 
gelo de cristal Saint Louis e 
uma magnum de Bollinger 
2007.
Cada caixa é numerada in-
dividualmente, num total de 
407, que serão vendidas por 
£4,500 na Inglaterra.
O segundo vinho é o Bol-
linger “007 Limited Edition 
Millésimé 2011”, uma home-
nagem ao 25º filme da fran-
quia de James Bond. A gar-
rafa preta é adornada com 
o número 25, formado por 
títulos de filmes anteriores, 
que também vão gravados 
no vidro na frente da caixa 
de madeira.
O vinho da safra de 2011 
foi feito totalmente com Pi-

not Noir colhida em Aÿ, um 
dos principais Grands Crus 
de Champagne, situado na 
Montagne de Reims, terroir 
perfeito para a Pinot Noir. 
Lançado numa pré-venda 
em 5 de outubro de 2019 
para marcar o Dia de James 
Bond, o vinho teve o preço 
sugerido de venda ao consu-
midor de £150, no mercado 
londrino. 
Bollinger é uma das princi-
pais “Maisons de Champag-
ne”, integrante do chamado 
Trio de Ferro, do qual ainda 
fazem parte a Krug e a Roe-
derer, e conhecida interna-
cionalmente por combinar 
com rara maestria elegância, 
refinamento e força. 
Talvez ninguém mais no ci-
nema combine tāo bem esses 
três elementos que o pró-
prio James Bond, que desde 
seu primeiro filme, O Satâni-
co Dr. No, com o inesquecí-
vel Sean Connery como 007,  
demonstrou ser elegante no 
trajar, ter um refinado gosto 
pela gastronomia e pelas lin-
das mulheres e ser implacá-
vel com seus inimigos. 
O Champagne Bollinger é 
importado para o Brasil pela 
Mistral Importadora.
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