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A palavra excelência resume com exatidão este produto de mídia que está em
suas mãos, caro leitor. O The List Book é mais do que um anuário. Trata-se do
único book-magazine de consulta de produtos e serviços de empresas que primam
pela excelência em suas áreas. The List é o 1º Anuário de Excelência e Lifestyle
do Brasil, compilando todas as marcas que atuam no País, sejam elas nacionais
ou internacionais, e que anseiam pela relevância dos seus produtos e serviços no
segmento premium e lifestyle.
Muito mais do que um anuário, importante salientar que The List é uma completa
plataforma de comunicação. Em 2016 realizamos com muito sucesso o Grama
Experience Day, um evento com mais de 400 pessoas, com degustações de bebidas
e gastronomia premium, além de atividades para toda a família, em um dos
condomínios mais elegantes do estado de São Paulo. Também lançamos o The
Guide List Aspen Snowmass, um guia de viagem do destino americano que faz parte
da plataforma The Guide List, um produto editorial idealizado com perspicácia e
executado com maestria pela equipe The List em parceria com o órgão oficial de
turismo do destino. Imperdível.

Este primeiro anuário é um produto feito com cuidado, para que o leitor possa
consultar sempre que achar necessário. O de 2018 já está sendo produzido e virá
com inúmeras novidades. Aguarde também nossos especiais durante o ano: The
Watch List, The Wheels List, The Travel List... Ideias inovadoras como a plataforma
The List mostra que a criatividade e o empreendedorismo podem falar mais alto no
mercado de excelência. Isso é The List Book.
Equipe The List
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Para 2017, as novidades irão continuar. Nossa plataforma digital em web, mídias
sociais e canais online irá se intensificar e trará conteúdo exclusivo, novidades,
entrevistas e um material completo das marcas de excelência. Outra novidade é o
High Club The List, eventos reservados onde vamos propor experiências sensoriais.
Esses encontros serão direcionados ao Platinum List, um seleto grupo de pessoas.
Tudo personalizado.
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Banco Original
Para inovar, romper barreiras no mercado financeiro e promover aos correntistas uma experiência inovadora, nasceu o Banco Original. Com uma
proposta 100% digital, com plataforma e produtos
simplificados e intuitivos, o Banco Original ousou
ser único. Foi o primeiro a possibilitar a abertura
de conta corrente via aplicativo, sem precisar ir
à agência, e utiliza um programa totalmente diferenciado de pontos, o Cashback, que bonifica o
cliente que utiliza seus cartões de crédito com dinheiro. Simples, direto e original. “O consumidor
não separa mais o mundo real do digital. Ele vive
nos dois com muita intensidade”, pontua Marcos
Lacerda, CMO do Banco Original. “Assim, as marcas precisam atuar com muita velocidade para
surpreender. O que importa para nós é como o Original está inserido na vida das pessoas.”

“Ao observarmos o histórico do sistema bancário
mundial, identificamos quatro ondas de evolução:
a primeira foi a disseminação das agências bancárias, no século 17; a segunda, o internet banking;
a terceira, foi o mobile banking; e a quarta, é o
que o mercado começa a descrever como ‘Seamless Banking’, ou ‘banco em qualquer lugar’”,
relata Guga Stocco, head de inovação e estratégia
do Banco Original. Ele vai além. “A integração do
Original com outras organizações, como fintechs
e empresas de tecnologia, permitirá experiências
como o controle de gastos com alimentação no
display digital de uma geladeira, por exemplo, ou
fazer uma transferência entre contas por meio do
painel de um automóvel”. Inovações e vivências
parecidas, apenas num banco inovador como é o
Original, onde o virtual e o real se encontram.
w w w. o r i g i n a l . c o m . b r
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Para ser 100% digital e original, o banco resolveu ir
além, seguir até onde seus clientes estão: nas mídias sociais. Desta forma, criou uma plataforma que
permite transferências, consulta de saldo e extrato
e um BOT para solucionar questões de atendimento

via Messenger do Facebook. Tudo de maneira simples e descomplicada, oferecendo experiências a
clientes que também sejam ousados e únicos.
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Rosana Araujo

Ralph Lauren

O jovem prodígio fundou sua grife em 1967
com o nome de Polo Fashions, inicialmente
produzindo apenas gravatas, mas em 1971 ele
revolucionou a moda ao lançar uma linha de
ternos femininos com alfaiataria clássica masculina. Além disso, foi a primeira vez que o logotipo da marca apareceu nas peças. Em 1972,
a clássica polo de dois botões, confeccionada
em malha piquê, aparecia pela primeira vez
com o símbolo da marca (um jogador de polo
montado em seu cavalo), podendo ser encontrada em 24 cores diferentes. Rapidamente a
camisa polo se tornou um clássico americano
(e da marca) e mania mundial.

Nos anos seguintes, Ralph Lauren diversificou sua linha de produtos ingressando em
outros segmentos como perfumes, trajes esportivos, linha de bagagens, óculos, objetos
de couro, entre outros. Além disso, criou outras marcas como a Polo Sport e inaugurou
lojas nas principais cidades do mundo, sendo
que a loja âncora e mais famosa da marca
está localizada na mansão Rhinelander, da
luxuosa Madison Avenue, em Nova York.
A marca inaugurou uma loja ampla e esplêndida no Brasil em 2015, no Shopping Cidade
Jardim, em São Paulo. Em setembro de 2016,
a Ralph Lauren trouxe novas tendências em
uma coleção emblemática. “Estou orgulhoso
em compartilhar com vocês a minha coleção.
Esta é a expressão máxima do luxo - oferecendo-lhe cada olhar, cada acessório, cada
detalhe artesanal em minhas lojas em todo o
mundo e on-line”, disse Ralph Lauren. A amplitude de impecável luxo, artesanato e detalhes de Ralph Lauren é tecida nessa coleção,
que honra a profunda herança da marca.
r a l p h l a u r e n . c o m , S h o p p i n g C i d a d e J a r d i m , S P,
11 3198 9470.
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A grife Ralph Lauren carrega um símbolo
de puro status: um jogador de polo montado em seu cavalo. Das roupas à decoração de
interiores, a assinatura desta Maison de moda
sempre garante um estilo de vida sofisticado.
A história conta que jovem Ralph Lauren já
chamava atenção no ano de 1964 pelas gravatas estreitas. Algumas lojas se interessaram pela novidade e ele começou a produzir
algumas um pouco mais largas. Passo a passo,
os pedidos foram aumentando e as gravatas,
em seda italiana e feitas à mão, que custavam
o dobro das outras, faziam sucesso. Após um
tempo, ele se transferiu para a empresa Beau
Brumell e decidiu criar uma marca para elas.
Inspirado na sofisticação do jogo de polo à
cavalo, Lauren criou uma coleção de gravatas
listradas, a qual nomeou de Polo.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

13

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-11 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:02

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

14

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-12 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:02

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-13 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:02

Hugo Boss
A Maison de moda Hugo Boss representa
estilo de vida e sucesso. Características presentes nas peças de roupas, acessórios, óculos, perfumes, cosméticos, relógios e artigos
de couro. O design moderno e elegante faz
com que a marca alemã seja reconhecida por
pessoas de bom gosto e que estão dispostos a
pagar caro por eles.
Fundada em 1924, após o fim da Primeira Guerra Mundial, na pequena cidade de Metzingen,
localizada nas belas montanhas da Suábia no
sul da Alemanha, pelo alfaiate Hugo Ferdinand
Boss, com uma pequena loja de roupas que comercializava uniformes, macacões e fardas militares. Após sua morte, em 1948, a empresa,
então dirigida por seu genro, entrou em um período de obscuridade, isto porque após a guerra,
a demanda por uniformes caiu. A saída encontrada pela fábrica foi apostar na moda masculina. Nascia assim, em 1953, o terno Hugo Boss,
que conquistou os homens de negócios por suas
linhas limpas e um tecido mais leve do que o
usado na época. Em 1967, dois netos de Hugo,
Uwe e Jochen Holy, assumiram o controle da
empresa e passaram a focar definitivamente os
negócios somente em moda masculina.

Em 1998, o terno “feminino” entrou no dicionário da Maison. As coleções seguiam o padrão masculino de peças com corte limpo e
muitas vezes reto e geométrico, sem grandes
ornamentos, acessórios, decotes ou curvas. A
marca alemã chegou ao Brasil em 1988, trazida pelo ex-piloto de corridas, Emerson Fittipaldi, campeão da Fórmula 1 e Indy, que foi
durante anos um dos parceiros comerciais da
grife no país. Depois de recuperar o prestígio
da marca no país, a empresa alemã voltou a
inaugurar outras lojas próprias em São Paulo,
Belo Horizonte e Brasília.
A Coleção Fall Winter 2017 da marca está chegando às lojas. Com o diretor artístico Jason
Wu, as ideias arquitetônicas tão centrais para
o Boss trazem uma nova dimensão, com cada
linha curvada para seguir a forma do corpo.
Tecidos e texturas contrastantes são combinados com as cores da coleção - incluindo
rosa quente, canela, esmeralda, ocre e grama.
Os acessórios apresentam mais contrastes
de textura, em cores projetadas para complementar. Forma e função que continuam a
informar cada Boss Womenswear também.
hugoboss.com,

Em 1970, a empresa lançou a Boss, uma linha
de prêt-à-porter com alvo nos jovens empresários, mas foi em 1976, que a marca Hugo
Boss foi lançada no mercado americano, um
passo importante para o crescimento.
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Shopping JK Iguatemi, SP, 11 3152 6104.
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Em 1926 Edoardo e Adele Fendi inauguram na
Via Del Plebiscito, Roma, a primeira loja de
bolsas Fendi e a oficina de peles, o que lhes
proporcionaram reconhecimento imediato.
Em 1932, Adele e Edoardo Fendi inauguram
uma boutique na Via Piave, com uma nova
linha de artigos em couro e um ateliê de peles, lançando uma coleção completa de bolsas Selleria, que recebe detalhes artesanais,
cujas técnicas foram passadas por mestres
artesãos romanos que confeccionavam selas.
Entre o final da década de 40 e durante toda
a década de 50 as cinco irmãs de Edoardo
e Adele começam a trabalhar nos negócios
da família, trazendo nova energia e muitas
ideias. Em 1968, a Fendi alcança sucesso internacional, quando suas coleções de peças
em couro estão nas vitrines das principais lojas dos Estados Unidos, inclusive a Bloomingdales, que adquire toda a coleção, dedicando a
ela uma vitrine exclusiva na loja da 5ª Avenida, em Nova Iorque. Logo após, no final da década de 60, a Fendi inicia seu longo relacionamento com o mundo do cinema, colaborando
com os diretores mais famosos da época. Ela
também passa a ser a grife preferida e usada
em ocasiões especiais por celebridades mundiais como Jaqueline Kennedy Onassis, Diana
Ross, Sophia Loren, Princeza Soraya, Liza Minelli e muitas outras.

A bolsa Fendi também passa por transformações, proporcionando mais elegância, praticidade, inovação e estilo. A resposta para as
bolsas de material rígido é a criação de produtos macios e sem estrutura. O couro ganha
estampas, é trançado, tingido e curtido para
torná-lo mais macio e atrativo. Em 1977, de
forma inusitada, a maison apresenta a nova
coleção prèt-a-porter por meio do filme de
curta metragem Histoire d’Eau, dirigido por
Jacques de Bascher. No ano de 1984 com o
crescente prestígio da marca, as coleções da
casa expandem; são criadas linhas de echarpes, gravatas, luvas e óculos de sol. No ano
seguinte, 1985, é lançada a primeira fragrância Fendi, sendo que, em 88, ela entra para o
mundo de peças de luxo, lançando a Coleção
de Relógios e a primeira fragrância masculina, preparando sua estreia em 1990 no mundo da moda masculina. O novo milênio foi
palco de grandes conquistas para Fendi; no
início de 2000 o Grupo LVMH adquire uma
parte das ações dessa casa, tornando-se seu
acionista majoritário em 2001. A nova coleção Fendi chega com floreado e muita opulência. As proporções lúdicas se misturam
nas formas do vestuário que trazem uma paleta de cores de damasco, cor de rosa e menta
pálida.
fendi.com,
S h o p p i n g C i d a d e J a r d i m , S P, 1 1 4 8 7 3 5 5 9 2 .
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Hermès
Em 1940, quando a Segunda Guerra Mundial
fez praticamente sumir o estoque da embalagem de cor bege utilizada pela grife, foi
preciso ser trocada pela única cor disponível
naquele momento: a laranja. Era o início do
surgimento de um símbolo de reconhecimento da marca. Rapidamente, ter um produto
embalado em uma caixa laranja, sua cor oficial, passou a ser objeto de desejo de ricos e
famosos no mundo inteiro.
Cada produto Hermès é exclusivo. Modelos de
bolsas feitos de pele de crocodilo podem chegar a R$ 180.000. Para garantir este status
a marca mantém padrões rigorosos exigidos
para as matérias-primas empregadas na confecção de seus artigos. Além da cor laranja, o
logotipo da marca tem outra importante parte de identificação perante os consumidores.
A imagem de uma carruagem e seu condutor,
que remete diretamente ao passado histórico
da empresa, se transformou em um verdadeiro símbolo. O desenho foi comprado por Emile Hermès, então no comando da tradicional
empresa, e passou a fazer parte do logotipo
da marca entre 1943 e 1944. Somente no mês
de setembro de 2009 a tradicional grife francesa desembarcou no país com a inauguração
de uma luxuosa loja no Shopping Cidade Jardim em São Paulo. A Maison acaba de lançar
uma exclusiva linha de tecidos, a nova Outdoor Fabric Collection SS17 da Hermès, e tais
modelagens o leitor pode ver nessa página.
hermes.com,
S h o p p i n g C i d a d e J a r d i m , S P, 1 1 3 5 5 2 4 5 0 0 .
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A marca é especializada em vender sonhos,
em transformar produtos em uma lenda que
representa o que há de melhor (e de mais excelência) no universo do luxo. A sofisticada e
desejada marca francesa Hermès é conhecida
mundialmente pela cor laranja. A história começa em 1837, quando um seleiro, chamado
Thierry Hermès, abriu uma pequena oficina
em Paris para vender acessórios em couro
como baús para carruagens, selas, rédeas,
estribos, cintos com porta-moeda, botas e
luvas. Em 1880 foi instalada uma sofisticada loja no número 24 da rua Faubourg Saint-Honoré, época em que o filho do fundador
assumiu os negócios e passou a vender também outros objetos feitos em couro, como
bolsas, pochetes, sacolas e até casacos. Em
1892, a empresa lançou o modelo de bolsa
grande, com fechamento feito por duas tiras
que prendiam a “tampa” superior. Na verdade,
essa seria a essência da bolsa que viria a se
tornar o símbolo da Hermès. Uma das novidades da próxima década foi o lançamento,
em 1923, das bolsas com zíper, uma grande
novidade para época. Ainda nesta década,
seu neto, Émile-Maurice, começou a desenhar
roupas feitas de couro de veado. Isto culminou com o lançamento da primeira coleção
feminina no ano de 1929.
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Salvatore Ferragamo
Sempre conectado com o mundo contemporâneo, Ferragamo era particularmente interessado em arte, design e arquitetura. Apesar das sandálias de ouro, das plataformas
multicoloridas, das sandálias romanas com
tiras que se amarravam e dos sapatos com
salto-agulha de metal, esses últimos foram
usados por Marilyn Monroe, o primeiro grande
sucesso de Ferragamo foi a sandália invisível,
de 1947, feita, em parte, com tiras transparentes de náilon.
O crescimento contínuo do Grupo Ferragamo, que adquiriu a sofisticada grife francesa Emanuel Ungaro em 1996 e, desde 1997,
também dirige quatro hotéis em Florença e
um em Roma, permitiu que os mais de 20
herdeiros, entre filhos, primos e netos, participem ativamente dos negócios. Já no Brasil,
a marca italiana está presente desde meados dos anos de 1990, onde tinha um ponto
de venda dentro da antiga Daslu, para depois
evoluir para corners personalizados dentro da
Daslu, e por fim, em 2002, a abertura de uma
primeira loja própria no Shopping Iguatemi
em São Paulo.

Decepcionado com a qualidade e o acabamento dos sapatos produzidos em série nas
grandes fábricas de Boston, Salvatore abriu
uma pequena loja para confecção e reparos
de sapatos, passou a produzir modelos para
figurino de cinema e, de quebra, começou a
receber encomendas de calçados sob medida das maiores estrelas de cinema da época,
como Ava Gardner, Marilyn Monroe, Sophia
Loren, Marlene Dietrich e Greta Garbo. Em
1927, decidiu voltar para a Itália, estabelecendo-se em Florença e fundou uma pequena
fábrica de sapatos totalmente confeccionados à mão, com uma equipe de 60 artesãos
treinados diretamente pelo mestre, e mais
tarde uma pequena loja no Palácio Spini Feroni. Assim como os grandes nomes do design inventou novas formas, baseando-se nas
necessidades funcionais e estéticas, como o
solado inclinado de cortiça, de 1937, projetado para dar maior estabilidade. O salto anabela, de 1938, é outra prova disso.

ferragamo.com,
S h o p p i n g I g u a t e m i , S P, 1 1 3 8 1 5 5 0 5 7 .
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Salvatore Ferragamo é caracterizada por
sofisticação, beleza, conforto e arte. Apesar
de morto há décadas, o sucesso dele perpetua-se pelo sucesso da sofisticada grife italiana
que leva o seu nome. Nascido no dia 5 de
junho de 1898, em Bonito, vilarejo rural do
interior da Itália, Ferragamo desde pequeno
mostrou ter uma vocação: a de fazer sapatos.
Em 1912, aos 14 anos, o designer já contava com clientes nas cidades vizinhas e seis
assistentes na loja. Foi quando previu que
podia ampliar os horizontes e partir em busca de novos desafios. Dessa vez, embarcou
rumo aos Estados Unidos para juntar-se aos
irmãos mais velhos.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-19 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:03

Ermenegildo Zegna

Mas foi nas mãos da terceira geração da família que a marca de tecidos de Ermenegildo Zegna se transformou em uma cobiçada
grife de excelência. Angelo e Aldo, filhos de
Ermenegildo, assumiram a direção em 1960
e a empresa passou a produzir peças de alfaiataria e uma linha prêt-à-porter. A marca desembarcou no Brasil por meio de uma
parceria com a Daslu em 1998, bem antes
de outras marcas de luxo descobrirem que o
país tinha potencial para rápido crescimento no segmento. A primeira loja por aqui foi
inaugurada no Shopping Iguatemi, em São
Paulo, no ano de 2001. Nos anos seguintes
a maison ampliou sua linha de produtos com

o lançamento de seus primeiros perfumes,
óculos, acessórios em couro, roupas íntimas e
até uma linha mais jovem e casual de roupas
e acessórios.
Zegna está entre as marcas mais desejadas do
universo masculino, símbolo de luxo e poder.
As coleções representam o que há de mais
fino em alfaiataria masculina, com padrões
de tecidos exclusivos. Jaquetas e casacos
também integram todas as coleções, que
contam com tecidos exclusivos produzidos e
desenvolvidos na própria empresa. A marca
conta ainda com acessórios como cintos, sapatos, mocassins, carteiras e pastas, todos de
couro bovino ou de jacaré.
Depois de lançar uma parceria com um Maserati no início de 2013, Ermenegildo Zegna apresentou a coleção Maserati Capsule.
Conta com artigos de couro, roupas de luxo e
acessórios de moda com um reflexo do artesanato e elegância sinônimo das duas marcas
italianas. A coleção especial é caracterizada
por uma mistura refinada de couro premium,
seda fina e tecidos de algodão com o padrão
chevron icônico, detalhes de couro e um dedicado “Ermenegildo Zegna Exclusivamente
para Maserati”.
zegna.com.br,
S h o p p i n g J K I g u a t e m i , S P, 1 1 3 1 5 2 6 6 3 3 .
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A marca italiana começou no ano de 1910
quando Ermenegildo Zegna, aos 18 anos de
idade, iniciou o processo de transformação do
pequeno negócio têxtil de seu pai, Michelangelo, chamado Lanificio Zegna em Trivero, ao
norte da Itália. Ele tinha um objetivo particular: produzir os melhores tecidos para roupas
tão bons a ponto de competir com aqueles
fabricados na Grã-Bretanha, considerados
os melhores do mundo. Não demorou muito
para a marca Ermenegildo Zegna se tornar
sinônimo dos melhores produtos têxteis da
Itália e parâmetro de qualidade no mundo.
No ano de 1938, a marca já exportava seus
produtos para 40 países, inclusive para os Estados Unidos, embora, em virtude dos altos
preços, sua venda tenha sido feita em números limitados durante os tempos da Segunda
Guerra Mundial. Nessa época, a empresa já
contava com um representante também no
Brasil.
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Bottega
Ve n e t a
Bottega Veneta estabeleceu um novo patamar para o luxo desde que foi fundada em
Vicenza, região da Itália, em 1966. Baseada
nas tradições de mestres artesãos italianos e
percebida por seus ótimos artigos em couro,
recentemente emergiu - sob a direção criativa de Tomas Maier - como uma das marcas premium de lifestyle definida por quatro
princípios inquestionáveis: materiais criativos, de design inovador, de funcionalidade
contemporânea e de alta qualidade.
O lema da companhia, “quando suas próprias
iniciais são o bastante” expressa a filosofia
da individualidade e confidencialidade que
se aplica a vários produtos, incluindo sapatos, joias, fragrâncias e óculos.
bottegaveneta.com,
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Christian
Louboutin
A marca Christian Louboutin foi criada em
1992, quando Louboutin abriu sua primeira
loja no número 19 da rua Jean-Jacques Rousseau, em Paris. Um artista e artesão com
uma verdadeira paixão por sapatos, seus designs são originais e instantaneamente reconhecíveis, graças aos característicos solados
vermelhos, agora patenteados. As coleções
de Louboutin para homens e mulheres combinam instinto, glamour, elegância e competência técnica como nenhuma outra. Desde o
lançamento da marca, suas criações já foram
imortalizadas em museus, passarelas de Semanas de Moda, tapetes vermelhos e por meio
da cultura pop em todo o mundo.

christianlouboutin.com,
S h o p p i n g J K I g u a t e m i , S P, 1 1 3 0 3 2 0 2 3 3 .
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A beleza feminina sempre foi o maior foco
de inspiração de Louboutin que, em 2014,
celebrou o lançamento da linha Christian
Louboutin Beauté com seu primeiro esmalte, Rouge Louboutin. Com uma vasta coleção
de sapatos femininos e masculinos, bolsas
para o dia e a noite, além de pequenos acessórios em couro, Christian Louboutin agora
conta com mais de cem boutiques ao redor
do mundo, incluindo várias lojas dedicadas
aos homens e uma boutique única de beleza
localizada no coração do primeiro distrito de
Paris, a apenas duas portas de distância do
número 19 da Jean-Jacques Rousseau, onde
tudo começou.
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Jimmy Choo
Jimmy Choo, filho de um sapateiro, fez história produzindo sapatos sob encomenda
para uma pequena clientela em seu ateliê no
East End, em Londres. Fazia à mão sapatos
forrados com tecidos acetinados. O discreto
artesão tinha uma cliente ilustre: a princesa
Diana. Para ela, fazia sob medida peças que
combinavam com suas roupas. Em 1996, o
artesão foi definitivamente descoberto pela
editora de acessórios da revista Vogue britânica, que comprou metade do negócio de
Choo e o que parecia apenas um gesto de vaidade virou um império. O segredo para manter a excelência da marca e a exclusividade
dos sapatos Jimmy Choo está na distribuição
limitada dos calçados aos pontos de venda
selecionados e na escolha das localizações
mais exclusivas do mundo para abrir suas
lojas próprias, ao lado de grandes nomes da
moda como Dior, Armani e Prada.

A Jimmy Choo atualmente é conhecida internacionalmente como a marca de acessórios preferida de estilistas, celebridades e
mulheres cosmopolitas que seguem a moda.
Os sapatos, as bolsas, óculos e os pequenos
artigos de couro são inovadores e exclusivos,
mas mantêm a elegância clássica, a beleza e a
sensualidade das quais a Maison é sinônimo.
Dentre os calçados, a famosa linha 247 que
traz sapatos com o conceito de 24 horas por
dia, sete dias por semana, é a grande estrela
da marca britânica. Além disso, reinaugurou sua loja da Madison Avenue, que passou
por uma ampliação para se transformar na
maior unidade da Jimmy Choo no mundo. A
loja foi a primeira a oferecer a nova coleção
de óculos e o perfume da marca. Novas lojas
estão sendo projetas nos moldes da loja da
Madison Avenue, com salas para bolsas, que
já respondem por 40% do faturamento da
empresa, e óculos.
Atualmente a marca possui mais de 80 lojas
espalhadas por dezenas de países ao redor
do mundo. No Brasil, a marca tem uma butique no Shopping Cidade Jardim em São Paulo, inaugurada em 2010.
jimmychoo.com,
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Gucci
Celebridades, escândalos, muitas fortunas e
exagerado glamour sempre foram associados
ao nome Gucci, marca que mais sintetiza a
elegância italiana no mercado de excelência.
Guccio Gucci, filho de um artesão de origem
humilde, em 1921, depois de seu retorno para
cidade de Florença, abriu uma pequena loja
para vender acessórios de viagem (malas
e valises de luxo), feitos em couro de alta
qualidade proveniente da região da Toscana
pelos melhores artesãos da cidade, incluindo membros da sua própria família. A alta
burguesia e a nobreza florentina logo reconheceram a excelência e originalidade dos
produtos e em pouco tempo a marca ficou
como uma das mais conhecidas entre a elite
do país. Em 1947 a Gucci lançou no mercado
o que viria a se tornar um ícone da marca: a
bolsa com alça de bambu, que literalmente
seduziu com seu charme e elegância centenas de celebridades.

Somente no final desta década a Gucci adotou oficialmente o logotipo GG, que continha
duas letras G, uma normal e outra invertida,
entrelaçadas. O logotipo começou aparecer
em todas as bolsas e malas da marca, dando
um ar mais clássico aos produtos. Na década
de 50, celebridades como Ingrid Bergman,
John Kennedy e sua então esposa Jacqueline
Kennedy, além de Sofia Loren eram alguns
dos fiéis clientes da marca. Em 1974, existiam 14 lojas e 46 franquias da Gucci em todo
o mundo, fruto de uma incrível expansão, especialmente no mercado japonês. Além disso, diversificou com o lançamento de uma
linha de perfumes, promovendo um novo
negócio dentro da empresa para que seus
filhos, membros da terceira geração, pudessem trabalhar. Em 2000 a empresa pertencia a um grupo de acionistas, entre eles Bernard Arnault (dono do grupo de luxo LVMH) e
François Pinault (então dono do grupo PPR).
A Gucci inaugurou sua primeira loja no Brasil
no final de 2008, no Shopping Iguatemi em
São Paulo. A loja abriu as portas em 30 de
novembro contando com 470m² e seguindo
o mesmo projeto da unidade de Nova York.
w w w. g u c c i . c o m ,
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Pensar em bolsas e malas de excelência é
certamente pensar em Louis Vuitton, ou LV.
Duas letras poderosas capazes de levar as
pessoas do mundo todo à loucura. A marca
francesa começou em um lugarejo na região
de Jura, próximo à fronteira com a Suíça.
Louis Vuitton nasceu em 1821 e aos 14 anos
resolve viajar, a pé, para Paris com o objetivo
de aprender como trabalhar com madeira. O
jovem Vuitton foi contratado como aprendiz
de um fabricante de baús de viagem que era
usado pela alta sociedade em suas mudanças
e deslocamentos e, em 1854, resolveu fundar
a Maison Louis Vuitton Malletier, no centro
da capital francesa. A sua grande primeira
ideia foi um tecido altamente resistente e
revestido (uma lona encerada impermeável,
criando assim o conceito de malas “a prova
d’água”), que iria substituir o couro. Coisa de
gênio: utilizar um material menos restritivo
do que a pele natural e com melhor cheiro, já
que as malas de couro da época eram famosas pelo mau cheiro. Pouco tempo depois, em
1858, ele criou as primeiras “malles plates”,
um novo formato de baú (com tampa reta,
diferentemente do utilizado na época, com
tampa abaulada para permitir o escoamento
da água da chuva, leve e à prova d’água), que
facilitava a arrumação nos porões dos navios
e o empilhamento nos trens, e o revestiu com
sua assinatura em cinza. Tudo para atender
às madames da época que viajavam de navio e precisavam de uma mala que pudesse
ao mesmo tempo transportar de tudo e com
muita classe. A primeira utilização dos tradicionais monogramas das letras LV, granulados e nas cores marrom e bege, juntamente
com símbolos que reproduziam flores, que

hoje é a marca registrada da Louis Vuitton,
aconteceu somente em 1896 quando Georges, filho de Louis, que morreu três anos antes, como mais uma tentativa de diferenciar
seus produtos das inúmeras imitações que
eram fabricadas na época.
Rapidamente, os baús e malas com monogramas da marca caracterizavam as pessoas ricas
e de bom gosto nas viagens de trens e navios.
E, depois, nas primeiras classes dos aviões.
Em 1997, Arnault contratou o estilista americano Marc Jacobs para renovar a LV e criar
sua primeira coleção de roupas, além de
sapatos, relógios e até joias extremamente
sofisticadas e transformou as bolsas LV em
coqueluche. Em 2004, quando comemorou
seus 150 anos, a marca francesa inaugurou
lojas em São Paulo, Cidade do México, Nova
York, Cancun, Joanesburgo e República Dominicana, além da primeira loja global em
Xangai, na China.
Apesar de possuir mais de 450 lojas espalhadas pelo mundo, a marca nunca perdeu o
caráter da exclusividade.
b r. l o u i s v u i t t o n . c o m ,
S h o p p i n g C i d a d e J a r d i m , S P, 1 1 3 0 6 0 5 0 9 9 .
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Ve r s a c e
O poder de sedução da grife é tão forte que se tornou
a favorita de astros e estrelas como Madonna, Michael
Jackson, Sting, Bianca Jagger, Elizabeth Hurley, Elton
John, entre muitos outros, e virou símbolo de exageros. O estilista Gianni Versace nasceu em uma família
modesta na cidade de Reggio Calábria, região italiana,
no ano de 1946, e herdou o talento da mãe, Francesca, que dirigia um ateliê de costura. Trabalhou com ela
por algum tempo, desenhando as roupas até que, aos
25 anos, em 1972, recebeu uma encomenda do dono de
uma confecção chamada Florentine Flowers: deveria
criar uma coleção para ser produzida em Milão. O resultado foi um sucesso, e depois recebeu por outra coleção criada para a empresa De Parisini. Decidiu então
mudar-se para Milão, onde criou coleções para marcas
importantes da época como Genny, Complice e Callaghan. Finalmente, em 1978, o estilista fundou a Versace Company, em parceria com o irmão Santo, nomeado
diretor geral, e sua irmã Donatella, responsável pelas
campanhas publicitárias, e, no mesmo ano, lançou sua
primeira coleção feminina, batizada de Gianni Versace
Donna, na Galeria de Arte Permanente de Milão.

a diretoria de criação de todas as linhas, que vão do
prêt-à-porter, passando pela Versus, o infantil, o jeans,
até óculos, perfumes, maquiagem e acessórios, sempre
auxiliada pela sobrinha Allegra Versace Beck. Hoje a
marca, de imediato, nos remete a muitas referências,
da sensualidade à ousadia.
Lançamentos: Unindo elementos da alfaiataria e esportivos, a coleção criada por Donatella Versace vem “para
uma mulher livre”, como a própria letra da trilha sonora
dizia. Uma mulher que combina flatforms com ternos,
transformando parkas de náilon em vestidos e finalizando suas produções com correntes de metais e bolsas
cobertas de tachas: “para torná-lo único e luxuoso é o
desafio que eu tomei nesta temporada. Esta é uma coleção que é toda sobre a liberdade de uma mulher: liberdade de movimento, liberdade de atividade, liberdade
de lutar por suas ideias, liberdade de ser quem você
quer ser”, Donatella Versace.
versace.com,
S h o p p i n g I g u a t e m i , S P, 1 1 3 8 1 2 9 1 6 1 .

Na manhã de 15 de julho de 1997, Gianni Versace foi
morto com dois tiros na nuca na porta de sua mansão
na badalada Ocean Drive em South Beach, em Miami,
quando se preparava para uma breve caminhada matinal. O assassino, Andrew Cunanan, um gigolô homossexual fanático por notoriedade, se suicidou uma semana
depois. Donatella Versace, a irmã mais nova de Gianni, após a morte do irmão, assumiu automaticamente
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O estilista italiano foi um dos primeiros a explorar o
couro na alta costura, mostrando personalidade e inovação ao utilizar materiais inéditos a cada desfile.
Criou o fenômeno da “top model”, afinal supermodelos
como Claudia Schiffer e Cindy Crawford ganharam fama
junto com a grife e se tornaram símbolos de beleza.
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Lilly Sarti

28

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Fundada em 2006 pelas irmãs Lilly e Renata Sarti, a
marca Lilly Sarti carrega uma forte identidade desde
o início, trazendo peças atemporais que vestem mulheres de todas as idades. À frente da criação, Lilly
desenvolve itens de maneira natural e autêntica, sem
pré-moldes, que mesmo mudando trazem o seu DNA.
Em 2014, a label foi convidada a integrar a principal
semana de moda da América Latina, a SPFW. Além disso, Lilly Sarti já assinou parcerias com marcas de varejo como a C&A. No ano de 2016, a grife inova mais uma
vez e aposta no universo masculino, com a linha Sarti
for Men, que apresenta uma coleção casual com cores e
modelagens básicas, mas com um twist de estilo. Outra
aposta do ano é a linha infantil Lilow, que imprime o
DNA cool e sofisticado da linha adulta, mas sem deixar
de lado a graça e a delicadeza da infância. A marca tem
duas lojas próprias em São Paulo, na rua Peixoto Gomide e no shopping JK Iguatemi, e está presente em 70
multimarcas de luxo nacionais e internacionais, como
e-commerces sediados em Nova Iorque e Londres. O
desfile da Coleção de 2017 Resort deixou os fãs da marca boquiabertos. l i l l y s a r t i . c o m . b r .
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To d ’s
A marca Tod’s tem seus calçados e acessórios em couro,
além de itens de vestuários comercializados em aproximadamente 220 lojas próprias e nas mais sofisticadas
lojas de departamento localizadas em mais de 50 países
ao redor do mundo. O que começou com um sapato se
tornou um produto ícone do segmento e em um símbolo
do luxo moderno e da mais pura expressão do bom gosto
e design italiano.

A Tod’s traz um imponente lançamento, a The Double T
Bags, que vem com uma nova marca registrada: o fecho
Double T em Aço Inoxidável. Uma bolsa que ressalta
o clássico e elegante, em um formato moderno com a
possibilidade de até trocar a alça. A peça traz uma assinatura feminina e delicada e vem com uma gama de
acabamentos inovadores.
tods.com,
S h o p p i n g J K I g u a t e m i , S P, 1 1 3 1 5 2 6 5 5 2 .

A história começou quando Filippo Della Valle, e seu
filho Dorino, iniciaram uma pequena fábrica artesanal
de calçados no início da década de 20, em um pequeno
vilarejo italiano. A empresa, que até então fabricava
calçados e acessórios em couro para grandes lojas de
departamento dos Estados Unidos, começou a mudar
no ano de 1970, quando o neto do fundador, juntamente com seu irmão se envolveu no negócio familiar para
criar sapatos artesanais, confortáveis e extremamente
bem feitos para os clientes mais exigentes.

Seguindo o conceito “belo, confortável e inteiramente
feito à mão (em italiano fatto a mano)”, a marca expandiu seus negócios a partir de 1997. Além dos sapatos,
entre eles scarpins, sandálias, botas e sapatilhas, a
marca passou a produzir também uma série de acessórios de luxo, como cintos, carteiras, braceletes e joias, e
dos quais atualmente destacam-se a sofisticada linha
de bolsas, que une o design clássico e o contemporâneo
em verdadeiros objetos de desejo. No início de 2013, a
marca italiana inaugurou sua primeira loja no Brasil,
no shopping JK Iguatemi em São Paulo.
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Segundo consta, o nome da marca foi escolhido de forma casual: Diego estava folheando uma lista telefônica da cidade de Boston e se deparou com o nome J.P.
Tod’s , escolhido por ser de fácil pronúncia em inúmeros
idiomas e foi lançado no mercado americano em 1979.
O sapato original, na cor ocre, ganhou novos estilos e
cores nos anos seguintes, e passou a ser uma peça fundamental nos armários de homens influentes.
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Lacoste
Uma combinação de cores fortes e arrasadoras, sempre acompanhadas de um crocodilo.
Essas são as características inconfundíveis
das camisas polos Lacoste, que são verdadeiros ícones clássicos nos ambientes mais
refinados do mundo. Tudo começou em 1927,
quando o tenista francês Jean René Lacoste
foi o responsável pela primeira vitória de seu
país na Taça Davis. Durante estas competições ele foi apelidado de “Le Crocodile” pela
agência de notícias Associated Press. O técnico prometeu uma mala de crocodilo caso ele
ganhasse um jogo importante. O fim do campeonato trouxe duas vitórias para o tenista
que venceu o lendário Bill Tilden. O amigo
Robert George desenhou então para René um
crocodilo que foi bordado na camisa que ele
usava nas quadras de jogo. Em 1933, juntamente com André Gillier, proprietário de uma
das maiores fábricas francesas de roupas, ele
fundou a La Chemise Lacoste para produzir e
comercializar a polo bordada com o logotipo
que tinha criado para seu uso pessoal.

A partir dos anos 70, o crocodilo da Lacoste
estendeu-se a inúmeras peças, tanto no vestuário feminino (especialmente os tradicionais vestidos) como no masculino, além de
acessórios, calçados e até perfumes. Somente
em 1978 os produtos da marca começaram a
ser distribuídos no Brasil. Na década de 90, a
empresa iniciou uma expansão e modernização da sua rede de lojas e, nos últimos anos,
a Lacoste resolveu modernizar sua tradicional e clássica linha de produtos, surgindo assim outros itens: nova coleção para crianças
e mulheres, calçados, óculos, roupa íntima
masculina, malas, sacolas, bolsas, vestidos e
até uma coleção de cama, mesa e banho. Em
2012, a marca inaugurou a primeira unidade no Brasil da LACOSTE L!VE, localizada no
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.
Novidade: A história da Lacoste com os esportes aquáticos é intensa, não apenas porque Jean-Jules Lacoste, pai de René, era
membro da Sociedade Náutica de Bordeaux
e um remador campeão. Inspirada pelos esportes aquáticos, tais como iatismo, natação
e remo, a coleção Ultra Marine mescla inovação técnica com estampas gráficas elegantes
e simplificadas. “Sem estilo, jogar e ganhar
não são suficientes”, ressalta René Lacoste.
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Diesel
Cobiçadas mundialmente, as peças da marca Diesel se tornaram objeto de desejo, tanto pela qualidade quanto pelo estilo de vida
que carrega. Diesel é a marca preferida das
pessoas “descoladas” do mundo inteiro, e é
conhecida principalmente por seus famosos
jeans confortáveis, com visual desgastado e
caimento impecável. São mais de 100 modelos e 50 tipos de lavagens, que continuam
sendo para poucos que gastam muito. Essa
Maison de moda italiana busca alcançar a
meta de seu fundador que almeja ter a marca de lifestyle mais icônica do mundo, para
qualquer raça, gênero ou idade.

Em 1991 iniciou sua expansão internacional
com o slogan “For Successful Living” (algo
como “para uma vida bem-sucedida”), inspirado em anúncios da década de 50. Outro
fator importante para esse crescimento foi o
lançamentos das coleções de óculos e relógios, e dos primeiros perfumes. No Brasil, a
marca italiana chegou em 1998 com a inauguração de sua primeira loja.
b r. d i e s e l . c o m ,
S h o p p i n g J K I g u a t e m i , S P, 1 1 3 0 7 1 1 2 5 3 .
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A Diesel foi fundada em 1978 por Renzo Rosso, na Itália, e teve seu início marcado pela
confecção de peças em denim, com inspiração no militarismo, rock & roll e no sportswear. O famoso jeanswear da marca inauguraria, anos depois, um novo segmento no
mercado de moda: o jeans Premium. O nome
Diesel foi escolhido porque a palavra significava exatamente a mesma coisa em qualquer
lugar do mundo e podia ser pronunciada da
mesma forma em diversos idiomas. Já era
uma indicação clara de criar uma marca de
jeans com apelo global.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-30 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:04

Iódice
A Iódice é uma das mais importantes marcas de moda no Brasil. E é reconhecida internacionalmente pelo design e qualidade.
Com direção criativa de Valdemar Iódice, iniciou suas atividades na malharia, passando
então para o jeans e prêt-a-porter premium
sofisticado. O amor de Valdemar lódice pela
moda começou desde criança, quando ele observava a sua mãe cortando e transformando
roupas. Logo se envolveu na confecção da família e aprendeu todos os aspectos técnicos
de criação e fabricação. O interesse cresceu e
ele lançou a sua marca em 1987. Hoje, a lódice é uma das mais importantes grifes brasileiras e se diferencia pelo design das peças
e pela sofisticação no trabalho manual. Entre
os grandes momentos de sua história, está
o primeiro desfile realizado em I991 tendo
como principal modelo Claudia Liz, no Estúdio Cinematográfico Adrenalina, em São Paulo. A apresentação marcou o início de uma
trajetória de sucesso.

A primeira loja da Iódice foi inaugurada no
Shopping Iguatemi em 1998, reverenciando
com elegância a integração entre design e
moda. A reinauguração desta loja, em 2012,
contou com novos conceitos de setorização
da linha de produtos em uma estética que
traduz o desejo pelo belo. Em outro momento
importante, em março de 2001, a v abriu sua
Flagship na badalada Rua Oscar Freire, em
São Paulo. São 500 metros quadrados distribuídos em três pavimentos.
No Brasil, a marca está presente em 650 das
principais lojas multimarcas, conta também
com l8 lojas entre próprias e franquias.
Acompanhando o novo momento do mercado
see now, buy now, Valdemar Iódice apresentou as peças que estarão disponíveis em janeiro de 2017. Com tema Índia Punk, trouxe
o tempero de Índia com perfume de punk,
uma explosão de cores e formas, tradição e
transgressão. Bordados, shapes, estampas e
brilhos à Bollywood ganham subversões industriais com acabamentos em metal e espelhos, matéria-prima do movimento liderado
por Ramones e Sex Pistols. Destaque para as
sandálias em veludo com sola de madeira que
levam aplicações de tachas e spikes.
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R i m ow a
Reconhecida internacionalmente pela indiscutível qualidade e design – com os
icônicos “frisos”, patenteados pela marca –,
a grife alemã de malas e acessórios para viagem nasceu em 1898 quando Paul Morszeck
fundou a empresa Kofferfabrik Paul Morszeck
na cidade de Colônia, para fabricar malas e
baús artesanais de madeira com acabamento
e interior em couro, para serem usados em
viagens de navio. De 1996 a 2000, a Rimowa
investiu milhões e aproveitou o potencial do
policarbonato como material e apresentou
ao mundo a inovação de malas executivas e
de viagem ultraleves em policarbonato. Esse
produto se tornou sucesso de vendas e mudou os rumos da empresa. Hoje, comercializa
500 mil unidades de malas em policarbonato
e 200 mil em alumínio.
Quem estiver em busca de uma mala de
qualidade e com design inconfundível encontrará na Rimowa as opções perfeitas. O
modelo Salsa Air é ideal para os viajantes
que necessitam de uma mala mais leve. De
policarbonato, ele aparece nas cores Ice
Blue, Lime Green, Navy Blue e a novidade da
marca, Guardsred, um vermelho vivo. Para os
apreciadores de malas arrojadas, o modelo
Classic Flight é uma boa alternativa. A mala
de alumínio feita à mão e com alças de couro
é ótima para os passageiros que gostam de
peças atemporais.
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Vi c t o r i n o x
Cia. Marítima

O nome da empresa surgiu da junção do nome Victoria,
mãe do fundador, e inox, em referência ao aço inoxidável
usado nas lâminas e nos acessórios dos canivetes, que foram criados inicialmente para uso exclusivo dos soldados
do exército suíço. Em 1884, Karl Elsener fundou, em uma
cidade próxima dos Alpes Suíços, a Victorinox, uma oficina
de cutelaria para produzir canivetes. A ideia de oferecer um
produto compacto e firme, com várias funções combinadas
em uma única ferramenta, revolucionou o mercado e tornou-se uma lenda. Hoje, a empresa é dirigida pela quarta
geração da família, com Carl Elsener Jr. à frente dos negócios, e oferece aos consumidores seis linhas de produtos:
canivetes, relógios, cutelaria, malas, perfumes e roupas.

A Cia. Marítima é uma empresa brasileira
que foi fundada em junho de 1990. A marca atua no segmento de beachwear, sendo a
maior e mais importante empresa do setor
na América Latina. A Cia. Marítima gaba-se
por ter criado um “conceito” de moda praia e
não apenas por produzir biquínis de qualidade. A empresa, pertencente ao Grupo Rosset,
é a maior tecelagem produtora de tecidos
com lycra do Continente Sul Americano, e
utiliza o know-how que serve de base para
o desenvolvimento têxtil de seus produtos.

A grande novidade da Victorinox é o exclusivo sistema de
amortecimento que protege todo o conteúdo interno do
acessório, como materiais de trabalho, documento e dispositivos eletrônicos. A linha executiva composta por pastas e
mochilas combinam praticidade e resistência. Com design
moderno, as peças combinam couro de napa com nylon balístico Isynetic, conhecido pela resistência. “A coleção de
pastas e mochilas executivas da linha Lexicon Professional
vem ao encontro do DNA da nossa marca, já que entrega
nossos principais atributos: qualidade, funcionalidade, design e, principalmente, novas tecnologias. Como destaque,
temos o inovador sistema de proteção composto por Lanidur, uma fibra ultraforte que absorve grandes impactos, e
foi desenvolvido pela equipe de engenharia Suíça. O sistema de amortecedor nas laterais da mala protege os pertences de impactos causados por um acidente, não causando
nenhum dano ao material de trabalho no interior da peça.
Temos certeza de que as peças farão sucesso também no
Brasil”, ressalta Karl Kieliger, CEO da Victorinox no Brasil.

A Cia. Marítima embarca nesse clima propício e investe cada vez mais no desenvolvimento tecnológico e na qualidade de todas
as suas linhas, que a cada coleção apresenta
tecidos novos, modelagens exclusivas e se
tornou referência em todas as praias. Com
esta trajetória de sucesso, a marca pode ser
encontrada em mais de 1.000 pontos de
vendas no Brasil.
A Cia. Marítima apresentou recentemente
o Verão 2017. Inspirada em 1990, ano que
foi fundada, a coleção é composta por peças
com um ar fresh e versátil para que a mulher Marítima mantenha o estilo sofisticado
e descolado em qualquer lugar. Os prints são
marcados por imagens de conchas, estrelas
do mar, escamas de peixe, pranchas de surf,
violões, plumerias, algas e corais, além de
uma coloração guiada por tons de azul e verde, que remetem as cores do mar.

victorinoxstore.com.br
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Tr a c k & F i e l d
A marca brasileira de excelência é inspirada diariamente por todos
aqueles que fazem do esporte uma escolha. Mais que uma marca
esportiva, a Track&Field é um estilo de vida. A pequena produção de
camisetas para vender no colégio e depois para marcas de surfwear
foi o início do negócio criado pelos primos Fred Wagner e Ricardo
Rosset, juntamente com o amigo Alberto Azevedo. Rapidamente
eles perceberam que o negócio não iria longe e aproveitaram uma
oportunidade para investir em uma marca de moda esportiva. No
dia 1 de fevereiro de 1988 surgia a Track&Field, especializada na
venda de roupas e acessórios para corrida e ginástica. A primeira
loja própria foi inaugurada em 1990, no Shopping Jardim Sul, em
São Paulo. A virada do negócio começou com a inauguração no
badalado Shopping Iguatemi, que ganhou enorme visibilidade e
começou a conquistar um público cativo.
Nos anos seguintes, a Track&Field passou a promover o esporte e a
atividade física como uma parte mais que fundamental da vida das
pessoas, conquistando assim milhões de consumidores. Até o ano
de 2010 a empresa já tinha 40 lojas próprias no Brasil e resolveu
dar um grande salto ao inaugurar uma unidade em Nova York, na
sofisticada Madison Avenue. A expansão no mercado americano
continuou em 2015 com a inauguração de mais duas unidades em
Los Angeles e Charlotte (esta última, uma franquia).

A luxuosa marca francesa Longchamp foi
fundada em 1948 em Paris por Jean Cassegrain, e continua sendo gerida pela família Cassegrain. Artigos de viagem, bolsas
e acessórios Longchamp são reconhecidos
internacionalmente por sua qualidade e
processo artesanal, que agora se estende
aos sapatos e coleções de ready-to wear. A
Longchamp tem mantido sua força por décadas: ela resume sua origem francesa através do frescor e da criatividade inspiradora,
bem como participa da vida das mulheres
ativas em todo o mundo que gostam de um
toque de luxo todos os dias. Campanhas publicitárias inovadoras e interessantes colaborações com diferentes artistas destacam
o espírito contemporâneo, e muitas vezes,
divertido da Longchamp, que atualmente
possui mais de 300 boutiques exclusivas
ao redor do mundo.
longchamp.com,
S h o p p i n g J K I g u a t e m i , S P, 1 1 3 1 5 2 6 0 0 6 .

Entre os lançamentos, destaque para as saídas de praia: tendência
forte no beachwear da Track&Field. Foi-se o tempo em que uma
camisetona qualquer servia para cobrir o corpo na hora de chegar
ou sair da praia. E as tendências mais fortes desta temporada são
as peças em tela e tricô, com ares artesanais, modelagens tipo caftã ou apenas uma saia longa que deixa o top do biquíni ou maiô à
mostra. As saídas de praia são perfeitas no after beach, para quem
gosta de aproveitar até o último raio de sol, esticar em bares, pool
parties e beach clubs. t f . c o m . b r
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Já em 2014, a empresa trouxe para suas lojas os tênis suíços On
Running, que graças à tecnologia exclusiva CloudTech, conseguem
elevar a outro patamar o conforto durante a corrida. Outra vantagem das peças da marca é que o tecido possui acabamento antimicrobiano, que evita a proliferação de bactérias causadas pelo
suor. Atualmente, a Track&Field, principal grife brasileira de moda
esportiva especializada em moda fitness e praia, possui 126 lojas
em 20 estados brasileiros, além de quatro unidades nos Estados
Unidos, localizadas nas cidades de Nova York, Los Angeles, Miami
e Charlotte.

Longchamp
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Francis

Com uma linha de oito fragrâncias, cada uma com estampa
exclusiva em sua embalagem, tem seus nomes inspirados
em diferentes regiões do mundo conhecidas pela tradição
na perfumaria. O desenvolvimento de cada uma destas fragrâncias foi idealizado pelos melhores perfumistas que buscam inspiração pelo mundo. Para manter a fragrância e a
qualidade, cada unidade é cuidadosamente embalada em
lenços perfumados que preservam o poder do perfume de
Francis até o seu uso. Além da linha de sabonetes em barra, Francis possui uma linha de sabonetes líquidos, com uma
perfumação excepcional feita com óleos florais extraídos de
Peônias, Frésias e Verbena, diferente de tudo que já foi visto
no mercado em que atua. A linha chama atenção pela embalagem moderna e anatômica, com tampa dosadora para
evitar o desperdício. “Enquanto alguns fabricantes reduzem
qualidade e até tamanho nas suas embalagens Francis busca o caminho oposto, oferecer aos consumidores um produto
cada vez melhor, reforçando ainda mais seu atributo de qualidade, agregando mais motivos para que o consumidor prefira
um produto diferenciado como Francis”, afirma o presidente.
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Uma marca com mais de 40 anos de história. Presente nas
gôndolas e nas casas dos consumidores desde a década de
1970, o sabonete Francis é um ícone do mercado de higiene
e beleza no Brasil. Integrante do portfólio da Flora, uma
empresa do grupo de investimentos J&F, Francis é conhecido por suas fragrâncias inusitadas e marcantes, feitas com
óleos florais extraídos das melhores flores do mundo. Seus
sabonetes transformam o momento do banho em uma experiência única, os sabonetes em contato com a água geram
o chamado blooming, uma explosão de perfumação atrelada à espuma, que proporciona uma sensação de bem-estar
e renovação. “Francis é uma marca construída com muita
excelência, fortalecendo a qualidade e a confiança nos consumidores. Para mantê-la viva e dinâmica, decidimos aproveitar a força destes atributos e adicionar um elemento de
‘uniqueness’ e de inovação dentro de um mercado grande e
sem novidades, que é mostrar o diferencial de perfumação
de Francis, de uma forma muito sensorial, ressaltando o uso
de óleos florais das melhores flores do mundo na sua composição. Isto proporciona a consumidora uma experiência
diferenciada no sensorial do seu banho”, realça José Vicente Marino, presidente da Flora.
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Francis
Hydratta
Francis também possui uma linha voltada para hidratação e cuidado com a pele. Aliamos em uma única marca
a credibilidade de Francis com o benefício de Hidratação
já conhecido com Hydratta. A linha de sabonetes líquidos
Francis Hydratta foi desenvolvida para proporcionar um banho com uma hidratação surpreendente. A nova fórmula é
recomendada por dermatologistas e traz a exclusiva tecnologia Hydracare, que proporciona três vezes mais hidratação
e uma espuma densa e cremosa na hora do banho.
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Acqua di Parma
A Acqua di Parma lidera o mercado de luxo
há quase 100 anos, produzindo uma série de
verdadeiras obras-primas do tradicional artesanato italiano. A marca foi criada em 1916
com a clássica Colonia, uma fragrância icônica que inspirou o mundo Acqua di Parma. Ao
longo dos anos, a marca expandiu sua gama
de produtos, introduzindo novas colônias
(Colonia Assoluta, Intensa, Essenza e Colonia Intensa OUD), Collezione Barbiere (pro-

dutos para barbear e acessórios), Le Nobile
(fragrâncias femininas inspiradas nas mais
nobres flores dos jardins italianos), Blu Mediterraneo e Blu Mediterraneo Italian Resort
(perfumes e cosméticos inspirados nos locais
mais naturais e exclusivos no Mediterrâneo
italiano); Home Fragrance (velas aromatizadas e sprays para casa), Home Collection
(produtos com tecidos felpudos), Tournée
Collection e Business and Weekend (acessórios em couro). Acqua di Parma abastece as
suítes dos mais belos e exclusivos hotéis no
mundo com a sua Luxury Hotel Line, que encarna o estilo italiano inimitável de Colonia.
Desde maio de 2008, Acqua di Parma entrou
no mundo dos SPAs de luxo com Blu Mediterraneo SPA, inaugurado na atmosfera exclusiva
do Yacht Club Costa Esmeralda, em Portocervo e do Hotel Gritti Palace, em Veneza. Todos
os seus produtos são exclusivamente produzidos na Itália e distribuídos em 39 países na
Europa, Ásia e Estados Unidos. Desde 2001,
Acqua di Parma é parte do grupo LVMH.
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A marca completa 100 anos e está celebrando com uma requintada, exclusiva e limitada
edição de Colonia: apenas 100 frascos numerados da fragrância, refletindo 100 anos da
existência da marca. Colonia Centenary Edition é uma interpretação elegante projetada
por Acqua di Parma by Damiani, prestigiada
companhia Italiana de joias de luxo. Os produtos podem ser encontrados na Sephora do
Shopping Cidade Jardim. a c q u a d i p a r m a . c o m
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Chanel

Christian
Dior

A admirada e cobiçada marca Chanel é responsável por grande parte das principais
mudanças no mercado da moda ocorridas no
século XX. Mademoiselle Coco Chanel criou
uma moda atemporal e elegante que é sempre tendência. Nos anos 90, a Chanel abriu
mais de 40 lojas próprias nas mais elegantes
e sofisticadas avenidas e cidades do mundo.
Chanel nº 5, o perfume mais famoso do mundo, foi criado por Ernest Beaux, famoso perfumista da época, a pedido de Coco Chanel, que
sugeriu: “Um perfume de mulher com cheiro
de mulher”. Dentro de um frasco em estilo art
déco (feito em cristal, retangular, com uma
espécie de selo identificador, quase como se
fosse uma etiqueta), que foi incorporado à coleção permanente do Museu de Arte Moderna
de Nova York em 1959, o Chanel nº 5 foi o
primeiro perfume sintético a levar o nome de
um estilista. Até hoje é o perfume mais vendido em todo o mundo, comercializado em mais
de 140 países. S h o p p i n g C i d a d e J a r d i m , S P ,

A marca Christian Dior é um ícone da moda
de alta costura. Considerado o new look da
moda internacional até hoje, Dior nasceu
na cidade de Granville, balneário conhecido
como a “Mônaco do norte da França”, em 21
de janeiro de 1905, em uma família com boa
situação financeira, fazendo parte da burguesia rica. Seriam as roseiras de sua mãe,
Madeleine, que inspirariam o futuro estilista
a criar seus modelos florais e orientais para,
como dizia ele, “embelezar as mulheres”. Foi
somente com 41 anos de idade, que conseguiu concretizar o sonho de ter sua Maison
com a ajuda financeira do então empresário
dos tecidos, Marcel Boussac, no dia 16 de
dezembro de 1946 com a fundação da The
House of Dior.

11 3198 9327.
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Apesar de vender seus produtos no país
desde 1958, a marca desembarcou por aqui
oficialmente somente em 1999 com a inauguração de uma loja na badalada Rua Haddock Lobo em São Paulo. Em 2010, seguindo
a estratégia mundial da marca e visando a
oportunidade de crescimentos ambiciosos
em um país em destaque, a filial brasileira
fez investimentos arrojados, apostando em
espaços de beleza personalizados, batizados
de Dior Cosmotic Counter, onde o cliente
desfruta de uma luxuosa experiência com os
produtos da marca. d i o r . c o m , S h o p p i n g C i d a -
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G i ve n c h y
O estilista Hubert James Taffin de Givenchy
nasceu em fevereiro de 1927 na pequena cidade francesa de Beauvais. Aos 17 anos ingressou na Escola de Belas Artes de Paris e trabalhou como assistente com grandes nomes
da moda como Jacques Fath, Robert Piguet,
Lucien Lelong, Pierre Balmain e, mais tarde,
em 1949, foi braço direito de Elsa Schiaparelli. Esse contato direto com grandes mestres propiciou toda a experiência necessária
para que ele pensasse em abrir seu próprio
negócio. Aos 24 anos de idade, inaugurou a
própria Maison, localizada em Paris. E o reconhecimento foi quase imediato. Muitas das
criações de Givenchy eram feitas com tecido
de camisaria e a fama de Givenchy se consolidou. Foi em 1953 que Hubert de Givenchy
conheceu a sua musa inspiradora, a atriz Audrey Hepburn, e passou a criar modelos para
seus filmes. A imagem mais inesquecível da
atriz americana é a do filme Bonequinha de
Luxo (1961).

ro, o prestígio é outro assunto. Ele persiste
depois da gente. É preciso trabalhar para não
ter trabalhado em vão”. Os cosméticos da
grife também são famosos, como o perfume
Dahlia Divin EDT. Este Eau de Toilette é um
delicioso floral amadeirado, uma fragrância
que combina a singularidade sedutora com
caráter ousado. A explosão imediata dos ensolarados, notas de frutas suculentas de cor
de ouro rosa, laranja vermelha e pêssego,
contrasta com o buquê de rosas jasmim que
floresce nas notas médias. g i v e n c h y . c o m

42

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Finalmente, em 2005, foi anunciada a chegada do italiano Riccardo Tisci à Givenchy.
Porque como dizia o próprio Givenchy, “Sucesso não é prestígio. O sucesso é passagei-
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Kenzo
O renomado estilista Kenzo Takada nasceu
na cidade de Himeji no ano de 1939. Iniciou
a carreira como estilista desenhando moldes

para uma revista de Tóquio. Em 1964, mudou-se para a cidade de Paris, onde pretendia passar somente seis meses para assistir
espetáculos, conhecer a moda e o estilo de
vida dos franceses. Em 1970, realizou seu primeiro desfile na Galeria Vivienne, onde logo
depois inaugurou a própria loja, chamada na
época de Jungle Jap. O sucesso foi imediato, com uma de suas modelos estampando a
capa da prestigiosa revista Elle. Rapidamente, se tornou conhecido e mudou o nome da
loja para Kenzo.
Em 1990 suas coleções foram expandidas,
passando a contar com jeans, roupa infantil,
produtos para decoração, óculos e outros produtos. No ano de 1993 a marca Kenzo, que a
essa altura reunia coleções de roupas feminina, masculina e infantil, além da rentável
linha de perfumes, foi adquirida pelo poderoso conglomerado francês LVMH. O perfume
Flower by Kenzo - All Over Flowers - Pétalas
de peônia, rosas e frésia emprestam seu frescor para adicionar um delicado toque floral.
A suculenta e fresca nota de topo de Toranja
abrem alas para uma explosão vibrante.
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kenzo.com
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La Prairie
diamantes e algas marinhas, os quais fornecem à pele nutrientes essenciais para saúde,
vitalidade e aparência jovial. Mas, toda essa
tecnologia empregada nos cosméticos da
marca suíça tem seu preço. Alguns de seus
cremes custam mais R$ 2.000,00. A marca
suíça vende seus produtos em mais de 90
países ao redor do mundo. l a p r a i r i e . p t

Em 2015, a marca suíça elevou o luxo ao mais
alto patamar, desenvolvendo tratamentos
inovadores, baseados em ingredientes exclusivos e exóticos como caviar, platina, ouro,
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As origens da marca datam de 1931 quando
o médico Paul Niehans, pioneiro no uso de
células de animais em tratamentos de saúde,
fundou uma clínica de revitalização e beleza
em Montreux, sob os majestosos cumes dos
Alpes Suíços. As suas ideias eram revolucionárias e pouco convencionais, mas tão eficazes que se tornaram em um segredo entre
os círculos da nobreza, realeza e celebridades da Europa. Com isso, a Clínica La Prairie
tornou-se um imaculado santuário de rejuvenescimento. Em 1978, depois de anos de
pesquisas, cientistas da clínica, anunciaram
o avançado Sistema de Tratamento Celular,
que revolucionou a ciência do cuidado com
a pele. Era o surgimento dos cosméticos com
a grife suíça La Prairie. Já no ano de 1987, a
marca suíça estarreceu o mundo com o lançamento do primeiro produto da linha Caviar, que se tornaria um verdadeiro clássico
da indústria cosmética. O Skin Caviar Luxe
Cream, lançado em 1998, transformou-se
em um componente central da linha Caviar,
que se tornou um verdadeiro sucesso ao unir
itens compostos com a iguaria gastronômica
e pelos preços tão despropositados quanto
suas matérias-primas. Além dos poderosos
cremes, tônicos e hidratantes, a La Prairie
também conta com uma sofisticada linha de
perfumes exclusivos, o primeiro deles lançado no mercado em 1993.
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Lancôme
Inspirado pela grande paixão por fragrâncias
e pelo sonho em divulgar o espírito e a cultura francesa, Armand Petitjean lançou a marca Lancôme em 1935 com a apresentação
de cinco fragrâncias diferentes (Tropiques,
Tendres Nuits, Kypre, Bocage e Conquête), que
eram vendidas em frascos criados pelo habilidoso artista George Delhomme, que viria dar
forma aos mais elegantes frascos de perfumes
do mundo. A nova empresa oferecia também

um pó chamado Conquête. Já em 1936 a marca ingressou no mercado de cosméticos com o
lançamento do creme Nutrix, que continha em
sua formulação o sérum natural, ingrediente
com qualidades nutritivas e regenerativas,
cuja fórmula permanece imutável até hoje.
Outra novidade foi o lançamento, pouco depois, de seu primeiro batom: o famoso Rose
de France.
Em 1964 a marca foi comprada pela empresa
francesa L’Oréal. Nos anos seguintes, se beneficiando do aporte financeiro e da vasta experiência da nova proprietária, a marca introduziu
no mercado uma enorme variedade de produtos
de alta qualidade conquistando grande fama
em seu segmento. Mas não foi somente na perfumaria que a Lancôme se destacou.
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A marca chegou ao Brasil em 1990 com linhas de tratamento solar, maquiagem e perfumes, tornando-se a número 1 na categoria
de produtos de luxo. Em 1995, se tornou a
primeira marca do segmento a lançar cosméticos com tecnologia de nanocápsulas,
minúsculas partículas que fazem com que os
ingredientes penetrem mais profundamente
na pele. Um dos lançamentos da marca é o
L’Elixir de Parfum en Huile. O auge da feminilidade, l’Elixir de Parfum en Huile para os
cabelos é um verdadeiro 2-em-1. A fragrância
iluminada e cheia de La vie est belle – uma
ode aos sorrisos e à liberdade – existe em
múltiplas versões para atender aos desejos
de suas adeptas consumidoras no mundo inteiro. l a n c o m e . c o m . b r

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-44 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:05

Sisley

M.A.C

Foi Hubert dÓrnano que fundou a Sisley em
1976. A intuição do visionário era basear-se
no progresso tecnológico para utilizar o melhor das plantas e dos óleos essenciais nos
produtos de beleza. Sisley tornou-se, em
quase quatro décadas, em uma das empresas
mais prestigiadas no mundo da cosmética
seletiva. Sua mulher e filhos o ajudam a dirigir o grupo na Grã-Bretanha. Já a produção,
administração e os laboratórios de pesquisa
estão localizados na França, mais especificamente em Paris.

A M.A.C (Make-up Art Cosmetics) é a marca de maquiagem preferida entre os artistas
dos pincéis. Um dos nomes mais influentes
no mundo, a marca M.A.C surgiu em 1984.
Atualmente faz parte do Grupo Estée Lauder
e é vendida em 75 países. No Brasil, a M.A.C
chegou em novembro de 2002 e conta hoje
com 49 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Porto
Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Vitória, entre outras. m a c c o s m e t i c s . c o m . b r

A marca hoje está presente em mais de 90
países dos cinco continentes. A empresa realiza 85% do seu volume de negócios com
exportação e apresenta um dos maiores crescimentos do setor. Os perfumes da marca
simbolizam sonho e sedução. Embora sejam
exclusivos, figuram entre os grandes êxitos
da perfumaria Francesa. Dentre os lançamentos, destaque para o Soin Hydratant Matifiant Aux Résines Tropicales. Gel Creme e
textura leve proporcionam a hidratação necessária para a pele. A pele fica mais clara,
luminosa e visivelmente mais bonita. Já o
Creme Pour Le Cou Formule Enrichie é um
tratamento firmador para o pescoço. Sisley
Creme pour le Cou é uma emulsão fina, leitosa e não oleosa que penetra fundo combatendo o envelhecimento que causa a flacidez
da área do pescoço.
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sisley-paris.com/pt-BR
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Jeunesse
A história da companhia começou com Randy Ray e Wendy Lewis. Tendo alcançado um
tremendo sucesso em outras empresas, Randy e Wendy saíram da aposentadoria para
lançar a Jeunesse em setembro de 2009. O
número 9, que representa longevidade, refletiu o desejo dos fundadores não apenas de
sobreviver, mas de prosperar. Em 1985, eles
constituíram a empresa AMSC (Automated
Medical Systems Consultants), na qual Wendy exerceu o cargo de Presidente e Diretora
de Operações com os Clientes, sendo igualmente responsável por todas as atividades de
formação e suporte. A AMSC era uma empresa bem conhecida junto à comunidade médica, com uma reputação inigualável devido à
qualidade excepcional dos serviços prestados
aos clientes, numa rede de 450 gestores do
meio médico. Foi a principal fornecedora de
serviços de gestão para clínicas e consultórios médicos durante oito anos consecutivos,
até quando venderam a empresa em 1994.

Já na Jeunesse, especializaram-se criando
um sistema de aprimoramento da juventude
(Youth Enhancement System ou Y.E.S) composto por produtos que agem de “fora para
dentro e de dentro para fora”, ou seja, cosméticos de alta performance rejuvenescedores
e suplementos de ingestão alimentares naturais que possuem, em conjunto, a mesma
missão: proporcionar uma melhor qualidade
de vida, aumentando a auto estima e a saúde
de seus consumidores.
Mas não para por aí. Existe uma linha de
tratamento de produtos antienvelhecimento, formulados através de uma tecnologia
revolucionária e inovadora, de mais de 200
fatores de crescimento extraídos de células
tronco humanas adultas, o que torna o produto único no mercado. A LINHA LUMINESCE
entrega aquele resultado mais duradouro, ilumina a pele trazendo de volta a vitalidade de
uma pele mais jovem.
Já os suplementos alimentares atuam como
complementares dentro do sistema da juventude da marca. O colágeno hidrolisado NAARA devolve firmeza aos cabelos, unhas e pele
enquanto que o RESERVE - antioxidante em
gel à base de frutas vermelhas e resveratrol
- combate os radicais livres CAUSADORES do
envelhecimento precoce.
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Audemars Piguet
A maison relojoeira surgiu, em 1875, e desde então tem sido sinônimo de sofisticação,
tradicionalismo e inovação na alta relojoaria. Desta forma, a marca suíça ainda detém
o título de mais antiga manufatura do mundo
a permanecer nas mãos das famílias fundadoras. Passando o know how de geração para
geração, a grife de relógios é administrada
atualmente pelos bisnetos de Jules-Louis
Audemars e Edward-Auguste Piguet.
Com produção anual de 26 mil relógios, a
empresa preza muito mais pela qualidade do
que pela quantidade. Tanto isso faz sentido
que o modelo Jules Audemars, que apresenta
443 peças, pode demorar até oito semanas
para ficar pronto! Mas para entender a marca é preciso retroceder no tempo e voltar à
união de Jules-Louis Audemars (1851-1918)
e Edward-Auguste Piguet (1853-1919), então com 23 e 21 anos respectivamente. A
dupla, que se conheceu no Vallée de Joux,
um dos berços da alta relojoaria, mudaria
daquele momento em diante o mercado de
relógios não só da Suíça como também do
mundo todo.

Desde o esboço inicial, em 1998, até a produção em série, em 2003, Audemars Piguet
projetou seu Calibre 3120 inteiramente in-house. Enquanto a fama histórica da marca
foi construída sobre os pilares de grandes
complicações, a maioria destes calibres data
da época em que a marca detinha 40% de
share com a Jaeger-LeCoultre. Audemars
Piguet (AP), então, vendeu essas ações para
o Grupo Richemont, em 2000, e os grandes
investimentos desde então têm sido usados
para financiar a expansão de suas fábricas
em Le Brassus e Le Locle (AP Renaud & Papi).
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Dividindo as “obrigações”, Audemars ficou
responsável pela parte mais técnica, no que
se referia ao processo de produção das peças.
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Já Piguet pegou para si as vendas e o marketing, ficando nas suas mãos a missão de viajar por cidades e, depois, continentes para
estabelecer contatos que não muito tempo
depois seriam essenciais para a marca de
relógios. Em uma época em que os relógios
de pulso estavam começando a cair no gosto dos consumidores, mais precisamente em
1892, a Audemars Piguet desenvolveu o primeiro modelo desta categoria com repetidor
de minutos.
O sucesso da marca só cresceu nas décadas
seguintes, ultrapassando os limites da Europa até chegar à América. Já consolidada, a
grife passou até mesmo pela Grande Depressão, em 1929, quando inspirada pela art decó
lançou um relógio de bolso feito de platina
cravejado de diamantes. Era a época dos relógios femininos e finos!
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Em 1957, a marca suíça lança um modelo de
pulso com calendário capaz de prever a irregularidade dos meses e até mesmo os anos
bissextos. Para a época, o avanço era inquestionável, ainda mais quando o mecanismo foi
adotado por um modelo de tamanho reduzido.
A Audemars Piguet fez algumas edições limitadas de relógios para celebridades e
atletas: Michael Schumacher, Jarno Trulli,
Quincy Jones, Arnold Schwarzenegger, Shaquille O’Neal, Lionel Messi e Jay-Z são al-
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François-Henry Bennahmias,
Ceo da Audermas - Michael Schumacher,

guns deles. Porém, para nós, brasileiros, é
interessante saber que Rubens Barrichello
já participou deste seleto grupo. Em 2006,
a marca lançou seu Real Oak Off-shore Rubens Barrichello, mesclando o mundo da alta
velocidade com o da relojoaria. Dois anos
depois, em 2008, quando Barrichello bateu
o número de corridas disputadas na Fórmula
1, a grife suíça ofereceu um modelo especialmente criado para a ocasião, que indicava,
inclusive, o recorde histórico.

As novidades
A manufatura apresentou em 2016, durante
o Salão da Alta Relojoaria, na Suíça, o Royal
Oak Calendário Perpétuo de ouro amarelo. O
relógio conta com o mostrador em Grande Tapisserie, que traz mais legibilidade nas indicações das horas e do calendário perpétuo que
mostra o dia, a data, o mês, o ano bissexto e
a lua astronômica altamente detalhada. Além
disso, o relógio também apresenta as semanas
indicadas por um círculo interno, adicionando
outra camada de medição do tempo.

O calibre 5134 é totalmente visível através do
verso da caixa de cristal de safira. O Calibre
5134 é baseado em seu predecessor, o calibre
2120, no entanto, foi ampliado para se ajustar
perfeitamente no tamanho da caixa em 41 mm.
Audacioso e visionário, o Royal Oak Calendário Perpétuo 2016 leva a relojoaria de luxo de
volta para o mais raro prêmio: ouro amarelo,
tão brilhante e quente como o sol.
As peças da Audemars Piguet podem ser encontradas ou encomendadas na Frattina.
frattina.com.br
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Classima, Hampton, Clifton e Linea são os
pilares sobre os quais a Baume & Mercier
vem construindo sua reputação. Com relógios belos e clássicos, essa marca tão querida
quanto respeitada se distingue por fazer-se
presente nos momentos marcantes da vida
das pessoas, seja a formatura de um filho, um
aniversário, uma celebração. Isso, provavelmente, porque combina o legado relojoeiro
de mais de 185 anos a uma política de preços bastante competitiva. Em anos recentes,
a casa suíça reforçou a oferta de modelos
femininos com o Promesse e aderiu a esportividade com o Capeland Shelby Cobra. Mas
sua identidade nunca deixou de ser clássica,
atemporal, como confirmam os históricos
relógios produzidos ao longo dos séculos 19
e início do 20. Não por acaso Clifton, com
seu design sóbrio, é a coleção mais aberta às
pequenas e adoráveis complicações. Encontrado na Vivara e em outros revendedores, o
novo Clifton Calendário Perpétuo enriquece
a coleção. Com caixa de ouro vermelho, seu
elegante mostrador exibe as horas e os minutos centralizados, além de data, fases da
lua, dia da semana e mês em subdials posicionados com equilíbrio de proporções. Seu
calibre, um Vaucher 5401 de carga automática, segue os códigos estéticos da relojoaria
fina e está decorado com a letra grega phi,
símbolo da Baume. b a u m e - e t - m e r c i e r . c o m / p t
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IWC Schaffhausen
Enquanto a maioria das casas relojoeiras
se situa em Genebra e em seus arredores, a
IWC tem sua base fundada em outro terroir
suíço, Schaffhausen. Foi ali, no noroeste do
país, que F.A.Jones, vindo de Boston, estabeleceu sua International Watch Company,
em 1868. Com passagem por uma fábrica de
relógios nos Estados Unidos, o empreendedor americano encontrou na pequena cidade
suíça as condições ideais para começar o seu
negócio: mão de obra qualificada, transporte
ferroviário e energia a partir da exploração
das águas do Reno. Com esses ingredientes,
Jones conseguiu centralizar a produção sob
um mesmo teto e utilizar a tecnologia da
época para automatizar processos, garantindo à empresa um salto na produtividade.
Desde então, tecnologia e aperfeiçoamento
mecânico tornaram-se palavras-chave para
que a IWC criasse a corda Pellaton, calibres
manufaturados, além do inesquecível calendário perpétuo de Kurt Klaus e o turbilhão
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de força constante. No campo do design,
não foram poucas as criações históricas que
deram origem às atuais linhas Portugieser,
Portofino e Da Vinci, encabeçando o time dos
modelos clássicos, além de Pilot, Aquatimer
e Ingenieur, fazendo um tipo mais esportivo. Sempre buscando oferecer aos clientes
os lançamentos, a boutique da IWC no JK
Iguatemi, em São Paulo, acaba de receber
as edições limitadas do Ingenieur Chronograph. Com pulseira de couro vintage e um
calibre automático, a versão de titânio com
mostrador prateado tem como inspiração
o Mercedes-Benz Silberpfeil W 125, famoso
“flecha de prata” que dominou as pistas na
década de 1930. A loja da IWC no Brasil está
localizada no shopping JK Iguatemi, em São
Paulo. 1 1 3 1 5 2 6 6 1 0
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J a e g e r- L e c o u l t r e
Aos produtos capazes de atravessar o tempo, mantendo-se atuais, damos o nome de
ícones. E foi isso, um ícone, que a Jaeger-LeCoultre criou ao inventar o Reverso, o relógio
de caixa giratória que completa 85 anos mais
atraente do que nunca. A história da sua
criação começa em 1930, quando um oficial
inglês em exercício na Índia manifestou ao
suíço César de Trey o desejo de ter um relógio
de pulso que resistisse aos fortes impactos
de seu esporte preferido, o polo a cavalo. Comerciante de relógios, Trey confiou a tarefa
ao amigo Jacques-David LeCoultre, neto de
Antoine LeCoultre, relojoeiro que em 1833
estabelecera sua manufatura no Vallée de
Joux. Naquela época, a empresa da família
LeCoultre já era reconhecida pela qualidade
de seus mecanismos, tendo criado em 1929
o Calibre 101, tido como o menor do mundo.
Assim, Jacques-David aceitou o desafio e

procurou o engenheiro francês René-Alfred
Chauvout, que desenvolveu a caixa articulada que se virava sobre si mesma, protegendo
o vidro do mostrador. A invenção, patenteada em Paris em março de 1931, deu origem
ao Reverso. Com linhas Art Déco puras e
atemporais, o modelo tem um verso que funciona como uma página em branco, abrindo
margem para customizações de todo tipo. Ao
longo das décadas, foi reeditado em célebres
versões com complicações. Para a celebração
do aniversário foram apresentadas criações
femininas assinadas pelo designer Christian
Louboutin. Com pulseira iridescente, o Classic Duetto traz dois mostradores, um clássico e outro com cores metálicas, exibindo as
possibilidades de personalização. A loja da
Jaeger-LeCoultre no Brasil está localizada no
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo,
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Montblanc
Respeitada fabricante de canetas, a
Montblanc se aventurou no mundo da relojoaria e, em pouco tempo, tornou-se um dos
respeitados players dessa indústria que exige
qualidade e tradição. Sua história no universo dos relógios começou com a operação da
fábrica em Le Locle, em 1997, e ganhou um
reforço de peso com a aquisição da antiga
manufatura Minerva em Villeret, também na
Suíça. Funcionando de modo complementar,
a primeira planta destaca-se por sua capacidade industrial, inclusive submetendo os
relógios a rigorosos testes de 500 horas; já
a segunda, especialista no desenvolvimento
de calibres high-end, encarrega-se de enriquecer o conteúdo com inéditas complicações. Dessa somatória nasce, por exemplo, o
4810 Orbis Terrarum, um worldtime com caixa de aço que fornece os diversos fusos horários do globo graças a um engenhoso sistema de discos giratórios. Sobrepostos, esses
discos indicam não apenas a hora em 24 cidades, mas também, por meio das cores dos
continentes, se é dia ou noite. “Sem Villeret
não teríamos o domínio técnico e a expertise
para fazer um relógio como esse”, comenta
Jérôme Lambert, CEO da Maison. “E não nos

sentiríamos fortes o suficiente para integrar
tantos movimentos à coleção”. De fato, o vasto portfólio da marca atualmente contempla
37 calibres e cerca de 160 referências. É por
isso que, ao entrar numa das boutiques da
Montblanc espalhadas Brasil afora, é difícil
não se encantar com a notável variedade de
cronógrafos esportivos, modelos femininos e
peças complicadas, como calendário anual e
turbilhão. A Montblanc já conta com algumas lojas no Brasil. Uma das boutiques fica
no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo,
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Omega
Quando o homem pisou na lua em julho de
1969, a Omega estava lá. O Speedmaster,
hoje um clássico da relojoaria, acompanhou
Neil Armstrong e Buzz Aldrin na histórica
viagem – o que garantiu ao modelo o apelido de “Moonwatch”. Qualificado pela NASA
para ser usado nas missões tripuladas, o
cronógrafo da Omega esteve presente em
diversas outras aventuras espaciais. Reza
a lenda que, inclusive, teve papel decisivo
quando os astronautas da Apollo 13 o usaram para cronometrar as combustões do motor da espaçonave e, assim, conseguir voltar
em segurança para casa. Mais que simples
curiosidades, essas histórias demonstram o
quanto a Omega é obcecada por performance
e precisão. Além de cronometrista oficial das
Olimpíadas, a marca recentemente decidiu
submeter seu mais recente lançamento, a linha Globemaster, ao novo teste do Instituto
Federal Suíço de Metrologia (METAS). A certificação Master Chronometer comprova que
cada relógio passou individualmente por oito
avaliações, incluindo estanqueidade, reserva
de marcha e exposição a campos magnéticos
de 15 mil gauss. Isso vale também para o
Globemaster Calendário Anual, primeiro modelo com complicação da coleção. Equipado

com o calibre Co-Axial 8922, ele tem caixa
de aço e seu mostrador tipo “pie-pan” exibe
a data pela janelinha às seis e os meses em
suas 12 facetas. Com pulseira e ponteiros na
cor azul, ele pode ser encontrado nas boutiques da Omega em São Paulo, Rio de Janeiro
e Brasília. Em São Paulo, destaque para a loja
do Shopping Cidade Jardim, 1 1 3 5 5 2 3 5 6 0 ,
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Em meados da década de 1930, a pequena
oficina fundada por Giovanni Panerai, em
Florença, passou a produzir relógios para
a Marinha Real Italiana. Mantidas em segredo militar por décadas, as peças foram
projetadas para uso em operações subaquáticas. Eram precisas e
altamente resistentes,
e continham no mostrador tipo sanduíche
uma substância luminosa
(hoje sabidamente tóxica) para legibilidade
no escuro. Foram poucos os exemplares do
Radiomir e do Luminor
produzidos, mas o suficiente para chamar a
atenção de colecionadores em leilões e alçar
notoriedade à marca
que, pelas mãos do grupo Richemont, voltaria
à ativa desenvolvendo
belíssimos relógios de
design italiano e coração suíço. Hoje, da
moderna manufatura da Officine Panerai
em Neuchâtel saem peças como o Luminor
1950 3 Days, uma edição limitada de mil
unidades que leva a inscrição “Marina Militare” no mostrador. Fiel às características dos

modelos históricos, sua caixa de aço mede
47 mm de diâmetro e possui um dispositivo
de proteção da coroa, uma das assinaturas da
marca. O relógio, que pode ser encontrado na
boutique da Panerai no JK Iguatemi, em São
Paulo, está equipado com o calibre P.3000,
um movimento de carga manual de 72 horas
de reserva de marcha,
totalmente produzido in-house. O caráter vintage
é reforçado pela pulseira de couro com costura
bege e pelo mostrador
cujos números e índices, perfurados, estão
sobrepostos à estrutura revestida com material luminescente. O
elemento
radioativo
do passado, claro, foi
substituído por SuperLuminova, mas a essência do design italiano
continua inabalada. A
loja da Panerai no Brasil está localizada no
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, 1 1 3 1 5 2
6620.
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Piaget
além do minimalismo do Altiplano. Há desde
criações femininas, como Limelight Gala, até
grandes complicações dentro da linha Black
Tie. A bola da vez, contudo, é o Polo S. Com
design despojado, esse lançamento revisita
o famoso modelo de 1979 e está sendo considerado um “game changer” por introduzir
pela primeira vez na marca referências em
aço. Sua aparência esportiva não abre mão
do apuro técnico ou estético: o calibre automático 1110P é totalmente desenvolvido
in-house, enquanto a caixa de aço realça o
formato cushion-shape do mostrador, especialmente na atrevida versão azul. A loja da
Piaget no Brasil está localizada no Shopping
Cidade Jardim, em São Paulo, 1 1 3 1 9 8 9 4 5 6 .
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Falar de Piaget é falar de relógios elegantes,
de joias radiantes e, sobretudo, de estilo. A
história desta casa remonta a 1874, quando
Georges Édouard Piaget passa a dedicar-se à
produção de movimentos de alta precisão em
sua oficina em La Côte-aux-Fées, na Suíça. O
virtuosismo técnico floresce nas décadas de
1950 e 1960 com os calibres 9P e 12P, criações de espessura reduzida que garantiriam
à marca expertise no campo dos movimentos
ultrafinos. A partir desses históricos calibres,
a Piaget bateu seus próprios recordes ao longo das décadas para alcançar a glória com
o Altiplano 900P. Medindo apenas 3,65 mm
de espessura, esse modelo de 2014 tornou-se o relógio manual mais fino do mundo ao
conseguir integrar caixa e mecanismo a uma
só base, de modo indissociável. É um ícone,
assim como as versões automáticas disponíveis na boutique da marca no Shopping
Cidade Jardim, em São Paulo. A loja, aliás,
é boa pedida para conhecer peças que vão
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Rolex
do cronógrafo e a configuração do mostrador com três
contadores
permanecem
praticamente inalterados.
Houve melhoramentos, claro. O aro cuja escala taquimétrica permite a medição
da velocidade média de até
400 milhas ou km/h, por exemplo, hoje é feito
de cerâmica Cerachrom, material altamente
resistente à corrosão e riscos. Já o mecanismo
do Cosmograph Daytona, nas novas versões
em aço equipadas com o calibre automático
4130, se vale da espiral Parachrom patenteada para garantir imunidade a campos magnéticos e regularidade diante de choques. Seu
certificado de Cronômetro Superlativo chega
para somar pontos ao design imediatamente
reconhecível.
rolex.com/pt_br
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Quando Hans Wilsdorf registrou a marca
Rolex, queria uma palavra forte, inesquecível
e fácil de pronunciar. Seja pela potência do
nome ou pelo que ele passou a representar, o
fato é que a Rolex criou o arquétipo do relógio moderno e se tornou um daqueles casos
raros em que a marca transcende o objeto.
Essa aura, no entanto, não se construiu da
noite para o dia: é resultado de uma sequência de invenções revolucionárias, tanto técnicas como estéticas. Entre elas, vale citar a
caixa impermeável Oyster de 1926, a corda
automática Perpetual de 1931 e o Day-Date, também chamado “Rolex Presidente”, de
1956. Não menos marcante é o Daytona, criado em 1963. Nascido para as corridas, esse
cronógrafo que evoca o circuito automobilístico americano ganhou projeção midiática
no pulso de Paul Newman. O interessante é
que seu visual pouco mudou ao longo de suas
mais de cinco décadas de história: os botões
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Ta g H e u e r
Ayrton Senna era fã, e usava um TAG Heuer
para compor seu estilo pessoal. Acabou se
tornando embaixador da marca – que, por sua
vez, não cansa de render homenagem ao ídolo brasileiro dedicando-lhe edições especiais.
Juan Manuel Fangio e Steve McQueen também são nomes frequentemente vinculados à
história dessa relojoaria suíça sempre muito
ligada à Formula 1, ao design e ao uso de materiais high-end. Mas a TAG não é só Carrera,
Monza e automobilismo. É também Aquaracer, relógios femininos, cronógrafos de altíssima frequência e inúmeras inovações técnicas
que a posicionam entre as relojoarias mais
inventivas em mais de 150 anos de história.
Sua mais recente aposta, o Connected Watch
mira o futuro com o aval de Google e Intel.
Primeiro smartwatch de luxo do mercado, ele
foi projetado em parceria com esses gigantes
do Vale do Silício e dá acesso às ferramentas
indispensáveis da vida contemporânea, como
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email, WhatsApp, Facebook, Spotify e outros
milhares de aplicativos. Com cristal de safira
e LCD touch, tem autonomia de 25 horas e é
compatível com os sistemas Android e IOS.
Melhor: se conecta à nuvem via Wi-Fi, o que
permite o recebimento de notificações mesmo quando o celular não está próximo. Tudo
isso sem perder a sofisticação que a caixa de
titânio e os mostradores (são três interfaces
diferentes) lhe conferem. “O Connected causou frisson no mundo todo e aqui no Brasil
não está sendo diferente”, afirma Freddy Rabbat, responsável pela distribuição da TAG no
país. O modelo está disponível na boutique
da marca no Shopping Cidade Jardim, em São
Paulo, 1 1 3 5 5 2 1 8 8 8 .
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Va c h e r o n
Constantin
cia mecânica e artística, todas as linhas, seja
a esportiva Overseas ou a recém-lançada Harmony, levam ao pé da letra o conceito de haute horlogerie. Uma das novidades para 2017 é
o Patrimony Fases da Lua e Data Retrógrada.
Com caixa de ouro rosa 18 quilates, o modelo
tem um sistema que leva o ponteiro de data
instantaneamente à posição inicial todo fim
de mês. Está equipado com o novo calibre automático 2460 R31L, que segue, obviamente,
todos os mandamentos do prestigiado Poinçon de Genève. As peças da Vacheron Constantin podem ser encontradas ou encomendadas na Frattina . f r a t t i n a . c o m . b r
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Nada menos que 57 complicações relojoeiras
continha o relógio com o qual a Vacheron
Constantin comemorou seu aniversário de
260 anos em 2015. Considerado o relógio
mais complicado do mundo, foi encomendado por um colecionador e levou oito anos
para ser finalizado. Na verdade, levou muito mais. A concepção e realização de uma
obra-prima como essa, com múltiplos calendários, sonneries, indicações astronômicas e
uma série de avanços técnicos, só é possível
quando séculos de conhecimento forjam o
legado da mais antiga manufatura relojoeira
em atividade ininterrupta. Fundada em 1755,
a Vacheron construiu sua notoriedade criando
relógios bespoke para o rei Farouk do Egito e
para toda a nobreza europeia, sempre fazendo
questão de manter os registros de cada um de
seus relógios – o que permite que todos eles,
mesmo os mais raros e complicados, possam
ser reparados. Verdadeira guardiã de saberes,
preserva e valoriza os ofícios artesanais combinando gravura, pintura, esmalte e escultura
nas séries Métiers d’Art. Prezando a excelên-

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-61 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:07

Va n C l e e f & A r p e l s
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Estelle Arpels era filha de um negociante
de pedras preciosas; Alfred Van Cleef, filho
de um lapidador. Em 1906, o casal fundou a
casa de haute joaillerie francesa que há mais
de um século embala outras tantas histórias
de amor. Com um imaginário guiado por bailarinas, fadinhas, flores da sorte e pássaros
fantásticos, o endereço na Place Vendôme
produz coleções que parecem emergir de um
sonho ou de um conto de fadas. Nesse lugar
habitado pela fantasia, o tempo é medido
por meio de “poetic complications”, mecanismos que narram histórias de encontros
apaixonados e de noites inesquecíveis em
Paris. A percepção das horas está ligada ao
belo – daí os relógios, que podem ser encontrados na boutique da Van Cleef & Arpels no
JK Iguatemi, em São Paulo, serem sempre
decorados. É o caso da série Lady Arpels Oiseaux Enchantés, na qual o colibri, o canário
e o martim-pescador ganham vida através
da arte plumária combinada a cenários esculpidos em jade, turquesa e diamantes. A
loja da Van Cleef & Arpels no Brasil está localizada no Shopping JK Iguatemi, em São
Paulo, 1 1 3 1 5 2 6 6 3 0 .
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Breitling

Hublot

O vínculo com o mundo da aviação faz parte do mais autêntico DNA da Breitling. Fundada em 1884 por Léon Breitling, a marca suíça se tornou parceira dos pilotos quando
passou a aparelhar com instrumentos fiáveis e eficientes o
cockpit dos aviões de diversas Forças Armadas na década de
1930. Seu Navitimer, relógio de pulso equipado com uma
régua de cálculo para navegação aérea, nasceu em 1952,
mas desde muito antes a casa propunha aperfeiçoamentos
que resultariam no desenvolvimento do cronógrafo moderno em 1969. O novo Chronomat Black Steel Special Edition
pertence a essa linhagem de relógios ligada à cronometria
e à aeronáutica. Encontrado na boutique da marca no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, 1 1 3 1 9 8 9 3 6 6 .
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Com caixa robusta, parafusos aparentes e
um visual esportivo, a Hublot ascendeu ao
time dos fabricantes de relógios de luxo em
2005, quando Jean-Claude Biver, seu CEO
na época, revelou o Big Bang. Seu design foi
logo premiado no Grand Prix de Genebra, e o
conceito de “arte da fusão” passou a nortear a
identidade da marca. Mas a Hublot fez mais
que apostar em novos materiais. Para expandir seu universo, lançou edições limitadas
com times de futebol, desenvolveu o calibre
Unico e inspirou-se no motor de um carro para
desenhar o excêntrico MP05 LaFerrari. Agora,
dá mais um passo com o Big Bang Meca-10,
inteiramente feito in-house. As peças da Hublot podem ser encontradas ou encomendadas na Frattina, f r a t t i n a . c o m . b r .
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Richard
Mille
Roger Dubuis
Criar relógios que desafiem as convenções e, ao mesmo tempo,
respeitem os paradigmas da relojoaria tradicional é a especialidade da Roger Dubuis. Fundada em 1995, é uma companhia jovem quando comparada a outras casas centenárias, e aproveita
a liberdade que essa juventude lhe dá para desenhar modelos
potentes e extravagantes. Hommage e a feminina Velvet são
coleções emblemáticas, mas Excalibur tornou-se, sem dúvida, o
carro-chefe por abrigar complicações inovadoras como o duplo
turbilhão ou o Quatuor, com nada menos que quatro balanços.
O Excalibur Skeleton Automatic, agora apresentado com caixa de carbono, leva a arte da esqueletização ao extremo. Seu
design inconfundível tem pontes em forma de estrela sustentando apenas as engrenagens e partes necessárias do calibre
automático com microrotor. Isso permite observar com clareza
de detalhe o apuro da decoração dos componentes, já que toda
a produção da manufatura é certificada com o prestigiado Poinçon de Genève. As peças da Roger Dubuis podem ser encontradas ou encomendadas na Frattina, f r a t t i n a . c o m . b r .
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A palavra “simples” não existe no vocabulário
da Richard Mille. Considerada revolucionária desde seu lançamento, a marca trouxe
ar fresco ao introduzir design futurístico e
experimentar materiais nunca antes aplicados na indústria relojoeira, de nanotubos de
carbono a ligas cerâmicas de zircônia e alumínio. Da fundação em 2001 para cá, criou
turbilhões e masterpieces como as usadas
pelo tenista Rafael Nadal e pelo piloto Felipe Massa em condições extremas de desempenho. A novidade da vez é o RM 11-02 Jet
Black, um cronógrafo flyback com calendário
anual e indicação de segundo fuso horário
via ponteiro. Como é uma edição limitada de
88 unidades para as Américas, será vendido
com exclusividade nas boutiques da marca
na região e em revendedores autorizados,
como a Frattina, em São Paulo, f r a t t i n a . c o m . b r.
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Leonardo Zanon

Frattina
A Frattina é um exemplo de negócio familiar
próspero no mercado das joias e da relojoaria. Com mais de 70 anos, é um ícone em
seu segmento. Idealizada em 1943, a então
loja Brasília de Joias estava instalada na rua
Felipe de Oliveira, no número 19, no efervescente centro da cidade de São Paulo. Com
apenas dois metros de fachada, virou destino de advogados, juízes, desembargadores e
executivos que buscavam correntes, medalhas, anéis de profissão, relógios de parede e
cucos de rara qualidade.

alto padrão das joias e relógios. Nascia ali a
Frattina, nome batizado a partir de uma famosa rua de Roma. Com a proposta de atuar
com joias de alto padrão e relógios de primeira linha, as peças clássicas e minimalistas, que ditavam o tom do catálogo, foram
substituídas por joias maiores, partindo do
princípio de que a mulher brasileira é tão
confiante quanto atrevida. A aposta certeira,
com anéis e brincos com o dobro do tamanho
dos tradicionais, tornou-se marca registrada
da Frattina - e tendência no mercado.

Durante 30 anos a loja estabeleceu tendências e se tornou a principal em seu segmento. Com a remodelação do centro da capital
paulista, a Brasília de Joias foi transferida
para o Shopping Center Matarazzo – hoje
Bourbon Shopping, na zona Oeste da cidade.
Bem localizada dentro do empreendimento,
e oferecendo joias populares para atender
àquela demanda, teve um enorme sucesso.
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Com o êxito, na primeira metade dos anos
1970, os sócios conquistaram espaço na Rua
Augusta. A ideia era entrar no mercado de
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Na área de relógios, a Frattina é concessionária de algumas das mais importantes marcas
globais. Pelos relacionamentos firmados e
pela excelência no atendimento, a partir dos
anos 1990, com a abertura do mercado aos
importados, a empresa se tornou uma escolha
natural de diversas maisons. Acabam por participar da construção da trajetória de sucesso
da joalheria marcas como Rolex, Cartier, Audemars Piguet, Roger Dubuis, Richard Mille,
Vacheron Constantin, Chopard, Bell & Ross,
Hublot, Girard-Perregaux, Panerai, Jaeger-LeCoultre e IWC Schaffhausen.

frattina.com.br
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Com a abertura, a Frattina especializou-se
no que se convencionou chamar de alta relojoaria, com peças consideradas verdadeiras obras de arte, às vezes em edições tão
exclusivas quanto um diamante raro. Nesta
mesma época, a empresa cria sua própria linha de joias e estabelece nova matriz, agora
na rua Oscar Freire, nos Jardins. A segunda
unidade foi montada logo em seguida, no
Shopping Iguatemi. A Frattina é, sem dúvida,
uma história de sucesso familiar.
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A r a Va r t a n i a n

Formado em Economia pela Boston University, Ara Vartanian trabalhou como trader na
NASDAQ, em Nova York, por quatro anos. Em
2000, porém, trocou o mercado financeiro
para dedicar-se à sua verdadeira vocação:
criar joias. Nascido em uma família de tradição no segmento joalheiro e com vivência
constante entre pedras preciosas, Vartanian
apostou no design ousado e nas criações inusitadas. Ele é responsável, por exemplo, pelo
uso do diamante invertido e o anel de dois
e três dedos com pedras raras. Suas peças
são únicas e feitas à mão, o que confere um
processo de criação autêntico, que parte da
singularidade de cada pedra para construir
formas inesperadas.

Em seu ateliê integrado ao showroom, em
São Paulo, ele costuma acompanhar a montagem de cada uma de suas criações, liderando um time de artesãos. Quando não está
por lá, procura comparecer à sua boutique no
Shopping Cidade Jardim, na NK Store de São
Paulo e do Rio de Janeiro, onde possui um
ponto de venda, além da loja no shopping
Village Mall, no Rio. Recentemente o designer e empresário aportou na terra da Rainha. Com duas unidades em Londres, tem se
tornado um dos preferidos de celebridades,
como a cantora Céline Dion, as atrizes Liv
Tyler e Kate Moss, além das modelos Gisele
Bündchen e Naomi Campbell. Seu showroom
está localizado na Rua Campo Verde, 61, SP.
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Casa Leão
Com o lema “Não vendo joias, vendo felicidade”, a empresária Lydia Leão Sayeg, herdeira da joalheira Casa Leão, está à frente da
empresa desde 2001. A Casa Leão nasceu na
Rua Florêncio de Abreu pelas mãos do joalheiro suíço Leão Sayeg, ainda na década de
1920. Sua boutique migrou para a Rua Miguel Couto, na região onde ficava a bolsa de
valores e os maiores bancos de São Paulo.
Após falecer, seu filho Ivan assumiu o negócio e deu início à expansão da marca.
Ainda no começo dos anos de 1980, Ivan
começou a dividir a administração da companhia com sua filha Lydia, hoje uma das expoentes conhecedoras do mercado de excelência no Brasil. “Faço questão de preservar
a alta qualidade das peças”, explica a gemóloga ao contar que cada peça é feita à mão,
com pedras naturais e certificadas. “Nosso
atendimento é realizado sempre de maneira
individual e personalizado, com hora marcada e em andar privativo”.
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Símbolo de excelência, a Cartier foi fundada
em 1847, em Paris, pelo mestre-joalheiro Louis-François Cartier. Familiar, foi passada para
seu filho Alfred e netos Louis, Pierre e Jacques,
que transformaram a pequena boutique em uma
marca global expoente da alta joalheira. Integrante do Grupo Richemont, um dos três maiores conglomerados de lifestyle do mundo, conta
com mais de 300 boutiques próprias pelos continentes. No Brasil, a Cartier está presente há
quase quatro décadas, com três unidades: nos
shoppings Cidade Jardim e Iguatemi (São Paulo) e Village Mall (Rio de Janeiro). Gerenciadas
por Maxime Tarneaud, as boutiques da Cartier
oferecem peças que mesclam ouro, diamantes e
pedras preciosas. c a r t i e r . c o m . b r

72

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Cartier
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H.Stern
Tipicamente brasileira, as joias da H.Stern
estão presentes em mais de 20 países, com
cerca de 150 lojas. Suas pedras coloridas são
famosas: águas-marinhas, turmalinas, ametistas e os topázios. A mais emblemática,
porém, foi a coleção Catherine Deneuve, da
década de 1980, inspirada pela musa do filme “A Bela da Tarde”, de Bunuel. Familiar, a
H.Stern é comandada por Roberto, filho de
Hans, ao lado de seus irmãos Ronaldo, Rafael
e Ricardo. h s t e r n . c o m . b r
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Hans Stern é um dos principais nomes da
joalheria nacional de excelência. Durante seu
trabalho como datilógrafo em uma exportadora, em 1945, teve seu primeiro contato
com pedras preciosas. Apaixonou-se. Iniciou
sua vida no segmento com um pequeno comércio de compra e venda de pedras, no centro do Rio de Janeiro, chamado de H.Stern.
Pouco tempo depois iniciou a fabricação de
joias e lapidação, incluindo a abertura de sua
primeira loja, próxima ao porto. Insatisfeito
com a qualidade dos artesãos que encontrou
no Brasil, convidou técnicos da Europa para
trabalhar para a empresa. Também foi pioneiro por estabelecer o próprio laboratório
gemelógico, em 1958.
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Ti f f a n y & C o .

Símbolo da perfeição, tudo começou em 1837, quando seu
fundador Charles Lewis Tiffany demonstrava paixão pelos
diamantes mais belos do mundo. Quando inaugurou sua
loja de artigos de decoração, em Nova York, não sabia que
seria um ícone da alta joalheria. Logo em 1845 ele foi pioneiro e lançou o Tiffany Blue Book em 1845, um catálogo
que traz, até hoje, algumas das peças mais cobiçadas. Ele,
porém, entrou oficialmente no mercado de excelência quando adquiriu, em 1878, um diamante fancy yellow de 287 quilates. Chamado de O Diamante Tiffany, foi sua inspiração
para desenvolver peças singulares. O famoso anel de noivado Tiffany, por exemplo, foi lançado em 1880. Outro passo
superlativo foi a compra das joias da coroa francesa, que
deixou a alta sociedade americana entusiasmada.
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Sempre à frente no quesito marketing, Tiffany lançou uma
caixa de presente mais do que especial para a entrega de
suas joias: a Blue Box, azul com um laço branco, tornou-se
um dos mitos do mercado de alto padrão. Com uma linha
completa de joias – brincos, anéis, colares, braceletes, tem
em seu portfólio peças feitas de maneira artesanal em vários países. t i f f a n y . c o m . b r
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Ana
Vi r g í n i a
Shammass
Atendimento com hora marcada. Valorizar
o atendimento. Premissas da grife que leva
o mesmo nome da designer Ana Virgínia
Shammass. Com uma história de mais de
30 anos dedicada ao mercado de excelência, Ana Virgínia herdou os conhecimentos e
dons de seu avô paterno, imigrante libanês
que durante toda a vida atuou com comércio
de diamantes.
Ao contrário das outras boutiques, Ana recebe seus clientes em seus escritórios fechados, nas cidades de Santos e São Paulo.
“Queremos valorizar a individualidade, em
atmosfera intimista e acolhedora. Oferecemos um serviço de consultoria exclusivo. Afinal, as joias estão relacionadas a momentos
de celebração do amor e da vida”, realça a
empresária. Além de joias com padrão internacional, idealizadas em ouro e diamantes, e
de gemas raras, como Tanzanita e Turmalina
Paraíba, a grife oferece garantia e ajustes ao
caimento ideal em cada pessoa. Para 2017,
“as tendências da moda serão joias com pérolas e muitas pedras coloridas”.

O carioca Antonio Bernardo nasceu, praticamente, dentro da loja de seu pai Rudolf Herrmann, em que eram comercializados artigos de
joalheria e relojoaria. Com 21 anos seguiu para
a Suíça, em Lausanne, onde estudou no CFH
(Centre International de Formation de L’industrie Horlogère Suisse). Ao retornar ao Brasil,
trabalhou por quase uma década em seu atelier
residencial, com boa parte do material herdado do pai. Abriu sua primeira loja no Shopping
da Gávea, no Rio de Janeiro, em 1981.
O passo mais importante para o então designer e, agora, empresário, foi a idealização do
seu atelier do Jardim Botânico. Foi em seu
espaço íntimo onde criou um tipo especial de
lapidação para diamante, denominada Wish
Star. Em 2000, foram abertos no mesmo espaço a flagship store da marca e o espaço
cultural Antonio Bernardo, em Ipanema, local em que são realizadas exposições de arte
moderna e contemporânea. Uma de suas novidades é o anel Night and Day, com os dois
círculos de tamanhos diferentes, cravejados
com diamantes de cores opostas: branco e
negro, em um diálogo entre o dia e a noite,
flutuam entre os dedos.
antoniobernardo.com.br
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Bernardo
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Paula Roschel

Txai Resorts
Além de pensar numa estrutura com eficiência 360 graus, o Txai também não abandona a filosofia de receber bem ao passo que
preserva o ecossistema desse paraíso. Um
exemplo simples é a utilização de menos
de 3% da área para as edificações, além de
programas de preservação da fauna e flora
com auxílio especializado de biólogos e engenheiros agrônomos que monitoram, inclusive, áreas de desova das tartarugas marinhas, tudo em parceria com a Universidade
Estadual de Santa Cruz e do Projeto TAMAR.
O Txai também tem um programa de educação comunitária que beneficia diretamente
23 famílias da região. Como reconhecimento desses trabalhos, nada mais natural que
receber premiações como a Enviroment Trophy, também sob a chancela do exigente selo
Relais & Châteaux. Esse DNA de promover a
cor, textura e sabor local também está distribuído em seus 38 bangalôs construídos
numa estrutura do tipo palafita, todas usando como matéria-prima as nativas piaçava e
tala do dendê.
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Com ares de um verdadeiro refúgio, encontra-se a proposta exclusiva do Txai Resorts,
essa pérola entre o turquesa do mar e a densa paleta de verdes da rica Mata Atlântica.
“Com um conceito único de hospitalidade, a
primeira unidade da marca Txai Resorts, o
Txai Itacaré, membro do seleto grupo Relais
& Châteaux, é considerada um dos primeiros hotéis boutique no Brasil e sua missão
é oferecer momentos únicos em um refúgio
que reflete, em todos os detalhes, conforto e
simplicidade como itens essenciais”, explica
Bruna Dib, diretora de Marketing e Vendas
do Txai Resorts. “Para isso, o resort oferece,
em meio a uma paisagem privilegiada, uma
estrutura com um dos melhores spas no Brasil, o Shamash Healing Space, e uma cozinha
sob o comando do chef francês Aurelien Roche. Localizado na região sul da Bahia, o Txai
está em uma Área de Proteção Ambiental
preservada da Mata Atlântica”.
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O sabor local fica presente no cardápio desenhado com maestria e que parte de uma
culinária híbrida, contemplando a gastronomia de várias partes do mundo, mas que
sempre traz um perfume brasileiro com
nossa riqueza de temperos e misturas. E
se o conforto é a palavra de ordem por lá,
nada melhor do que começar a experiência
sentindo essa assinatura numa sala VIP no
aeroporto de Ilhéus, para recepcionar e ver
partir hóspedes exigentes e completamente apaixonados pelo clima indulgente da
Bahia de verão o ano todo.
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Para fechar com chave de ouro a experiência, o Txai oferece tratamentos diferenciados em seu spa instalado no ponto mais
alto do resort, e, portanto, com uma vista
inigualável da natureza, o que só aproxima
quem experimenta os tratamentos holísticos a um processo reconfortante de autoconhecimento. t x a i r e s o r t s . c o m
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N a u R oy a l H o t e l B o u t i q u e
Como eles mesmos se definem, o Nau Royal Hotel Boutique é um exclusivo e privativo hippie chic club na praia de
Camburi, no litoral norte de São Paulo. Um de seus diferenciais mais impactantes é o “seguro chuva”, que possibilita ao hóspede que não teve sorte com um tempo aberto
a voltar ao hotel como cortesia, de uma diária, para aproveitar ao máximo tudo que a propriedade tem a oferecer
com o céu limpo.

Cheio de novidades para seus hóspedes, uma renovação
interessante acontece nos pratos do restaurante da propriedade, o Azul Marinho. Comandado pela chef Marleide
Ribeiro, ele passou por uma imersão de conhecimento com a
premiada chef Morena Leite, dos restaurantes Capim Santo
e Santinho. Agora, é possível encontrar ainda mais o sabor
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Por lá um número reduzido de suítes renovadas e com confortável enxoval Trussardi, mobiliário Saccaro e amenities
L’Occitane en Provence te esperam. A marca francesa de
cosméticos também aparece em outro ponto do hotel, assinando o spa que abriu suas portas em 2012 e tem em sua
carta de serviços uma variedade de tratamentos “signature”
para o corpo e face. Para casais, por exemplo, existe o Casar
Nau Royal, um pacote com oito massagens para deixar noivo
e noiva tranquilos antes da cerimônia.

“Com um clima intimista e privativo, os exclusivos 13 quartos possuem design de interiores de renomados arquitetos
e são em sua maioria com vista para o mar. Queremos que
nossos clientes se sintam em casa, chamados pelos nomes
e com suas preferências lembradas. O Nau se baseia na
tríade: hospedaria, terapia e gastronomia, e os casais têm
tudo isso no mesmo lugar... Quem experimenta o Nau, vive
uma experiência única de luxo, não ostensivo, ou seja, o melhor atendimento aos clientes, foco de nossa equipe e nosso maior reconhecimento”, destaca o proprietário Roberto
Ibrahim.
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de ingredientes locais e frescos, num menu a quatro
mãos, mas com um desdobramento dessa união indo
além dos talheres e pratos, já que o Nau Royal passou
a ser patrocinador do curso de Gastronomia do Instituto Verdescola, ONG criada em 2008 na Barra do
Sahy que atende jovens em estado de vulnerabilidade
e que agora aprendem sabores com o pessoal do Capim
Santo, inclusive com possibilidade de estágio no restaurante Azul Marinho e demais estabelecimentos da
região do litoral norte de São Paulo.
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Para aproveitar o entorno, é possível reservar passeios
de lancha pelas ilhas da região, aproveitar para colocar
o corpo e a mente em dia ao se embrenhar por trilhas
que levam até cachoeiras de São Sebastião, relaxar na
praia de Camburi, que tem apenas um quilômetro de
extensão, entrar no mar e curtir as ondas nadando ou
surfando. n a u r o y a l . c o m . b r
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Locanda Della Mimosa
Petrópolis segue mantendo sua áurea de Cidade
Imperial, mas o lado histórico tão forte não impede que renovações aconteçam na área hoteleira e
turística, como explica o proprietário da renovada
Locanda Della Mimosa, Luiz Fernando Gomes: “A
Locanda é um verdadeiro sonho para mim. Desde
que entramos aqui em 2014, enxerguei uma enorme
oportunidade de crescimento e desde então nossos
investimentos não pararam. Agora, com nossas oito
novas suítes prontas, partiremos para outro desafio
que será a implementação da Locanda Centro Histórico, no coração de Petrópolis. Eu não poderia estar mais satisfeito em iniciar a expansão de novas
sedes na nossa cidade natal. Continuaremos com
nosso foco de atendimento personalizado em busca
da satisfação plena de nossos clientes. Queremos
que todos possam vivenciar a experiência Locanda
em todos os sentidos.”

A localização serrana privilegiada, no coração do
Vale Florido, inspira seus visitantes a apreciar ótimos vinhos, o que também é um ponto positivo
para essa propriedade já que a La Cave, adega que
comporta mais de 1,2 mil rótulos de renome internacional, funciona como uma espécie de museu da
enologia ao alcance dos hóspedes. Para acompanhar uma boa taça, que tal o conforto de pratos da
cozinha italiana contemporânea e com assinatura
do chef Danio Braga, fundador da Locanda, que retornou nessa nova fase do empreendimento para
montar o novo menu e atuar no processo de expansão? Enquanto essas novidades estão sendo preparadas, as instalações atuais contam ainda com
piscina externa aquecida, sauna, espaço fitness,
sala de massagem e também dois SPA’s externos.
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Pousada Maravilha
Fernando de Noronha é um destino naturalmente
romântico, que precisa de locais que acomodem
seus turistas de forma confortável, porém sem dar
as costas para o meio ambiente, já que a preservação é palavra de ordem por lá – e com toda a razão.
Um dos pilares mais fortes da Pousada Maravilha
encontra-se exatamente nesse conceito de coexistência, tudo com assinatura de Thiago Bernardes no
projeto arquitetônico.

Uma dessas características é o uso de madeira de
reflorestamento e outras matérias-primas naturais
nas estruturas internas e externas, assim como o
reaproveitamento de água filtrada pelo sistema de
mizumo, uso de energia solar, paisagismo com espécies nativas e cultivo de horta orgânica.
Por lá também é fácil ser mimado, pois são mais de 40
funcionários na propriedade, o que dá uma média de
cinco colaboradores por quarto. É aproveitar o melhor
de Noronha estando dentro ou fora do hotel.
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pousadamaravilha.com.br/pt-br

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-82 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:09

A n a n t a r a Ti vo l i M o f a r r e j
São Paulo foi o destino escolhido para ter o primeiro spa da
rede Anantara na América Latina, essa assinatura que conta
com 39 unidades ao longo do mundo e em locais paradisíacos como Camboja, Vietnã, Tailândia e China. Na bagagem,
o Anantara conta com premiações como melhor spa de hotel pelo World Spa Awards 2015 e tratamentos reconhecidos
internacionalmente como a Jornada de Sião, que engloba o
ritual tailandês de limpeza dos pés, esfoliação corporal, banho de hidromassagem e massagem tailandesa de compressão herbal, assim como o Vichy, para desintoxicar o corpo
em 90 minutos de massagem sueca com óleo de algas.

Comandando de perto todos os processos, o mentor desses spas pelo mundo, o tailandês Khun Nana, ficará fixo na
capital para olhar de forma personalizada os processos do
atendimento de seus clientes, hóspedes ou não do Tivoli,
tornando as proximidades da Avenida Paulista casa desse
novo local de indulgência tanto para moradores da região
quanto para quem está na cidade para fazer negócios.
A primeira propriedade da rede abriu suas portas na paradisíaca costa tailandesa de Hua Hin, numa atmosfera que
englobava tratamentos corporais daquele país, mas também explorava a cultura local, como os mercados flutuantes,
cursos de gastronomia e instruções da arte marcial símbolo
daquela região, o Muay Thai.

“Trouxemos o primeiro Anantara Spa para o ocidente no Tivoli Mofarrej – São Paulo com a intenção de proporcionar
experiências únicas e exclusivas aos paulistanos e nossos
hóspedes. O Anantara é reconhecido por muitos como um
dos melhores spas da Tailândia e, aqui em São Paulo, todas
as técnicas tailandesas e ingredientes locais se unem para
verdadeiras jornadas de bem-estar e beleza”, afirma o gerente-geral do hotel, Miguel Garcia.

A jornada internacional começou em 2006, com o primeiro
Anantara fora da Tailândia, nas Maldivas, levando toda a
experiência em terapias ayurvédicas para mais um destino
paradisíaco. O crescimento da rede é proporcional à admiração de seus clientes fiéis, que em tantas vezes viajam o
mundo atrás de qualidade de vida.
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Copacabana Palace
Localizado na praia mais icônica do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace faz mais do que parte da história carioca,
integrando a alma da Cidade Maravilhosa e permeando o
imaginário popular quando o assunto é requinte. Construído
pelo empresário Octávio Guinle e Francisco Castro e Silva, o
projeto teve as mãos do arquiteto francês Joseph Gire, que
se inspirou no Negresco, em Nice, e no Carlton, em Cannes,
para dar vida ao grande hotel solicitado pelo então presidente Epitácio Pessoa, a fim de acomodar confortavelmente um
grande número de visitantes para a Exposição do Centenário
da Independência do Brasil. Porém, o hotel só ficou pronto
quase um ano após o evento, o que não impactou em nada no
alcance mundial de sua festa de inauguração, essa que contou
com a presença da cantora e atriz francesa Mistinguett, dona
das ‘mais belas pernas do mundo’.

O imponente prédio da Avenida Atlântica se tornou patrimônio histórico, sendo tombado na esfera federal, estadual
e municipal. Atualmente, faz parte do portfólio da Belmond,
empresa que opera 46 hotéis ao redor do mundo tão ricos
em história quanto o Copacabana Palace, como o Maroma
Resort & Spa, na Riviera Maya, Grand Hotel Europe, em St.
Petersburg, e El Encanto, em Santa Barbara. Com essa mudança, o hotel que é a cara do Rio de Janeiro, segue com
serviços impecáveis e uma piscina que inspira histórias e
facilita encontros das pessoas mais interessantes da cidade.
Para quem gosta da gastronomia Pan-Asiática, o restaurante Mee é uma ótima opção, sendo um dos primeiros a receber uma estrela Michelin na América do Sul.
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Fasano
“Uma família que faz parte dos sabores de São Paulo”, esse
pode ser o resumo perfeito para o império criado por Vittorio
Fasano, italiano de Milão que chegou ao Brasil e inaugurou
a Brasserie Paulista, na Praça Antonio Prado, centro histórico da cidade. De lá para cá, sucessivos empreendimentos
gastronômicos marcaram a história, geração por geração, e
com doses extras de glamour entre as mesas da confeitaria Fasano, na Rua Barão de Itapetininga, e o espaço para
apresentações no jardim de inverno do icônico prédio do
Conjunto Nacional, com direito a Marlene Dietrich e Nat
“King” Cole circulando pelo ambiente. Em 2003, seguindo
o requinte da família, foi inaugurado o Hotel Fasano São
Paulo, membro do The Leading Hotels of the World, selo de
representatividade dos melhores hotéis, resorts e spas do
mundo. f a s a n o . c o m . b r

Em mais de uma década de história, o primeiro hotel-butique de São Paulo segue firme e imponente em meio aos
movimentados passos da Rua Oscar Freire, coração do Jardins. Com estrutura para quem está na cidade a negócios,
dispõem de um Business Center bem estruturado e com sala
de reunião 24 horas, além de heliponto disponível exclusivamente para os hóspedes até 20h. Mas também é destino
para comer e beber bem, já que seu restaurante tem assinatura do chef milanês Andrea Montella e um champagne bar
com 80 rótulos da bebida e 296 rótulos de vinho, tudo para
ser apreciado de forma aconchegante em uma das poltronas
de corda com assinatura dos irmãos Campana e um jardim
vertical de orquídeas. e m i l i a n o . c o m . b r
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Hotel Das Cataratas
Com projeto assinado pelo francês Michel Jouannet, o único complexo hoteleiro dentro do Parque Nacional do Iguaçu
descansa num cenário pra lá de exuberante. A propriedade
emblemática é envolvida por 185 mil hectares de floresta digna de um sonho tropical, com diversas espécies tipicamente
brasileiras de fauna e flora, inspirando a tranquilidade.

Se o assunto é beber e comer bem, no Hotel das Cataratas
você encontra três opções distintas: o Ipê Grill, adjacente à
piscina e com buffet variado que inclui o popular churrasco
gaúcho, o Restaurante Itaipu, com pratos que entregam uma
fusão equilibrada entre a culinária brasileira e internacional, e o Bar Tarobá, onde você pode relaxar tomando um
drink com frutas sazonais e apreciar um belíssimo pôr do sol
sobre as Cataratas.

Também parte do grupo Belmond, assim como o Copacabana
Palace, foi marcado nos últimos anos por uma intensa modernização, deixando ainda melhor a estadia ao lado de um dos
cenários mais impactantes da natureza, já que é possível ir a pé
até as Cataratas do Iguaçu num trajeto de apenas dois minutos
de contato com a natureza.
No spa do complexo, que também explora bem esse flerte com a
natureza, os tratamentos para desintoxicar e revigorar são elaborados com ingredientes sustentáveis, colhidos diretamente
das ricas florestas brasileiras. Outro local para relaxamento no
hotel é a piscina, que recebe aquecimento nos períodos mais
frios do ano (de meados de maio a meados de agosto).

Nas acomodações, as suítes transbordam conforto que só
uma decoração estilo colonial portuguesa pode dar ao se
unir com o denso verde do entorno, com sensação de volta
ao passado, mas com todos os benefícios do presente.
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Ponta dos Ganchos
Visualizar a magnífica Costa Esmeralda num hotel que nos
seus 15 anos de existência colecionou elogios de críticos especializados e hóspedes apaixonados por suas piscinas privativas, em bangalôs com vista límpida e relaxante: essa é
uma realidade no Ponta dos Ganchos, a apenas 40 minutos
de Florianópolis.

Os processos desse refúgio catarinense foram inspirados no
Ritz Carlton e a equipe treinada nos melhores cursos da área
do turismo, como em Harvard e Cornell. Essa expertise internacional acaba sendo refletida também num público
40% estrangeiro entre seus bangalôs, demonstrando que
nosso País segue forte rumo ao turismo altamente especializado.

Em sua essência perfeccionista, o resort, que foi triplamente
premiado pelo TripAdvisor 2016 nas categorias luxo, romance e alçado ao posto de oitavo melhor hotel de excelência
do mundo, tem como base a sustentabilidade: “O turismo de
luxo é o mais sustentável tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Simplicidade com sofisticação: parece
contraditório, mas não é. O que nos propomos a oferecer é
uma experiência autêntica de Santa Catarina, mas sob nosso olhar, ou seja, é um lugar simples em sua essência, mas
que pode ser sofisticado nos detalhes, no serviço e na estrutura. O suficiente para que seja muito confortável e jamais
fique esnobe. Para fazer isso, precisamos de muita gente
boa, uma cultura forte, valores claros e presentes no dia a
dia”, afirma Virginia Peluffo, diretora de vendas e marketing
do resort.
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Mas se tem uma coisa que por lá não é milimetricamente
delimitada é o horário das refeições: a disciplina da cozinha
que apresenta a maior parte das verduras e legumes saídas
de uma horta 100% orgânica, acaba da melhor forma possível, ou seja, com total liberdade dos visitantes para explorar os melhores sabores quando se sentirem mais dispostos
para isso. Tudo no tempo do hóspede. Para desfrutar o entorno, o Ponta dos Ganchos oferece uma praia paradisíaca
com toda estrutura para hóspedes, quadra de tênis, piscina
climatizada, tendas para massagem, spa, trilhas ecológicas
e passeios de barco. p o n t a d o s g a n c h o s . c o m . b r
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Saint Andrews

nizado por um dos 239 rótulos da Adega Gourmet, entre eles
preciosidades como Chateau Mouton Rothschild e Brunello
Di Montalcino.
Reforçando ainda mais que a gastronomia é algo levado
a sério por ali, o menu pode ser personalizado completamente, no sistema de exclusividade de acordo com suas
preferências relatadas antecipadamente para o concierge.
Em uma das suítes, chamada de Diamante, você desfruta de
110 metros quadrados de decoração aconchegante e numa
paleta de cores que te envolve em tranquilidade. O banheiro
é feito com mármore italiano, sendo um convite ideal para
desfrutar de minutos preciosos dentro de uma hidromassagem com vista invejável. s a i n t a n d r e w s . c o m . b r / p t - b r

Com serviço de mordomo e concierge dedicado 24 horas, a
ideia aqui não é apenas dar ao hóspede o que ele precisa,
mas prever suas futuras necessidades, como indicar passeios que casam com o estilo de vida do cliente e pequenos serviços de secretariado. Dentro da propriedade você
encontra também um dos melhores restaurantes da cidade,
o Primrose. Nele você desfruta do menu tradicional sob a
bonita luz que ultrapassa cristais Maria Tereza, tudo harmo-
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Dentro de um condomínio particular no centro de Gramado,
umas das cidades mais turísticas do Rio Grande do Sul, está
o Hotel Saint Andrews, um exclusive house brasileiro que
atendeu aos rigorosos padrões da coleção Relais & Châteaux. A vista para o Vale do Quilombo impressiona, mas é
no seu interior que o encantamento se multiplica com decoração inspirada nos castelos europeus, tudo traduzido em
lustres tchecos, elementos clássicos que flertam com o contemporâneo e em apenas 11 impecáveis suítes.
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Tr a n s a m é r i c a
Comandatuba
Com mais de oitenta atividades diárias de lazer, a propriedade pioneira no segmento de resorts de ilha no Brasil está
localizada no município de Una, no litoral sul da Bahia, esse
destino que flerta constantemente com a beleza da Mata
Atlântica. Seu projeto paisagístico e arquitetônico exalta
uma piscina que serpenteia os jardins do hotel, dando um
clima de paz aos que lá se encontram, um belo pontapé inicial para dias de lazer. “O Transamérica Comandatuba é um
resort diferenciado, e nossos hóspedes buscam por essa vivência única”, afirma Heber Garrido, diretor. Entre os quatro
restaurantes e cinco bares do complexo é possível encontrar
uma vasta gama de pratos da culinária local, com moquecas
de peixes, frigideiras de mariscos e o famoso vatapá. t r a n s a -
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Campo Bahia
Uma propriedade nova e já com muita bagagem, esse é o
DNA do Campo Bahia. O local paradisíaco ficou famoso por
abrigar o Centro de Treinamento da seleção alemã de futebol, campeã na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e a
partir daí conquistou olhares de estrangeiros e locais tanto por sua estrutura aconchegante quanto pela localização
privilegiada, em Santa Cruz Cabrália. As 14 vilas cuidadosamente decoradas, que se integram perfeitamente com a
beleza da área externa, ganham a riqueza de obras de arte,
como um oásis que também brinda seus visitantes com
passeios de escuna, mergulho, pesca em alto-mar ou um
bom churrasco na praia, atrações também oferecidas aos
atletas quando estiveram por lá. A lembrança dessa seleção vitoriosa se estende também para outros detalhes da
propriedade, como no bar chamado de Champions, ou no
português Campeões, que serve desde um delicioso latte
até drinks refrescantes ao final do dia. c a m p o b a h i a . c o m / p t
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São Paulo ganha em 2017 o primeiro “masterpiece hotel”
da rede alemã Oetker Collection. Com o nome de Palácio
Tangará, ele passa a fazer parte do grupo de propriedades
como Eden Rocks, em St. Barths e Le Bristol, em Paris. Para
o CEO do grupo hoteleiro, Frank Marrenbach, esse será um
verdadeiro oásis urbano dentro da movimentada megalópole. O local será também um ambiente de contemplação da
boa mesa e do relaxamento, já que as mesas serão orquestradas pelo chefe Jean-George Vongerichten e o spa terá
assinatura da marca referência em tratamentos com ativos
naturais Sisley.
E mais um detalhe certeiro: todas as suítes dessa propriedade no Panamby, zona sul, dará de frente para o parque
projetado pelo paisagista Roberto Burle Max, um belo pontapé inicial para o grupo familiar que investe no Brasil há
mais de 60 anos com a Hamburg Süd, mas só agora trouxe
a joia da coroa de seu business ao mercado do turismo. p a -
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Taj
Uma das principais redes de hotéis da Ásia,
Taj Hotels Resorts faz parte do conglomerado
de empresas do Grupo Tata. Com 93 hotéis
em 55 cidades na Índia, além de outras 16
hospedagens em locais como Maldivas, Malásia, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos,
Butão, Sri Lanka, África e Oriente Médio, todas suas propriedades são baseadas em histórias e tradição, proporcionando inusitadas
experiências.

Do outro lado do mundo, em Nova York, The
Pierre é o ícone da hotelaria de alto padrão,
nomeado por diversos concursos como um
dos melhores cinco estrelas dos Estados
Unidos. “O número de brasileiros no The
Pierre vem crescendo. Os brasileiros têm
identificado e aproveitado os serviços exclusivos do The Pierre, como a Jaguar que
fica a disposição”, conta Josy Karabolad, diretora regional de vendas da TAJ Hotels. “A
nossa equipe está preparada para antecipar
as mais diferentes necessidades de nossos
clientes, fazendo isso com paixão e dedicação”. Alguns dos serviços superexclusivos do
The Pierre incluem as mordomos para as 11
Grand Suites com um serviço exclusivo Taj
Royal Attachés e uma equipe de concierge
Les Clefs d’Or, que ajudam o hóspede a realizar desejos “impossíveis”.

O hotel mais emblemático do grupo é o Taj
Mahal Palace, em Bombaim, idealizado em
1903. A propriedade é marcada por debutar
em muitos aspectos: foi o primeiro hotel na
Índia a ter eletricidade e foi o primeiro estabelecimento autorizado a gerenciar um bar
no território indiano. Sua arquitetura mistura estilos renascentista, oriental, rajput e
com domos de inspiração mourisca.
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Na borda do oceano Índico, Taj idealizou a
marca Exotica. O mais conceitual dos hotéis
é o Taj Exotica Resort & Spa, nas Maldivas.
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Em todas as suas hospedagens, além das suítes amplamente confortáveis, as refeições destoam do tradicional. São chefs estrelados preparando pratos
criativos e inusitados. O bem-estar fica por conta da
Jiva Spas, um conceito exclusivo de filosofia asiática
e indiana. Outra opção premium oferecida pelo grupo
é o Taj Air, uma operação de jato privado de luxo com
aviões Falcon 2000, além do Taj Yachts, dois iates de
luxo de 3 quartos que podem ser usados por hóspedes
em Mumbai e Kochi.
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(11) 3957-3993 - Josy.karabolad@tajhotels.com
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Arakur Ushuaia
O “fim do mundo” desperta o desejo de viajantes, principalmente brasileiros, em busca de esportes radicais, contato
com a natureza e boa gastronomia; combo perfeito oferecido pelo Resort & Spa Arakur, em Ushuaia, ponto importante
da Patagônia Argentina. Essa propriedade que é membro da
The Leading Hotels of The World, demonstrando sua excelência em conseguir selos internacionalmente reconhecidos,
teve soft opening em 2014 e desde então busca oferecer
atividades que flertam com sua localização privilegiada, já
que se encontra nos 180 hectares da reserva natural Cerro
Alarkén, com vista panorâmica do famoso Canal de Beagle,
coração da mítica Tierra del Fuego.

Por lá, prepare-se para desfrutar de um hotel tecnológico,
já que a família de Gabriel Abolsky, o proprietário, vem do
berço da eletrônica. Todas as suítes, portanto, contemplam
automação da temperatura agradável para um local de
muito frio e vento. Ventilação essa que é captada de forma
sustentável para ajudar a manter o ambiente confortável,
inclusive. Além disso, trabalham com a reutilização da água
da chuva e do degelo e cozinhas por tecnologia de indução, método com maior eficiência e que não utiliza gases de
combustão. a r a k u r . c o m
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Se engana quem pensa que o hotel, que conta com projeto
de estética contemporânea assinado por Rubén Cherny e
Augusto Penedo e gastronomia destacando pratos locais,
como a merluza negra, o cordeiro assado e o famoso caranguejo gigante centolla, só recebe o seu público mais
exigente no inverno. “Com dois anos de operação, Arakur

conseguiu ver um aumento no mercado brasileiro e não
apenas em nossa temporada de inverno, mas também no
outono. É importante mencionar que Ushuaia tem muitas
atividades como passeios com carros 4x4 por lagos, visita a
nossa colônia de pinguins, Parque Nacional Tierra del Fuego e navegação pelo Canal de Beagle, as quais podem ser
feitas durante todo o ano”, reforça o diretor da propriedade,
Lucas Paracha.
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Mandarin Oriental
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Com raízes na Ásia, os hotéis, resorts e residências do grupo Mandarin Oriental se espalham pelo mundo com uma
eficiência ímpar em seus serviços de hospitalidade, presentes em 19 países. Tudo com esse mistério que encanta
hóspedes do ocidente desde sua abertura em Hong Kong, no
ano de 1963. E se prepare para comer bem num dos hotéis
dessa rede, pois só no ano de 2016 foram 16 estrelas Michelin distribuídas entre 11 restaurantes do grupo. Sem sombra
de dúvidas, uma marca que outra rede não conseguiu alcançar no período. m a n d a r i n o r i e n t a l b r a z i l . c o m
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One&Only
Resorts

Dorchester
Collection
Atuando principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o
Dorchester Collection conta com um portfólio de hotéis que
se destacam pela atenção aos detalhes, verdadeira coleção
de joias icônicas da hotelaria. Entre seus trunfos, estão o
clássico The Dorchester, em Londres, Le Maurice e Plaza
Athénée, ambos em Paris, Principe di Savoia, em Milão, Bel-Air, em Los Angeles, Le Richemond, em Genebra, e Eden, na
capital italiana Roma. Segundo a diretora de experiência
global de hóspedes e inovação da Dorchester Collection,
Ana Brant: “Nosso maior desafio é ganhar novas percepções
sobre os nossos clientes, ligando os pontos entre os diferentes canais de feedback e, assim, tomar decisões com base no
que eles estão dizendo.”

Propriedades criadas para extrair o melhor de destinos paradisíacos ao redor do mundo, como Maldivas, Ilhas Maurício, Los Cabos ou Bahamas: essa é a assinatura de One&Only
Resorts.

dorchestercollection.com

oneandonlyresorts.com

Destaque, entretanto, para o resort que fica encravado no
coração da Grande Barreira de Corais, em Queensland, Austrália, numa ilha icônica chamada Hayman. O local foi batizado em homenagem ao navegador Thomas Hayman e é
destino certo para quem quer relaxar ou curtir a lua de mel
contemplando um azul límpido do Mar de Coral. Essa propriedade começou a ser administrada pela One&Only em
2013 e de lá para cá melhorias se tornaram frequentes.
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Shangri-La
Hotels
Resorts
São mais de 90 hotéis pelo mundo com assinatura desse grupo baseado atualmente em Hong Kong, e todos eles
trazendo no nome o conceito de local paradisíaco e sereno
concebido por James Hilton em sua criação literária Horizonte Perdido. Essa jornada pelo Shangri-La contemporâneo deu início com o primeiro hotel de luxo da rede em
Singapura, no ano de 1971, e agora cruza oceanos ganhando
status de referência em servir bem também no ocidente,
com novos projetos consolidados na França, Canadá e Reino
Unido. Em Londres, inclusive, fica no majestoso arranha-céu The Shard, mais novo cartão postal dentro do skyline
privilegiado da capital inglesa e com uma vista única para
o Rio Tâmisa. s h a n g r i - l a . c o m

Swire Hotels

97

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Os hotéis desse grupo se dividem, basicamente, em duas
vertentes bem definidas: um luxo direto ao ponto e para
homens de negócio que se hospedam nos sempre rápidos,
práticos e bem localizados EAST e os de bandeira The House Collective, propriedades que podem ser consideradas
boas peças de uma alta-costura hoteleira. Para quem vai
cruzar o globo em busca de perfeição na China continental
ou Hong Kong, ambos casam no conceito perfeitamente,
principalmente porque suas hospedagens sempre se unem
a um serviço de concierge diferenciado, completo e altamente especializado. Destaque também para a modernidade dos quartos impecáveis, e da alta gastronomia, como no
caso do Café Gray Deluxe, no hotel da rede mais premium
chamado The Upper House. Esse restaurante que mescla
a culinária europeia com um perfume asiático conta com
vista privilegiada de Hong Kong e presença garantida no
Guia Michelin. w w w . s w i r e h o t e l s . c o m
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Aspen

A conectividade tem ganhado espaço. Com a plataforma
digital Aspen Messenger, todos os turistas podem acompanhar em tempo real dicas de promoções, festas e atividades
em bares e restaurantes.
A principal operadora de pacotes para a região de Aspen no
Brasil é a Snowtime. Fundada por Sylvio Monti, ela conta
com profissionais com vivência local para contribuir com
experiências inusitadas para os clientes que querem muito
mais do que esquiar. Monti, ex-esquiador profissional e um
expert em destinos de neve, idealiza programações personalizadas para clientes que vão, desde acompanhados de uma
pessoa, como para famílias inteiras. As reservas para Aspen
Snowmass podem ser realizadas via agência Snowtime.

Com mais de 300 dias de sol por ano, a região, antes idealizada como campo de mineiro, transformou-se num destino
turístico apenas em 1946, quando o empresário Walter Paepecke idealizou as pistas e organizou festivais de música e
artes. Hoje há inúmeros hotéis de alto padrão, como o Jerome, o Viceroy Snowmass e o St. Regis, atrações especiais,
como o Oasis Pop up Champagne Bar, organizado pela Veuve
Clicquot, e diversas galerias e butiques.

w w w. s n ow t i m e . c o m . b r
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Aspen Snowmass, nos Estados Unidos, é aquele destino imperdível para os amantes de neve. Localizado no Colorado,
é composto por quatro montanhas: Aspen Mountain, Buttermilk, Highlands e Snowmass. Administrada pela Aspen Skiing
Company (ASC), a região ganha todos os anos novos restaurantes, atrações para toda a família e melhorias constantes.
“Aspen vai além do turismo de esqui. A região concentra opções e entretenimento, como galerias de arte, atividades esportivas variadas e uma gama completa de restaurantes e bares”, conta Ian Douglas, diretor de Vendas e Marketing do ASC.
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Emirates Airlines
Com extensa rede de cobertura, que engloba atualmente
mais de 150 destinos distribuídos entre 82 países ou territórios, a companhia aérea Emirates Airlines completa mais
de três décadas de vida a pleno vapor, sendo sinônimo de
requinte e segurança e com excepcional serviço de bordo. Em
2016, sua expansão englobou o serviço de passageiros para
a paradisíaca Cebu, nas Filipinas, Yinchuan e Zhengzhou, na
China, Yangon, em Myanmar, e Hanói, capital do Vietnã.
No Brasil, a parceria com a GOL Linhas Aéreas se configurou como importante passo dessa empresa dentro do nosso país: “Estamos contentes em reforçar a nossa parceria
com a GOL e acreditamos que nosso novo codeshare trará
conectividade melhorada e um programa de fidelidade totalmente integrado dentro do Brasil, inicialmente, e, numa
fase posterior, em toda a América do Sul e Caribe”, disse
Hubert Frach, vice-presidente Sênior, Operações Comerciais
no Ocidente.

Os passageiros da Business, Primeira Classe e membros
Platinum, Gold e Silver do Skywards aproveitam a ótima
gastronomia do espaço, além de uma estação de alimentos
saudáveis, com frutas, wraps, smoothies e águas aromatizadas Voss para seguir uma alimentação equilibrada mesmo
em trânsito. Nos próximos anos, a Emirates aprimorará ainda mais a experiência do cliente, introduzindo sport-bar e
coquetéis dentro dos espaços da companhia aérea.
emirates.com/br
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Boas novas também para quem precisa de momentos de
conforto nas salas vip da companhia, aproveitando da melhor forma as conexões ou as transformando naquela pausa
estratégica para reuniões de negócios em plena correria do
aeroporto, pois o projeto de US$ 11 milhões e dois anos de
trabalho do lounge Business Class Emirates no Aeroporto
Internacional de Dubai está em plena operação.
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Qatar Airways
Se tivermos que resumir em apenas uma palavra a essência dessa companhia aérea, com certeza seria velocidade.
Seu crescimento é simplesmente fenomenal numa história
recente, já que sua criação aconteceu em 1994, porém com
relançamento e guinada a partir de 1997, portanto, um relativamente curto caminho, mas vívido em superações.
“Fico feliz em anunciar que a Qatar Airways alcançou nosso
principal objetivo de ser a melhor do mundo e atingir o ápice do setor aéreo por serviço excepcional em voos, produtos
superiores a bordo e excelência operacional – uma honra
da qual eu, como CEO, minha força de trabalho e meu país
nos orgulhamos”, afirma o CEO da empresa, Akbar Al Baker.
Ele, inclusive, é considerado pessoa fundamental para esse
crescimento exponencial, pois antes de sua gestão a Qatar
operava apenas quatro aeronaves, passando agora para uma
invejável rota que opera voos para mais de 150 destinos.

Entre suas conquistas, a Qatar foi eleita a Companhia Aérea
do Ano em 2015, 2012 e 2011 pela Skytrax, se consolidando entre os mais exigentes viajantes. Sua Business Class
também se destaca, com reconhecimento não apenas das
confortáveis poltronas como também de seu staff e lounge,
demonstrando que o serviço segue impecável desde a compra do bilhete até o desembarque.
Em 2016 outra premiação, só que agora no Travel Weekly
Magellan Awards e para a experiência na classe executiva
a bordo do novo Airbus A350. Aliás, o lançamento dessa
aeronave, que é uma das mais tecnologicamente avançadas
em todo o mundo, foi um dos pontos altos da Qatar recentemente, já que são 12 aviões desse modelo dentro de uma
frota de mais de 190 aeronaves, tudo isso num índice que se
altera a cada dia para mais, seguindo a ampliação de uma
frota que parece não ter limites para evoluir.
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qatarairways.com/BR
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Tu r k i s h
Fundada em 1933, a transportadora aérea nacional da Turquia começou suas operações sob a dependência do Ministério da Defesa do país. Sua repaginação aconteceu no ano
de 1955, quando passou a ser reconhecida como Turkish
Airlines. Atualmente, 50,88% das ações da companhia são
de capital aberto, com o restante ainda nas mãos do Estado. Sua frota é robusta, atendendo mais de 285 destinos.
E é interessante ver o cuidado que eles têm com o catering
e entretenimento de seu lounge executivo, pois para quem
estiver em trânsito no aeroporto de Istambul é possível
relaxar dentro das instalações VIP com ótimos pratos da
culinária turca, uma massagem para acabar com o estresse, o disputado simulador de golfe, entre outras regalias.
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turkishairlines.com
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Luf thansa
O Grupo Lufthansa conta hoje com 540 subsidiárias e uma história que acompanha os
acontecimentos da nossa história recente,
como crises e tempos mais brandos. Seu core
business é o transporte de passageiros, com
rota global que alcança 271 destinos em 107
países. Para ampliar a experiência de voo
eles levam o conforto dos clientes muito a
sério. Um bom exemplo é que primeira classe
e jatos privativos contam com serviço diferenciado no aeroporto de Frankfurt, o chamado Valet Parking Service. Nele, você entrega seu veículo ou carro alugado na área de
embarque com toda praticidade. Dependendo do posicionamento do avião dentro dos
aeroportos de Munique, Zurique, Genebra e
Viena, você poderá desfrutar também de um
serviço de limusine ou mini van exclusiva
para levar diretamente até a aeronave. Para
os jatos privados esse serviço está disponível
nos aeroportos de Frankfurt, Munique, Düsseldorf e Zurique.

Swiss
A companhia aérea símbolo da Suíça está presente em
mais de cem destinos, contemplando 46 países ao redor
do globo. Os viajantes então conseguem uma ramificação
rica entre voos que vão ou saem de Zurique e Genebra, num
expressivo número de 16 milhões de passageiros por ano
e com frota de 95 aeronaves. Na parte de cargas o escopo
aumenta consideravelmente, com 130 destinos em mais de
80 países. Em seus valores, destaque para a tentativa incansável em manter o padrão de qualidade elevado, tradição no país de origem e reflexo do grupo ao qual faz parte.
swiss.com/ch/pt

Essa companhia aérea tem um número importante em seus
registros: com 339 destinos, 4527 partidas diárias e 54 países atendidos, a United Airlines possui a rede de rotas mais
abrangente do mundo. Para os que gostam ou precisam se
manter conectados o tempo todo, também marcou território
como primeira companhia aérea norte-americana a ter wi-fi
em cem por cento da sua frota internacional. Ainda pensando no entretenimento a bordo, é possível apreciar uma
seleção de documentários, longas e curtas-metragens com
curadoria do Festival de Cinema de Tribeca ou seleção de videoclipes da Vevo, fazendo as horas passarem mais rápido.
Além disso, com exclusividade para os clientes que viajarem
na United First, existe uma seleção com mais de cem canais
de TV ao vivo, para seguir ligado no que está acontecendo
em tempo real. u n i t e d . c o m / u a l / p t / b r
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Agaxtur
Criada em 1953 em Santos, a Agaxtur possui mais de 60
anos de expertise. Com quase 20 lojas – incluindo na Argentina, Chile, Estados Unidos e Portugal, a agência foi idealizada por Aldo Leone e cresceu ao longo dos anos, sendo
expoente, principalmente, em viagens de incentivo.
w w w. a g a x t u r v i a g e n s . c o m . b r

P r i m e To u r

São 25 anos de história no mercado premium de turismo.
Fundada em 1991, a Teresa Perez Tours é uma empresa familiar, administrada pela fundadora Teresa e por seu filho
Tomas, é a especialista em viagens de excelência e experiência. Com mais de 190 profissionais de amplo conhecimento global, o know-how levou Teresa e Tomas a cadeiras
em importantes conselhos de redes hoteleiras, como do
Grupo Four Seasons, da Belmond, Rosewood e Shangri-la.
Também integram clubes de benefícios das redes de hotéis
Mandarin Oriental, Ritz-Carlton, Starwood e Rocco Forte.

Com o objetivo de ampliar o alcance do cliente ao redor do
mundo, a Prime Tour é especializada em unir viagens e experiências em programas exclusivos. Oferece, por exemplo,
a ter o museu do Louvre só para o viajante. Ou então um
jantar na Muralha da China. É parceira da rede Virtuoso,
elite do turismo mundial, que permite criar roteiros totalmente personalizados. w w w . p r i m e t o u r . c o m . b r

teresaperez.com.br
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Te r e s a
Perez
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Embraer
Após ser privatizada em 1994, a Embraer
passou por uma reestruturação empresarial e de cultura com o suporte da idealização da plataforma ERJ 145 e pelos E-Jets,
que confirmaram a presença da empresa
no mercado de jatos executivos. A virada
do século foi um momento de mudanças
importantes para o crescimento da Embraer. Em 2000 ocorre a abertura do primeiro
escritório na China. No mesmo ano há o
lançamento do Legacy. Em seguida surgiram as famílias Phenom e o Lineage.
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Há mais de 45 anos, com apoio do governo,
nascia a Empresa Brasileira de Aeronáutica, conhecida mundialmente como Embraer. Fabricante de aeronaves militares, civis
e executivas, é uma das companhias nacionais com mais presença no exterior, com
escritórios em diversos países. Listada no
Índice Dow Jones de Sustentabilidade e no
Índice de Sustentabilidade Empresarial da
BM&FBovespa, a Embraer foi criada em 19
de agosto de 1969 com o objetivo de idealizar e comercializar o Bandeirantes – um
ícone da aviação brasileira. Entre produções de aeronaves de grande porte e algumas para as Forças Aéreas, na década de
1970, a companhia se destacou também
com a idealização do Tucano e do Brasília.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-105 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:12

O Phenom 300 é um ícone de excelência e sucesso na aviação executiva. Em
2014, 2015 e 2016 foi a aeronave mais
vendida, com média de 70 unidades/
ano. Destaca-se pelo baixo custo operacional e pelas modificações constantes a
partir de relatos dos clientes. O recente
Legacy 500 também estabeleceu recordes, sendo o mais rápido da categoria
midsize e maior cabine.
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L í d e r Av i a ç ã o
Maior e uma das mais antigas empresas do
setor de aviação executiva da América latina,
a Líder Táxi Aéreo foi criada em 12 de novembro de 1958 pelo comandante José Afonso.
Com sede em Belo Horizonte, a empresa iniciou suas operações de fretamento de aeronaves com três aviões monomotores. Alguns
anos depois já contava com uma frota de 13
aeronaves.
Um dos mais importantes passos da companhia ocorreu em 1971, quando a Líder passa a
representar no Brasil a fabricante Learjet. A
década de 1970 também foi importante pela
abertura das bases no Rio de Janeiro e em
São Paulo e pela concorrência ganha para
operar junto à Petrobras.

Alguns anos depois, mais uma marca entra
no portfólio de representação: a Bell Helicopter Textron. Com isto, a Líder Taxi Aéreo
se torna líder no ramo da aviação executiva
na América Latina. Atualmente, a empresa
representa as mais importantes marcas globais do setor, incluindo o Hondajet, considerada a aeronave mais tecnológica do mundo.
A Líder possui cinco unidades de negócios:
Operações de Helicópteros, Fretamento e
Gerenciamento de Aeronaves, Manutenção
de Aeronaves, Vendas de Aeronaves e Atendimento Aeroportuário. Além disso, realiza
venda de seguros aeronáuticos e de treinamentos para pilotos. Presente em 21 bases
operacionais em todo País, conta com uma
frota composta por mais de 70 aeronaves.
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lideraviacao.com.br
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Bombardier
O sonho de um mecânico em construir um
veículo que voasse foi o impulso para o
canadense Joseph-Armand Bombardier
idealizar um dos principais ícones no segmento de transporte do mundo. A Bombardier nasceu acanhada, na pequena loja de
reparos de Joseph, em Quebec, em 1937,
quando ele idealizou um tipo de snowmobiles para, literalmente, flutuar na neve.

Das famílias da empresa, as aeronaves
Learjet 350 e o Global 6000 expõem a
preferência dos brasileiros por jatos de
longo alcance e excelente autonomia. O
Global, por exemplo, consegue fazer, sem
escalas, São Paulo-Nice, com oito passageiros e quatro tripulantes. Além disso, é a
única aeronave que conta com wi-fi ultraveloz e de alcance mundial a bordo.
b o m b a r d i e r. c o m
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Após a Segunda Guerra Mundial, ele precisou diversificar seus negócios: veículos
para mineração, para indústria de óleo e
até madeireira. Veio então o desafio de entrar no mercado de aeronaves. O patriarca
já havia falecido quando a segunda geração da família recebeu a oportunidade – e
o desafio - de adquirir a Canadair, fábrica de
aviões do governo canadense que obtinha
prejuízo atrás de prejuízo. Então, Laurent
Beaudoin, sogro de Bombardier, adquiriu a
Canadair para formar a Bombardier Aerospace. Logo em seguida veio a aquisição de
outras empresas do segmento.

Responsável pela metade do rendimento
da companhia, o destaque da Bombardier
é justamente a aviação executiva, com
três famílias líderes em seus segmentos:
Learjet, Challenger e Global. “Temos um
portfólio de produtos considerado o mais
amplo da indústria e o mais avançado em
cada categoria, tendo sempre como objetivo o compromisso da satisfação de nossos
clientes”, conta Stéphane Leroy, vice-presidente Regional de Vendas para a América Latina.
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D a s s a u l t Av i a t i o n
Sabe o que alguns dos principais empresários
brasileiros têm em comum? Eles são proprie-

tários do Dassault Falcon7x – e se preparam
para fazer um upgrade de aeronave para o
trijato Falcon8x. O interesse pelos jatos da
francesa Dassault Aviation tem explicação:
ela entrega aeronaves de longa autonomia,
conforto e acabamento impecável.
Seu criador, o francês Marcel Bloch, caçula de
quatro filhos de um médico, teve interesse
precoce em inovação tecnológica e, principalmente, em aviação. Após cursar a Ecole
Supérieure d’Aéronautique durante a Primeira Guerra, ele contribuiu com a indústria de
aviação da França ao projetar a hélice Éclair
(1916).

Com mais de 2,4 mil aeronaves executivas
entregues nestes 50 anos, a grande vedete
é, sem dúvida, o ultra-longo 8X, que permite
voos sem escala entre São Paulo e Moscou.
“Escolhemos o Brasil para lançar e mostrar
aos nossos clientes, em primeira mão, pois o
brasileiro adora cabines grandes”, relata Jean
Rosanvallon, CEO da Dassault ao citar que há
40 anos a companhia francesa comercializou
sua primeira aeronave no Brasil.
dassault-aviation.com
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Com a Primeira Guerra terminada, circulou
por outras áreas, mas voltou à aviação, sua
grande paixão, na década de 1930. Participou da Segunda Guerra Mundial com suas
aeronaves. Virou prisioneiro político. Resolveu mudar de nome: começou a se chamar

Marcel Dassault – também em homenagem
ao irmão, o general Darius Paulo Bloch, que
durante a Resistência Francesa usava o codinome de Char d’assault. Após o conflito, o
empresário criou o primeiro avião a jato da
Força Aérea Francesa, o MD-450 Ouragan
(1949) e foi o pioneiro da indústria aeronáutica para o mercado de exportação do País.
Sua entrada no setor de aviação executiva
ocorreu apenas em 1963 com a apresentação
do Mystère-Falcon 20.
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Gulfstream
Os voos da americana Gulfstream, uma das
maiores empresas da aviação executiva do
mundo, foram iniciados na década de 1950,
ainda no mercado militar. Denominada
Grumman Aircraft Engineering, a companhia
resolveu idealizar um turboélice denominado Gulfstream I. Detalhe: o nome Gulfstream
é oriundo da Corrente do Golfo, que flui ao
longo da costa da Flórida, local em que os então executivos da empresa gostavam de tirar
férias. O histórico G1 acomodava 12 pessoas
e tinha um alcance de 3,541 km. O sucesso
gerou a criação seguinte do GII.

As linhas atuais da Gulfstream, contadas em
centenas, começaram a aparecer nos anos de
1990, com o surgimento do G100 e G200.
Em seguida vieram o G550 e o G500, de alcance ultralongo, o G400, de longo alcance,
e o G300, de alcance médio. Hoje, a grande
atração da companhia é o G650ER, detentor
de recordes de velocidade e premiações. Jato
com maior alcance do mundo – 13.890 km,
comporta confortavelmente oito passageiros
e possui uma série de sistemas avançados.
A Gulfstream possui uma frota de aproximadamente 200 aeronaves na América Latina
– 25% apenas no Brasil.
pt.gulfstream.com
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Em 1966, o setor executivo saiu da sede
em Bethpage, NY, e seguiu para Savannah,
Geórgia, onde havia mão de obra qualificada
e uma pista própria para expansão e testes.
Já no começo dos anos de 1970, a Grumman
se uniu com a American Aviation Corp e, logo
em seguida, foi adquirida pelo empresário Allen Paulson, da American Jet Industries, que
priorizou o nome de Gulfstream American.
Porém, a década de 1990 foi a mais marcan-

te para a companhia: assinatura de contrato
com a NetJets, conclusão das Instalações de
Testes de Integração do Gulfstream V, lançamento do primeiro jato executivo de alcance
ultralongo e inauguração do novo centro de
serviços de Savannah.
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Helibras
Única fabricante de helicópteros do Brasil,
a Helibras é um símbolo nacional com 38
anos. O projeto nasceu após o grupo francês
Aérospatiale vencer uma licitação do governo brasileiro para produção de helicópteros.
Nascida em São José dos Campos, mudou-se
ainda em 1980 para Itajubá, em Minas Gerais, onde é sua sede.

engenharia qualificado, desenvolvemos soluções que melhorem a performance e facilitem
a operação dos clientes”, relata Carla Metne,
gerente de marketing da Helibras.
Um dos veículos mais solicitados é o H135,
primeiro helicóptero civil a ser modernizado
pela empresa. A aeronave em versão antiga
(chamado EC135) passou por um processo de
upgrade, garantindo desempenho, potência
e novos sistemas de segurança e operação.
“Somos referência em helicópteros, seja na
fabricação, manutenção ou serviços, pela capacidade de evolução”, explica Carla. “Nosso
foco atual é trazer algumas funcionalidades
do Grupo Airbus Helicopters já implantadas
no exterior”. Um dos projetos em execução é o
conceito HCare, que atende de forma global as
demandas de manutenção, reparos, garantias,
peças e logística em três linhas diferentes. “O
primeiro dispositivo a entrar em serviço, desse
catálogo de HCare, será o Fleet Keeper – um
logbook eletrônico que integra as atividades
de voo, linha de manutenção e aeronavegabilidade e estará disponível em 2017”.

Em 1992, com a fusão das divisões de helicópteros dos grupos Aérospatiale com
Daimler Chrysler Aerospace, criou-se a Eurocopter, que se torna a nova matriz da Helibras. Atualmente, a companhia é subsidiária da Airbus Helicopters, que pertence ao
Airbus Group. Com participação de 50% na
frota brasileira de helicópteros a turbina, a
companhia é líder de mercado e mantém instalações em Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília.
A empresa já entregou mais de 750 helicópteros no Brasil, sendo 70% do modelo Esquilo. “Entendemos a necessidade de nossos
clientes a partir de suas operações locais e,
com a expertise brasileira e um centro de
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helibras.com.br
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CB Air
Criada em 2013 pelo empresário Michael
Klein, a CB Air é uma das principais empresas do mercado brasileiro de aviação executiva. Chegar a esse patamar de excelência é
decorrente da experiência de mais de duas
décadas no transporte aéreo dos próprios
Klein, ou de altos executivos das empresas
da família.

Com soluções de voo personalizadas, os
clientes escolhem os destinos, horário e local de embarque e desembarque, além de
comodidades, como elaboração de um cardápio sob medida, entretenimento a bordo
e opções de conectividade, como internet e
recebimento de chamadas telefônicas.
Com dois hangares exclusivos – um em Sorocaba e outro no Campo de Marte, além de
helipontos próprios, em São Caetano e Alphaville, a empresa vai além do fretamento
de voos. Oferece também serviços de hangaragem, administração e gerenciamento de
aeronaves.

A CB Air possui uma moderna e diferenciada
frota e oferece um dos mais elevados padrões
de serviços e atendimento. Com autorização
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
para operar como táxi-aéreo desde 2015, a
empresa possui 16 aeronaves, entre helicópteros e jatos de médio e longo alcance.
O Gulfstream G550 é um deles. Considerado
um jato de alta performance com cabine ampla e espaçosa, tem alcance intercontinental. Realiza, sem escalas, São Paulo-Moscou,
por exemplo.

c b a i r. c o m . b r
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Intermarine
Em um imenso terreno localizado na cidade de Osasco, na
Grande São Paulo, saem alguns dos iates mais cobiçados
do Brasil. É no mesmo local que, desde 1973, a Intermarine
escreve sua história do mercado náutico nacional. Foi a ligação com barcos que fez a família Fontoura fundar o estaleiro
na década de 1970. Na década seguinte, Gilberto Ramalho,
então empresário do segmento de autopeças e apaixonado
por iates, comprou a Intermarine, fazendo da sede da companhia sua segunda casa.

A empresa, aliás, teve seu início com a produção de barcos
menores. A primeira embarcação fabricada pode ser encontrada em um de seus galpões, ao lado dos novos iates de
95 pés, novidade da Intermarine e grande aposta para os
próximos anos.
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Durante quase 30 anos Ramalho consolidou a liderança no
Brasil. Lançou diversos modelos, foi arrojado em termos de
serviços e matérias-primas. Conseguiu atingir a marca de 5
mil embarcações vendidas, tanto offshore (superesportivos)
quanto flybridge (embarcações de 13 a 23 metros de comprimento) e iates (com mais de 24 metros de comprimento).

Após sua repentina morte, em 2009, e sem substituto imediato, a direção da Intermarine, junto à família, decidiu
“treinar” Roberta Ramalho, sua filha de apenas 16 anos para
assumir seu papel. Foram quase cinco anos de muito estudo,
adaptação, interação e aprendizado. “Eu praticamente nasci
aqui. Sei tudo, cada detalhe da Intermarine. Hoje tenho 23
anos de idade, mas também tenho 23 anos de experiência.
Me prepararam de maneira administrativa para assumir o
cargo de forma correta”, conta Roberta, umas das CEOs mais
jovens do Brasil – e apaixonada pelos offshores.
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O projeto deste superyacht foi desenvolvido em parceria
com o escritório Luiz de Basto Designs, de Miami, e com
a Vectorworks Naval Engineering, explorando a tecnologia e a inovação. As maiores peças em fibra de vidro, por
exemplo, são laminadas por infusão, reduzindo o peso e
promovendo desempenho e menor consumo neste iate de
330 m2 de área. “Nossa companhia é artesanal. Tudo é
feito de forma manual, com muito cuidado. A excelência
está em nossa forma de trabalho. Temos orgulho de dizer
que a maioria dos profissionais que atuam na Intermarine
trabalha conosco desde a época do meu pai. Nossa rotatividade é baixa e isso me deixa muito feliz”.
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Azimut Benetti
O grupo italiano Azimut é reconhecido como o maior produtor de iates de excelência do mundo. Seu acionista majoritário é justamente seu fundador, Paolo Vitelli, que comanda a companhia por mais de 40 anos. Antes, empresário
em diversos segmentos, sempre locou iates e veleiros para
passeios na costa francesa. Foi então que decidiu, em 1969,
criar uma empresa de fabricação de barcos.

b r. a z i m u t y a c h t s . c o m
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Um ano depois formou uma joint venture com a holandesa Amerglass, idealizando a primeira AZ 43 ‘Bali. Já na
década de 1980, tentando convencer o então príncipe do
Kuwait a adquirir uma embarcação fez, em um jantar, o esboço do Failaka, o primeiro iate de 30 metros da história,
inteiramente de materiais de fibra de vidro. Foi justamente este modelo que abriu as portas da companhia para o
mercado americano. Com uma gestão eficaz, em 1985 assumiu o controle do estaleiro Fratelli Benetti de Viareggio,
formando a Azimut Benetti.

Com operação em 70 países, além das fábricas na Itália,
em 2010, inaugurou sua unidade fabril em Itajaí, Santa
Catarina. No Brasil, o foco está voltado para barcos de
40 a 83 pés, além da expoente de 95 pés – apresentada
oficialmente no São Paulo Boat Show de 2016. Possui 5
suítes, 3 pavimentos e flybridge de 60 m 2 composta com
jacuzzi. Os interiores são assinados por renomados designers italianos. “Trata-se de um iate de grandes dimensões
e que envolve centenas de profissionais e uma série de
detalhes para seguir rigorosamente o padrão da marca”,
realça Davide Breviglieri, CEO da Azimut Yachts no Brasil.
“Este projeto demonstra o quanto o Grupo Azimut-Benetti
acredita no Brasil, também justificado pelo desempenho
crescente ano a ano da unidade nacional. Também é um
demonstrativo do grande potencial náutico brasileiro e da
procura cada vez maior por embarcações de qualidade e de
grandes dimensões”.
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S c h a e f e r Ya c h t s
Mesmo com o tamanho da costa brasileira, o mercado náutico no Brasil ainda é acanhado perto de outros países. Isso,
porém, não é problema para a Schaefer Yachts. Pelo contrário, é oportunidade. Foi justamente esta possibilidade de
conquista que fez Marcio Scheafer, um experiente marinheiro com milhares de milhas navegadas por todos os oceanos
do mundo, idealizar o estaleiro há quase 25 anos.
Considerado um designer de embarcações, estudou arquitetura naval em Buenos Aires durante a década de 1980. Passou por algumas construtoras do setor, tanto no Brasil como
na Argentina, Espanha e Inglaterra. Foi campeão brasileiro
em corrida de oceano em quatro oportunidades.

schaeferyachts.net
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À frente da Schaefer, o empreendedor foi o responsável por
criar o polo náutico catarinense – sua sede é em Palhoça - e construir mais de três mil embarcações entre 30
e 83 pés. O sucesso da companhia é, sem dúvida, a linha

Phantom – em especial a Phantom 30 3, com mais de 1,5
mil unidades navegando pelo Brasil. “A Schaefer Yachts
é uma referência no mercado mundial de barcos de lazer
principalmente por prezar pela excelência em tecnologia
e empregar somente produtos de ponta, em todos os detalhes” conta Marcio Schaefer, presidente da Schaefer Yachts. “Também somos pioneiros em priorizar o gosto dos
clientes brasileiros, que gostam de receber pessoas e se
divertir a bordo. A inclusão de churrasqueiras nas plataformas de popa é um exemplo, hoje copiado pela concorrência
em vários países”.
O projeto mais recente da companhia é a 510. Seu destaque
é a suíte a meia-nau e a possibilidade de escolher entre três
opções de layout, incluindo a possibilidade de três suítes.
“Sentimos que há uma fatia do mercado das 50 pés que carecem de variedade e opções, daí a criação deste modelo”,
explica Schaefer.
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Citroën
A marca francesa é conhecida mundialmente por ser
sinônimo de sofisticação, vanguarda e confiabilidade. E
também, nos dias de hoje, por ser a empresa automotiva
que melhor adapta seus veículos às questões ambientais.
Sua fama começa com o fundador André Citroën, considerado um dos maiores visionários na indústria automotiva, e
criador de diversas inovações que aumentaram a eficiência
dos carros. Ele e seus seguidores criaram o primeiro carro
com tração dianteira, suspensão hidropneumática, freios a
disco, tecnologia HDI de combustível e o financiamento de
automóveis.
Suas ideias hoje fundamentam o conceito Créative Technologie, que permeia toda a produção dos veículos Citroën.
Aliás, mais do que um conceito, tecnologia criativa é sua
missão. Missão de humanizar a marca, de conectar a empresa com o novo consumidor de carros Premium, mais antenado com tecnologia e com o meio ambiente, atraindo-o
por meio de redes sociais e também com características do
carro que o agradem, como a presença na composição do
veículo de materiais recicláveis, por exemplo.

A partir do ano modelo 2017 todas as versões do C4 Lounge
passaram a contar com o motor 1.6 Turbo, que alia potência e baixo consumo de combustível. O histórico do veículo,
desde o anterior C4 Pallas, sempre visou a excelência em
dirigibilidade, conforto e potência sendo uma das melhores
opções de sedans no mercado.
Com medidas generosas, o modelo apresenta visual insinuante e sedutor, além de muito conforto interno. O Citroën
C4 Lounge foi concebido para que os ocupantes desfrutem
com prazer o tempo passado dentro do veículo. O bem-sucedido sedã da Citroën oferece sensação de bem- -estar
sem precedentes no segmento, com acomodação generosa
nos lugares dianteiros e traseiros.
A versão 2017 traz diversas melhorias. Sob o ponto de vista
estético, o sedã incorporou um grupo ótico dianteiro com
evoluções em seu design, por meio da substituição das luzes indicadoras de direção da cor âmbar pela cor fumê. A
inclusão de uma nova central multimídia, além de trazer
mais modernidade ao interior, oferece inúmeros recursos de
conectividade como o Link MyCitroën, Mirror Link e Car Play
– tudo acessível facilmente por meio de uma tela touchscreen de 7 polegadas. Na parte mecânica, foi introduzida
uma nova caixa de câmbio manual, agora de 6 marchas,
garantindo mais dinamismo e economia de combustível.
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O design requintado dos carros Citroën são inspirados no
luxo à francesa, conferindo aos veículos a personalidade
exclusiva da marca. O modelo que melhor representa o conceito Creative Technologie é o C4 Lounge, pois sua combinação de features, design e motor o torna um dos sedans
mais completos e interessantes da categoria, sendo reconhecido por diversas premiações como um dos melhores
carros de seu segmento. Equilibrado e inovador, o C4 Lounge representa a visão da marca de um sedã moderno e
dinâmico, por meio de conceitos marcantes em termos de
estilo, prazer ao dirigir e requinte.

Lounge significa “sala de estar, ambiente agradável, aconchegante e refinado”. E é exatamente isso o que oferece o sedã.
O C4 Lounge atende plenamente aos anseios de um consumidor cada vez mais exigente, traduzindo todos os valores
da Citroën. Valores que lhe conferem seu estilo imponente
e moderno, seu bem-estar a bordo e uma qualidade percebida de segmentos superiores, além de inúmeras tecnologias
embarcadas. Garantia de conforto, segurança e desempenho.
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Futuro
A Citroën não só mantém como amplia suas tecnologias
visando oferecer melhores produtos e serviços a seus
clientes. No último Salão do Automóvel de São Paulo foram apresentados cinco ótimos exemplos de suas propostas: - Citroën Start, o primeiro e-commerce para compra
de carros no Brasil. A princípio estarão disponíveis apenas dois modelos: o C3 e o Aircross. A ênfase desse lançamento é pautada pela vontade de inovação da marca
e em se aproximar do novo momento dos consumidores.
-C4 Picasso: O melhor carro para a família volta com um
novo modelo que segue os novos guides de design da
marca (nova assinatura frontal luminosa) e uma série de
features e tecnologias exclusivas que o tornam o melhor
carro para viajar e viver a bordo com a família.
-Aircross Concept: é o concept car fonte de inspiração
da marca para a imagem do suv do futuro, apresentado
no salão de Shanghai.
-E-Mehari – é o carro elétrico da Citroën, pensado para
os novos desafios da mobilidade urbana e sustentabilidade. Já é comercializado na Europa. O veículo traz um
conceito de diversão e leveza para o mercado automotivo
europeu.
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-Citroen Advanced Comfort: um compromisso da marca
com tecnologias e features que tragam o maior conforto
possível para motoristas e passageiros. c i t r o e n . c o m . b r
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Bac Mono
Quando o publicitário Alexandre Gama visitou, pela primeira vez, as instalações da Briggs Automotive Company (Bac),
na Inglaterra, ele entrou literalmente em uma garagem. Foi
na casa dos irmãos Neil (engenheiro mecânico) e Ian Briggs
(projetista) onde a idealização de um veículo diferente e
inusitado chamou a atenção dos principais jornalistas britânicos especializados. “Conheci o projeto em um evento e
resolvi ir visitá-los. Lembro-me de que para chegar até lá
peguei dois trens e fui recebido, na estação, por um deles”,
recorda-se Gama.

Todo este conceito cativou Gama, que foi o 14º cliente dos
irmãos Briggs. Durante a espera, a relação entre o publicitário e os inventores cresceu até que ele decidiu se tornar
Board Member da start up. “Fui conquistado pela história do
design”, confessa. Homologado na Europa, Estados Unidos
e Ásia, no Brasil o veículo pode ser utilizado em pistas oficiais. b a c - m o n o . c o m
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Amante de veículos esportivos, os detalhes do Mono fizeram
aguçar seu intuito de adquirir uma peça. “Ele não é simplesmente um carro. Os irmãos Briggs quiseram idealizar uma
ferramenta de dirigir a partir da seguinte pergunta: qual a
melhor maneira de pilotar um veículo? Por isso o motorista
fica exatamente no meio do carro.”

Desenvolvido a partir do layout de um fórmula 3, o Mono
foi inspirado nos robôs do clipe da música All is full of love,
da cantora islandesa Björk, com algumas partes aparentes
em sua estrutura. Individualizado, o banco e o volante são
moldados ao corpo de seu dono.
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Peugeot
Motion & Emotion. A Peugeot se reposiciona no mercado
a fim de se estabelecer no segmento premium e seu novo
slogan entrega a estratégia: produzir carros cada vez mais
sofisticados que unem elegância e emoção.
Para Daniel Nozaki, responsável pelo design do grupo PSA
na América Latina, especialmente da marca Peugeot, “além
do design, a identidade global está atrelada ao novo posicionamento da marca. A Peugeot vai se enquadrar o mais
próximo possível da categoria premium, que são veículos
com mais refinamento, qualidade de construção mais primorosa, uso de materiais nobres, que dão uma sensação
sólida de que é um veículo de uma classe mais sofisticada”.
O modelo que sinaliza a nova direção da marca francesa é
novo 3008: mais robusto, elegante e com design moderno,
reafirma sua condição de um dos SUVs mais atraentes de
sua categoria. O uso do PEUGEOT i-Cockpit® evoluiu: tem
o mesmo estilo de condução esportiva, um volante pequeno, bem esportivo e mostradores posicionados mais acima,
o que melhora a ergonomia e faz com que o condutor consiga ver as informações de maneira rápida. Combina tipos
de perfil e traz muita tecnologia e customização para o
motorista.

Além do 3008, dois concept cars totalmente produzidos
no Brasil trazem uma reinterpretação do que seria esse
reposicionamento: o Kyanit e o Pyrit. São dois modelos
baseados em veículos de série (2008 Griffe THP e 208 GT),
respectivamente. “Eles são um laboratório interessante.
Mostram aonde a Peugeot quer chegar em termos de percepção de marca. Há muita inspiração em minerais, materiais nobres, materiais raros, totalmente diferenciados
no mercado”, afirma Nozaki. Chama a atenção a pintura
dos carros-conceito. “É baseada no conceito coupe franche,
uma ruptura no meio da carroceira que divide dois materiais bem distintos. Isso confere um ar de refinamento, esportividade, agressividade e dinamismo. Queremos passar
essa emoção, essa ruptura, na diferença de cores”, conclui
o designer. c a r r o s . p e u g e o t . c o m . b r
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Nozaki tem participado ativamente da equipe que trabalha
no reposicionamento da marca. “Fazemos toda a criação de
novos produtos ou revitalização de produtos já existentes,

tanto no exterior como no interior. A área criativa, onde
trabalho, produz os esquetes, faz brainstorming, desenhos,
junto com as equipes de produto e de marketing, e faz até
o estudo de tendências para o futuro, o que vai ser o DNA
da marca. Existe também uma equipe de cores e materiais
que trabalha muito forte para achar o melhor compromisso da identidade da Peugeot com materiais nobres que tragam para o consumidor a ideia de refinamento. Por último,
a execução da qualidade dos veículos é feita através de
uma equipe que faz 3D, e também execução industrial para
sair da linha de produção. A equipe de design acompanha
o processo do início ao fim”, afirma.
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Renault
Marca francesa de grande prestígio, tem seu nome associado a veículos confiáveis e de boa performance. E também nas pistas de corrida, com seus 12 títulos mundiais
na Fórmula 1. Nos últimos anos a Renault tem investido
forte para ampliar sua gama de utilitários esportivos. O
primeiro foi o Duster, lançado em 2011. Agora é a vez do
Captur, Koleos e Kwid, prontos para estrear no mercado
brasileiro e tornar completa a linha deste tipo de veículo
da Renault no país.
Produzido no Paraná e desenvolvido pelo Renault Tecnologia Américas, o Captur se destaca pelo design europeu,
sensual e elegante, além do conforto de um verdadeiro
SUV e da vida a bordo muito mais fácil por meio da conectividade e do acesso a comandos do carro sem tirar a mão
do volante. O veículo será posicionado acima do Duster,
com fortes atributos para conquistar espaço no segmento
que mais cresce no país.

Com o Koleos, a Renault oferece um SUV premium de
grande porte com alta tecnologia. Traz, entre outros equipamentos, alerta de ponto cego, sistema de áudio Bose e
sistema multimídia com tela de 8,7”. O Koleos mescla as
características de um SUV à sofisticação dos grandes sedãs. Os atributos típicos do segmento foram acentuados
por meio de uma carroceria musculosa, linhas horizontais
bem marcadas, além de uma distância do solo mais alta.
O resultado é um modelo com design elegante, moderno e
dinâmico, além de um generoso espaço interno.
O SUV traz a tecnologia 4x4i, que torna fácil a troca entre
os modos 2WD, 4WD Auto e 4WD Lock. Na completa lista
de equipamentos de série estão seis airbags, alerta de ponto cego, sistema de estacionamento autônomo, multimídia
com tela de 8,7”, com 13 alto-falantes Bose premium, teto
solar panorâmico, painel customizável, operação de alguns
comandos “hands free” entre outros.
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O Captur tem uma gama completa para o mercado brasileiro, composta por uma versão com o novo motor 1.6
SCe com câmbio manual e outras duas com o câmbio CVT
X-Tronic, que reúne ótimo desempenho, baixo consumo de
combustível e conforto para os grandes centros urbanos. A
quarta opção é com motor 2.0 e câmbio automático, voltada a quem deseja ainda mais desempenho.

O design do veículo transmite fluidez pela linha de cintura
elevada, vincos nas portas e no capô. Um atrativo a mais
no visual é a pintura biton, ou seja, a possibilidade de ter
o teto em uma cor diferente do restante do veículo, recurso
que ressalta também a sofisticação do veículo interna e
externamente. Conectividade, segurança e conforto também serão pontos fortes, uma vez que o Captur trará, de
série, itens como controles eletrônicos de estabilidade e
de tração, assistente de partida em rampas, chave cartão
“hands free”, retrovisores elétricos rebatíveis e quatro airbags, entre outros.
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Já o Kwid é o SUV dos compactos, urbano e ideal para
as grandes cidades, ágil e com grande versatilidade. Ele
utiliza uma nova plataforma mundial da Aliança Renault-Nissan, conhecida como CMF-A, com cerca de 80% do seu
conteúdo composto por peças novas, desenvolvidas pela
Renault Tecnologia Américas para atender às necessidades
dos mercados brasileiro e latino-americano. O resultado é
um modelo que é referência na sua categoria em relação à
altura do solo, robustez, espaço interno e segurança – trazendo de série, por exemplo, quatro airbags, algo inédito
no seu segmento.
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Aston Martin
investiu na construção de uma fábrica em
Gaydon, a produção subiu. Desta linha de
montagem saíram as primeiras unidades de
um dos maiores ícones da marca, o DB9, em
janeiro de 2004. Um ano depois, foi criada
a divisão esportiva, a Aston Martin Racing,
responsável por levar o modelo DBR9 a duas
vitórias nas 24 horas de Le Mans, em 2007
e 2008. Em 2007, voltou às origens, sendo
vendida pela Ford a um grupo de investidores
britânicos. A mais nova atração da marca é o
superesportivo Vulcan, um bólido com motor
V12 que custa 2,3 milhões de dólares. Nos
planos da montadora para o futuro próximo
estão um crossover e um carro elétrico.
astonmartin.com
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Muito conhecida por ser o carro preferido do
personagem James Bond nos filmes do agente 007, a Aston Martin tem uma curiosa origem para seu nome: ele é resultado da fusão
do sobrenome de um de seus fundadores, Lionel Walker Birch Martin, com o de uma famosa prova de subida de montanha, a Aston Hill
Climb. A montadora começou como uma oficina de preparação de automóveis no centro
de Londres, em 1913. No ano seguinte, Lionel
Martin e seu sócio, o engenheiro Robert Bamford, lançaram seu primeiro carro, com motor de 4 cilindros, o qual venceu no mesmo
ano a tradicional corrida de Aston. Em seus
primeiros 90 anos a Aston Martin produziu
aproximadamente 15 mil carros apenas. Depois de ser adquirida pela Ford, em 1987, que
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Audi
Em 1º janeiro de 1965, a Volkswagen adquiriu
50.3 % da Auto Union, e nove meses depois,
era lançado o primeiro automóvel com a marca Audi, equipado com um motor de quatro
cilindros. No final dos anos 80 a Volkswagen
rebatiza a marca Audi NSU Auto Union AG
para Audi AG. Após a reunificação alemã a
Audi bate recordes de vendas e vai se tornando cada vez mais independente da Volkswagen. No Brasil, chegou em 1993 pelas mãos
de Ayton Senna, e hoje produz no país em
fábrica localizada em São José dos Pinhais,
Paraná. Nos últimos anos a AUDI vem investindo bilhões de dólares no desenvolvimento
de tecnologias em direção à mobilidade individual sustentável. a u d i . c o m . b r
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Sinônimo de alta tecnologia e desempenho,
a Audi foi fundada no dia 16 de julho de 1909
pelo engenheiro August Horch, com a pretensão de construir carros bons e fortes. O primeiro modelo saiu de fábrica em 1910, e nos
quatro anos seguintes a marca venceu três
vezes uma tradicional prova de rali na Áustria. A montadora foi pioneira em introduzir
novas tecnologias como cilindros de alumínio no motor e contador de rotações. Devido
à crise econômica em 1932, as fábricas Audi,
Horch, DKW e o departamento de automóveis da Wanderer fundiram-se formando a
Auto Union AG. No período o grupo lançou o
Audi Front, o primeiro carro europeu a oferecer o motor seis cilindros e tração dianteira.
Depois da guerra, a empresa foi liquidada e
desapareceu, voltando ao mercado em 1949.
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A tradicional fabricante britânica de carros
de luxo tem na produção artesanal, utilização de materiais de padrão altíssimo, associados ao design imponente e desempenho
esportivo as suas principais características.
A Bentley Motors surgiu em 1919, quando os
irmãos Walter Owen Bentley, um engenheiro
e aficionado por velocidade, e Henry Bentley,
decidiram construir uma fábrica de automóveis com viés esportivo. No mesmo ano
produziram dois protótipos, EXP 1 e EXP 2,
que antecederam o 3-Litre, o primeiro carro
oficial a sair da linha de montagem, de 1921.
O EXP 2 conquistou a primeira vitória da
Bentley em competições esportivas, uma prova disputada em Brooklands e atingia a 160
km/h. Utilizava freios nas quatro rodas, uma

inovação à época. A consagração da Bentley
viria em 1924, com a primeira vitória na tradicional 24 horas de Le Mans, com o 3-Litre.
Em 1925 a fábrica lança o 6 ½-Litre, com
motor 6 cilindros e potência de mais de 200
cv. Em 1928, a versão esportiva do modelo,
chamada Speed Six, transformou a fábrica em
uma lenda nas pistas, pelas quatro vitórias
consecutivas nas 24h de Le Mans, entre os
anos de 1927 e 1930. Nos anos 30 a fábrica
foi adquirida pela Rolls-Royce, devido à crise,
e permaneceu neste grupo até 1998, quando
a Volkswagen passou a ter o seu controle, que
mantém até hoje. s a o p a u l o . b e n t l e y m o t o r s . c o m
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Duas fabricantes de motores de avião de
Munique estão na origem de uma das mais
sofisticadas montadoras do mundo automobilístico, a BMW. Em 1916 Karl Friedrich
Rapp e Gustav Otto comandaram a fusão
da Rapp Motorenwerke com a Gustav Otto
Flugmaschinfabrik e, no ano seguinte, batizaram a empresa com o nome que utiliza
até hoje: Bayerische Motoren Werke (Fábrica
de Motores da Baviera, BMW). A fábrica foi
impulsionada pela Primeira Guerra Mundial,
que demandou a fabricação de milhares de
motores para aviões militares. Terminado o
conflito, com a proibição da Alemanha em
fabricar este tipo de motor, a BMW passou a
se dedicar aos motores para automóveis. Em
1928, comprou uma fábrica de automóveis

em Eisenach/Thuringia aonde começou a produzir um carro pequeno chamado Dixi 3/15,
com motor de 15cv. Seu sucessor, também
chamado 3/15, foi o primeiro a sair com o logotipo e nome BMW. O modelo 303, lançado
em 1933, é primeiro automóvel com as tradicionais grades dianteiras gêmeas, hoje um
símbolo da marca alemã. O primeiro modelo
a mostrar a tendência em design da BMW
foi o 1500, de 1961, um esportivo compacto,
categoria que inaugurou. Sucesso nas pistas,
nos salões e nas ruas, a BMW desembarcou
no Brasil como fabricante em 2015 para produzir o sedã série 3, os SUV X1 e X3, o hatch
série 1 e o Mini Countryman em Araquari, SC.
b m w. c o m . b r
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Ferrari
construído por ele foi batizado Modelo 815,
mas apenas em 1946 construiu o primeiro
carro de corrida que levava seu sobrenome,
a Ferrari 125S, que estreou com vitória nas
pistas, no Grande Prêmio de Roma, em 1947.
Desde então, a Ferrari conquistou mais de
cinco mil vitórias em provas automobilísticas. Foi nessa época que Enzo começou a
fabricar carros de passeio, que se transformaram em verdadeiros mitos, como a Ferrari Testarrossa, de 1984, a F-40, de 1987,
a F-50, de 1996 e a Enzo, de 2002. Recentemente a marca do cavalinho rampante
aventurou-se por outro segmento, dos 4x4
e lançou a GTC4.
Via Italia, saopaolo.ferraridealers.com
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Muitos dizem que a Ferrari não fabrica carros,
produz sonhos. E isso é verdade. Pela excelência na fabricação, no uso de materiais e
investimento em tecnologia, que resultam
em máquinas fantásticas, merece estar no
panteão dos deuses automotivos. O responsável maior pelo mito é seu fundador,
Enzo Anselmo Ferrari, amante de óperas e
de velocidade. Depois de ser piloto pela Alfa
Romeo, decidiu criar, em 16 de novembro de
1929 uma escuderia, que batizou Scuderia
Ferrari, a primeira equipe de automobilismo
independente das fábricas, mas vinculada
à Alfa Romeo. Enzo Ferrari deixou a Alfa
Romeo e passou a Segunda Guerra Mundial fabricando equipamentos agrícolas e
carros. O primeiro automóvel inteiramente
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Jaguar
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A marca britânica originou-se da Swallow Sidecar, empresa fundada por William Lyons e William Walmsley em
1922 na cidade de Blackpool, que a princípio fabricava sidecars. Passou a produzir carrocerias para a fábrica Austin
Seven em 1926 e, com o sucesso destas, os sócios decidiram fabricar os seus automóveis. Em 1934 nascia a SS
Cars, que começou fazendo carros simples, mas logo no
ano seguinte desenvolveu automóveis potentes. O modelo
inicial desta categoria a sair de sua linha de montagem foi
o SS 100, o primeiro automóvel a levar a marca Jaguar – e
também o primeiro a vencer uma corrida, a prova International Alpine Trial, em 1936. De lá para cá as vitórias
nas pistas reforçaram sua esportividade, característica
que ficou associada à marca, juntamente com requinte e
sofisticação. Neste ano, entrou em um novo segmento, de
crossovers, com o modelo F-Pace. j a g u a r b r a s i l . c o m . b r
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Lamborghini
velocidade final de 280 km/h, e acelerava
de 0 a 100 km/h em apenas 6.7 segundos.
No ano seguinte, o modelo de produção,
chamado 350GT, foi revelado no Salão de
Genebra, com um motor mais tranqüilo.
Também V12, mas de 280 cv de potência.
Em 1965 lançou um de seus modelos mais
bem-sucedidos e que se tornou um mito, o
Miura P40, nome de uma raça de touro, paixão de Ferruccio, e que denominam todos os
carros da marca. Com o sucesso do Miura, a
fama da Lamborghini cresceu muito. Hoje
pertencente ao Grupo Volkswagen, continua
lançando bólidos para virarem lendas, sendo o Huracán o mais recente.
lamborghini-saopaulo.com
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Uma vingança pessoal do fabricante de
tratores Ferruccio Lamborghini sobre Enzo
Ferrari deu início a uma das mais conceituadas produtoras de carros superesportivos
da atualidade. Em 1963, Ferruccio era proprietário de uma Ferrari 250 e reclamou de
problemas crônicos de embreagem diretamente com o dono da fábrica, que o mandou
dirigir tratores. Em resposta, Lamborghini
prometeu criar uma marca de automóveis
melhor que a Ferrari. No dia 30 de outubro
daquele ano, Ferruccio cumpriu a promessa e não só abriu sua fábrica como a instalou na cidade de Sant’Agata Bolognese, a
apenas 17 quilômetros de Modena, sede da
Ferrari. O primeiro protótipo foi o 350 GTV
(Gran Turismo Veloce), equipado com um
motor V12 de 3.5 litros e 360 cv, que tinha
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Lexus
no, é o Lexus Hybrid Drive, tecnologia inteligente que combina a potência do motor elétrico com a do motor a gasolina para obter
um desempenho excepcional, com emissões
de gases significativamente mais reduzidas.
Em 2010, a Lexus entrou em outro mercado, dos hatchs, com o CT 200h, desenvolvido para o mercado europeu. O modelo vem
equipado com um motor 1.8 VVT-i a gasolina, ligado a um motor elétrico Toyota Hybrid
Synergy Drive e uma transmissão CVT. A
marca também se aventurou pelo concorrido mercado dos superesportivos com o LFA,
um dos carros mais potentes lançados por
marcas orientais, equipado com motor V10
de 4,8 l. l e x u s . c o m . b r
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A Lexus é a divisão de carros de luxo da
Toyota, criada em 1983 com objetivo de fabricar os melhores carros do mercado. Seu
lema, “The Pursuit of Perfection” surgiu junto com a marca e traduz seu objetivo. A busca pela perfeição é uma realidade constante, e isso pode ser visto em cada detalhe de
seus carros, desde o modelo inicial, o Lexus
LS400, lançado como protótipo em 1987 e
apresentado ao mercado no ano seguinte.
Além de qualidade, a Lexus aposta em inovação, e foi a pioneira do segmento de SUVs
de luxo, com o LX 450, em 1996, que hoje
é extremamente disputado. Outro fator que
levou a marca a ser muito bem-sucedida,
principalmente no mercado norte-america-
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Maserati
A tradicional montadora foi fundada no
primeiro dia de dezembro de 1914 na cidade italiana de Bologna com o nome Societá
Anonima Officine Alfieri Maserati pelos irmãos Ettore, Ernesto, Alfieri, Mario e Bindo.
No começo a empresa comercializava carros da marca Isotta-Fraschini’s , desenvolvia
motores, além de produzir velas de ignição.
Apenas em 1926 foi fabricado o primeiro
carro de competição, o Tipo 26, modelo que
inaugurou a marca Maserati, tanto na denominação como no logotipo em formato de
tridente, inspirado na estátua de Netuno de
uma praça de Bologna.

nasceu em 30 de maio de 1939 quando
Wilbur Shaw, pilotando um carro Maserati,
venceu as 500 milhas de Indianápolis, fato
que se repetiria no ano seguinte. Em 1957, a
Maserati se sagrou campeã mundial de automobilismo com o modelo 250F pilotado
pelo lendário Juan Manuel Fangio. Em 1997,
a Ferrari comprou 50% da fábrica e assumiu
o controle operacional. Sob o comando ferrarista iniciou-se a renovação da fábrica,
de onde saíram primeiramente o 3200 GT
Coupé e depois o Quattroporte Evoluzione.
O modelo mais recente da marca do tridente
é o Levante, utilitário esportivo que marca a
entrada da fábrica em um novo segmento,
o de SUV.

Em 1937, os irmãos venderam a empresa
para Adolfo Orsi, um homem de negócios
da cidade de Modena, que mudou sua sede
para esta cidade. A lenda superesportiva
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dealers.maserati.com/dealers/br
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Mercedes-Benz
A história da Mercedes-Benz se confunde
com a história do automóvel, já que um de
seus fundadores foi Karl Friedrich Michael
Benz, criador do primeiro veículo movido a
combustão interna, um triciclo com tração
traseira. O dia 29 de janeiro de 1886, no qual
registrou a patente do veículo, é considerado
o dia de nascimento do automóvel. O primeiro carro de quatro rodas de Benz, o Victoria
de 1892, foi também a base para a criação
do primeiro ônibus e perua, construídos em
1895. O primeiro automóvel com produção
em série foi o Benz Velo. Na mesma época,
Gottlieb Wilhelm Daimler fundava (em 1890)
a Daimler Motoren-Gesellschaft. Doze anos
depois, registrava o nome Mercedes, referência à Mercedes Jellinek, filha do cônsul da
Áustria Emil Jellinek, um comerciante apaixonado por carros e cliente fiel de Gottlieb

Daimler. O nome Mercedes identificava os
carros encomendados por Jellinek.
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As empresas Daimler-Motoren-Gesellschaft e
Benz & Cia. fundem-se no dia 28 de junho
de 1926, dando origem à Mercedes-Benz,
que une também os símbolos das fábricas:
a estrela de três pontas, que identificava
os carros Mercedes fabricados por Daimler,
e a coroa de louros, característica da Benz.
Os dois primeiros modelos da nova sociedade foram o Stuttgart 8/38PS e o Mannheim
12/55PS. A partir de 1994, a Mercedes-Benz
posiciona seus modelos por classes. Surgem
assim as classes C, E e S. No final dos anos
90, adiciona mais uma: M, referência aos utilitários esportivos, que foi reformada a partir
de 2014, com a substituição pelos GL (GLA,
GLC e GLE). m e r c e d e s - b e n z . c o m . b r
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Porsche
sai de fábrica o primeiro carro Porsche, o
356/1. Em 1953 a Porsche lança o 550 Spyder, vencedor de grande número de corridas
e que ajudou a alavancar a lenda esportiva
dos carros Porsche. Em 1964 é lançado o
ícone da Porsche, o Porsche 911, que tornou
a marca conhecida em todo o mundo. Outro
grande salto da empresa foi o lançamento
do SUV Cayenne, em 2002, que impulsionou
as finanças da Porsche, que chegou a ter o
controle acionário da Volkswagen nessa década. Doze anos depois, o utilitário esportivo ganhava uma versão híbrida, a primeira
da categoria, e uma versão menor, batizada
Macan. p o r s c h e . c o m / b r a z i l / p t
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A fama da marca é posterior a de seu fundador, Ferdinand Porsche que, já em 1928,
fazia parte da equipe de engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento dos lendários Mercedes-Benz SS e SSK – apenas
em 1931 abriria o seu escritório de engenharia Porsche Engineering na cidade alemã de Stuttgart. Nessa década Ferdinand
desenvolveu importantes projetos para a
Volkswagen, incluindo a direção de sua primeira linha de montagem. Mas a Segunda
Guerra parou com as atividades no campo automobilístico, que só retornaram em
1946. Dois anos depois, Ferdinand Anton Ernst Porsche (filho de Ferdinand), construiu
a partir do Volkswagen um carro esportivo,
o 356, um roadster produzido em alumínio.
O número significava o 356° projeto do escritório de design Porsche. No mesmo ano,
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Grupo FCA
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) é um conglomerado industrial ítalo-americano que foi formado em 2014, após a consolidação da incorporação, na Holanda, do Grupo Chrysler pela Fiat. Atualmente é proprietária das marcas Abarth, Alfa Romeo,
Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Ram, SRT, Ferrari e Maserati. É o sétimo maior fabricante mundial de automóveis, desenvolve, projeta, fabrica e comercializa automóveis, veículos comerciais leves, componentes e sistemas de produção em todo
o mundo.
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Antes da fusão com a Chrysler, a Fiat já era dona das principais marcas. A montadora italiana foi fundada por um grupo de
empresários na cidade de Turim em 11 de julho de 1899 com o nome Fabbrica Italiana di Automobili-Torino. O objetivo era
fabricar modelos que concorressem com os automóveis franceses, que faziam sucesso na Itália, e também construir carros
de corrida competitivos. No Brasil, a FIAT chegou em 1971 e foi a primeira grande montadora a construir sua principal fábrica fora do ABC paulista: em Betim, Minas Gerais, em 1976. O primeiro carro lançado no país foi o FIAT 147, o pioneiro no
uso de motor alimentado a álcool. Em 2016 ocupava a segunda colocação no ranking das fabricantes que mais licenciaram
carros no País. fcagroup.com
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Vo l k s w a g e n
A marca alemã foi inaugurada com o lançamento do Beetle (Fusca, no Brasil) em 1937, projeto do famoso Ferdinand
Porsche, e criado a partir de uma ordem do governo alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a empresa tornou-se
símbolo da recuperação econômica alemã, com o sucesso tanto do Beetle (exportado para Europa e Estados Unidos, onde
virou uma coqueluche), como do modelo comercial VW tipo 2, conhecido no Brasil como Kombi. Com a aquisição da Audi/
Auto Union, em 1961, a empresa passou a produzir veículos mais complexos. Resultado direto da fusão foram os projetos
do Passat e Golf, este lançado em 1973 como sucessor do Fusca. O grupo passou a investir em outros segmentos como
sedãs e SUVs e hoje é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, possuindo em seu portfólio marcas de luxo
como Bentley e Porsche. v w . c o m . b r

Fabricante norte-americana fundada pelo americano Henry Ford, que popularizou o automóvel com a linha de produção e
montagem, e provocaria uma revolução na sociedade, tornando o produto um objeto de consumo. A Ford Motor Company
surgiu em Detroit no dia 16 de junho de 1903, fundada por Henry Ford e mais 11 investidores. No mesmo ano lançou seu
primeiro carro, o Modelo A, e abriu a primeira concessionária da marca. Até 1908 a Ford utilizou 19 letras do alfabeto para
nomear seus modelos e criações. Além de carros populares, a marca se notabilizou também pela produção de modelos
esportivos, como o Mustang e o GT. A Ford foi a primeira montadora a se estabelecer no Brasil, aonde chegou em 1919, a
princípio para apenas montar o Modelo T. No país, produziu o primeiro carro de luxo nacional, o Galaxie 500, em 1967.
ford.com.br
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Chevrolet
A conhecida marca de automóveis norte-americana faz parte do grupo General Motors e se caracteriza pelos carros de
mecânica confiável e de bom acabamento que produz. Sua história começa em 1909, quando William C. Durant, fundador
da General Motors, pede a Louis Chevrolet, piloto suíço famoso no meio automobilístico, para ajudá-lo a produzir uma
linha de automóveis populares. A parceria entre os dois resultou na fundação da Chevrolet Motor Company of Michigan,
em 3 de novembro de 1911 na cidade de Detroit. A marca é responsável por dois grandes clássicos da indústria automobilística americana: o Corvette, lançado em 1953 e o primeiro carro esportivo com chassi de plástico a ser produzido em
série, e o Camaro, de 1966. No Brasil produz desde 1930, em São Caetano do Sul – mas já montava veículos desde 1925,
no Bairro do Ipiranga, em São Paulo. c h e v r o l e t . c o m . b r

Grande montadora asiática, a Kia começou a operar em junho de 1944 en Seoul, Coréia do Sul, fabricando rodas para
bicicletas. Durante a Guerra da Coréia, entre 1950 e 1953, a empresa mudou suas instalações para a cidade portuária de
Pusan adotando oficialmente o nome de Indústrias Kia (a primeira sílaba “KI” significa sair para o mundo, e a letra “A”
significa Ásia. Dessa forma KIA quer dizer sair da Ásia para o mundo). Em 1961 começou a produzir scooters, e o primeiro
automóvel só foi fabricado em 1974, um compacto chamado Brisa. Mais famosa pela produção de comerciais leves, aos
poucos a montadora foi ganhando fama e hoje seus produtos competem em condições de igualdade com automóveis de
vários segmentos do mercado automobilístico. k i a . c o m . b r
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Toyo t a

A Toyota Motor Corporation foi fundada em 28 de agosto de 1937 por Kiichiro Toyoda, um empreendedor japonês que, dois anos antes, havia criado seu primeiro automóvel, o modelo A1 e um caminhão. No seguinte,
a montadora começou a implantar o sistema “just-in-time” em sua produção, em que era fabricado apenas
aquilo que era estritamente necessário. Essa filosofia gerou o famoso Sistema de Produção Toyota, aplicado
e admirado até os dias de hoje. Em 1950 a fábrica lança seu primeiro SUV, o Land Cruiser, e, em 1966, o sedã
Corolla, um dos carros mais vendidos da história da indústria automobilística. Focada em tecnologia e sustentabilidade, a Toyota foi pioneira no lançamento de carros híbridos, com o Prius, e mantém-se bem estabelecida no segmento dos utilitários esportivos, apresentando como última novidade o SUV compacto CH-R.
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Segurança é a palavra que define o foco da marca sueca. Alguns dos itens mais comuns neste quesito nos
automóveis atuais foram introduções dela, como o cinto de três pontas. A Volvo foi criada em Estocolmo,
na Suécia, em 1924, pelos amigos Assar Gabrielsson e Gustaf Larson, que decidiram produzir o carro mais
seguro do mundo e que fosse genuinamente sueco. O primeiro modelo criado foi o Volvo ÖV4, conhecido
como Jakob, lançado em 1927, e que já trazia outras características marcantes da Volvo, além da segurança:
a excelência de sua construção e componentes e as listras diagonais na grade do radiador, símbolo da marca
até os dias de hoje. O top de Linha da Volvo atualmente é o XC90, utilitário esportivo que agrega ainda mais
tecnologia e itens de segurança. v o l v o . c o m . b r
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Mitsubishi
A divisão automotiva da Mitsubishi Heavy Industries começou as atividades em 1917, sendo parte daquela empresa de
construção naval no Japão. O primeiro carro foi o Model A, com carroceria de madeira, do qual foram produzidas apenas
22 unidades. Nos anos seguintes, especializou-se em veículos pesados, como ônibus e caminhões. Na década de 70 surgiu
a Mitsubishi Motors, com operação independente do grupo. Seu maior sucesso começou na década seguinte, a partir do
lançamento do SUV Pajero, que, com suas vitórias em competições off-road, consolidou a marca como construtora de
carros de ótimo desempenho em qualquer terreno. m i t s u b i s h i m o t o r s . c o m . b r

A fabricante britânica ganhou fama pelos seus veículos fora de estrada robustos. E também por ser o carro usado pela
Rainha da Inglaterra. A marca nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, quando Maurice Wilks, diretor
técnico de engenharia da montadora britânica Rover, e seu irmão, Spencer Wilks, decidiram fabricar um utilitário resistente, à altura do Jeep Willys, que admiravam. Desenvolveram um protótipo, batizaram Land-Rover (com hífen), que
foi montado no chassi de um Jeep. Em 1948, lançaram no mercado o Land Rover Serie I, primeiro modelo da marca. Na
época a demanda por veículos desse tipo era alta e o utilitário fez sucesso, alavancando a fábrica. Com o passar dos anos,
os veículos Land Rover foram ganhando mais requinte em seu interior, mantendo, entretanto, características de ser um
autêntico veículo off-road, segmento no qual nasceu e não se aventurou ainda fora dele. l a n d r o v e r . c o m . b r
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Hyundai
A montadora sul-coreana é atualmente a que mais cresce no mundo. Resultado de grande investimento em tecnologia e
em design (justificando seu nome, originário do coreano hyeondae, que significa “modernidade”), que transformaram seus
modelos de carros comuns em automóveis desejáveis pelo consumidor de maior poder aquisitivo. A montadora nasceu no
dia 29 de dezembro de 1967, dentro do conglomerado Hyundai Engineering and Construction Company, começando por
montar modelos Ford. Em 1991, a Hyundai dá um salto tecnológico, apresentando seu o primeiro motor de fabricação própria, abrindo caminho a uma família de motores com invejáveis níveis de desempenho e economia, símbolo maior de sua
independência. h y u n d a i - m o t o r . c o m . b r
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A marca japonesa prioriza desde sua fundação a segurança e o bem-estar das pessoas, produzindo carros com ótima eficiência energética e baixa emissão de poluentes. A Honda Motor Co. Ltd. foi fundada em 24 de setembro de 1948, quando o
Japão, devastado pela guerra, precisava de um meio de transporte rápido e barato. Começou fabricando bicicletas e depois
motos na fábrica de Hamamatsu, e só em 1963 apresentou seu primeiro carro, o esportivo S500. Mas o seu modelo mais
importante, que está em sua décima geração, é o Civic, lançado em 1972, um dos mais vendidos da história da indústria
automobilística. h o n d a . c o m . b r
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Tr u c k v a n
Com o objetivo de apresentar sua variedade de soluções sobre rodas para
diversas áreas, a Truckvan, maior fabricante de unidades móveis do Brasil, inova em diversos setores. “Nos adaptamos
às exigências e sonhos de cada cliente
e projeto, desenvolvendo produtos que
geram mobilidade e estrutura e podem
ser levados para qualquer local, impactando mais pessoas e suprindo várias
necessidades”, destaca Alcides Braga,
sócio-diretor da Truckvan.

“O que nos estimulou a investir em
um salão de maquiagem móvel foi a
possibilidade de ter um contato bem
mais direto com nossas consumidoras
e fazer parte de seu momento de lazer,
estando presente em festas, eventos e
feiras, circulando por diferentes lugares
e mostrando nossos produtos para mais
garotas, o que torna tudo muito divertido”, destaca Victória Romano, sócia do
Fashion Truck Hey Pretty.

Enquanto a robustez e a tecnologia do
carro-forte atraem a atenção do público masculino, as mulheres e crianças
ficam encantadas com outra unidade móvel produzida pela Truckvan: o
Fashion Truck Hey Pretty. Com visual
predominantemente pink, tanto na
parte externa quanto na decoração interna com penteadeira, cadeira e prateleiras de exposição, a unidade móvel
ofereceu maquiagens, cremes, batons,
pigmentos, sombra, rímel, hidratantes
e diversos produtos destinados à beleza feminina.

Fundada em 1992, a Truckvan é a líder
brasileira no mercado de soluções sobre rodas, tendo produzido, aproximadamente, 45 mil baús de alumínio e entregado cerca de 600 unidades móveis
para as áreas de saúde, capacitação e
treinamento profissional, eventos, serviços e defesa e segurança. Atualmente, a empresa possui mais de 200 funcionários e três fábricas, sendo duas em
São Paulo e uma em Guarulhos (SP).
truckvan.com.br
11 2086 5555, 11 2635 1133
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A empresa tem no portfolio incríveis
veículos móveis para eventos, como o
Camarim Móvel para proporcionar mais
conforto, comodidade e privacidade
para a produção de acontecimentos
Brasil afora. Além dessa unidade, a Truckvan conta com carro-forte para transporte de valores e produtos de cargas
preciosas. “Desenvolvemos um modelo
mais leve e compacto do que os existentes no mercado, porém com o mesmo nível de blindagem, pois utilizamos
aços nobres com maior resistência balística”, destaca Braga.

Segundo o executivo, o design da carroceria proporciona maior ângulo de
visão ao motorista e tripulantes e todo
o revestimento externo é preso por fixadores em aço especial, o que possibilita
uma manutenção mais rápida e barata.
Além disso, a caixa de carga pode ser
fabricada com portas traseiras e comporta até dois paletes PBR (Padrão Brasil) para o transporte de mercadorias
variadas.
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Ornare
Para quem não conhece os detalhes, a trajetória de sucesso da Ornare teve início em
1986, com o primeiro showroom da grife
situado no bairro de Pinheiros, zona oeste
de São Paulo. Três anos depois, a crescente demanda do mercado e o talento para o
empreendedorismo, é claro, fizeram com que
seus fundadores, o casal Murillo e Esther
Schattan, inaugurassem a fábrica de Cotia,
no interior de São Paulo. Já em 1993, eles
conquistavam seu espaço no principal endereço de decoração no país: a Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Os primeiros passos
em busca do mercado internacional aconteceram em meados da década de 2000, com
a abertura de um showroom em Miami, no
Design District, bairro famoso por centralizar
as principais marcas de luxo do planeta, depois seguida por Dallas e Cidade do México.

Foto: Ruy Teixeira
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O ano de 2016 foi muito especial para a
Ornare, marca de design referência em armários e móveis de alto padrão para cozinha, sala de banho, home theater e closet.
Ao completar 30 anos de história, a empresa
promoveu ações específicas para a data, com
a criação de novas linhas, a criação de uma
nova logomarca e uma celebração animada
durante a Casa Cor São Paulo, a maior mostra
de decoração das Américas. Para 2017, a ideia
é manter o ritmo acelerado, lançando ainda
mais novidades e expandindo Brasil afora
com a abertura de novos showrooms. “A meta
é seguir com o nosso plano de expansão ao
inaugurar showrooms em Curitiba, Manaus,
Belém e Nova York”, conta Esther Schattan,
diretora de relacionamento da Ornare.
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Desde suas origens, o que move as atitudes da empresa é a
ideia de que a Ornare oferece design com excelência. “Por
isso, usamos apenas materiais de primeira linha, com alta
tecnologia, produção pontual e entrega e assistência técnica com atendimento perfeito”, pontua Esther. Segundo a
executiva, tanto investimento em design, inovação e matéria-prima têm dado o retorno esperado e o motivo é simples. “Nossos produtos são feitos pensando na qualidade de
vida do cliente. Queremos vê-lo confortável dentro de casa
com a organização, a harmonia e os acabamentos perfeitos
que ele sonha”, diz a executiva sobre a empresa que já contempla showrooms em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Recife, Goiânia e Miami, entre outras.
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Com móveis sob medida, a Ornare se posiciona hoje como marca premium do Mercado Imobiliário em apartamentos decorados
de alto padrão. Parte desse sucesso também tem a ver com os parceiros de peso que
colaboram nas criações de novos produtos.
Para se ter uma ideia, entre os nomes de
destaque estão designers como Marcelo
Rosenbaum, Zanini de Zanine, Guto Índio
da Costa e Mauro Lipparini, além dos arquitetos Ruy Ohtake, Patrícia Anastassiadis,
Arthur Casas, Carlo Colombo, entre outros.
“Um diferencial marcante é que a escolha
das coleções e dos designers que colaboram com a gente é de responsabilidade do
Studio Ornare”, afirma Esther sobre a triagem que permite que apenas o que há de
melhor faça parte do portfólio da marca. A
coleção Wide Line, desenhada pelo diretor
de arte da Ornare Ricardo Bello Dias, por
exemplo, mostra a preocupação da empresa em criar produtos que sustentem necessidades e ambientes variados. A coleção
Wide System é composta por painéis, móveis e prateleiras de diferentes formas, espessuras, cores e acabamentos. Afinal, em
um mercado competitivo como o da arquitetura e design de interiores, só permanece
mesmo quem sabe o que faz.
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ornare.com.br/pt/home
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Celina Dias
Uma casa sofisticada não conta apenas com mobílias de alto padrão, mas também apresenta uma
preocupação constante com os pequenos detalhes
que revestem o lar. É por isso que a marca Celina
Dias, tradicional em tecidos e papéis de parede,
se destaca no segmento ao priorizar a comercialização de artigos exclusivos que fazem parte das
últimas tendências do mercado. Passear por seu
showroom na Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
na capital paulista, é um convite ao que há de melhor no setor. Não é à toa. Há mais de 20 anos
no mercado, a grife apresenta um portfólio seleto,
que inclui produtos das marcas nacionais e internacionais mais importantes e de alto padrão da
área, como Missoni Home, Diane Von Furstenberg,
Lee Jofa, Oscar de la Renta, JAB, Kravet, Phillip
Jeffries e Thibaut. Outro destaque é a Celina Dias
Bebê, direcionada ao décor infantil.

A empresa conta também com uma linha própria de
tecidos intitulada Riviera. Repleta de branco, azul,
vermelho e listras, a coleção foi inspirada na elegância desportiva do iatismo típico da região francesa
e promete inovações para 2017. “Temos muitas novidades chegando. Além da vinda da Ralph Lauren
Home com todo o seu vasto portfólio, lançaremos
ainda uma nova coleção pronta entrega elaborada
pelo Celina Dias Studio”, adianta Anna.
celinadias.com.br/pt
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São tantas as opções disponíveis por lá que a única dificuldade mesmo é decidir qual a estampa que
mais agradou. Para ajudar nesse assunto, a Celina
Dias aposta no atendimento personalizado. “Temos
mais que vendedoras. Nossas atendentes estão há
muito tempo conosco e são extremamente atenciosas. Não queremos só vender, queremos que cada
cliente saiba que ele é especial”, diz Anna Cristina
Dias, sócia e diretora comercial da marca.
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Tr o u s s e a u
Se na França a palavra Trousseau significa enxoval, no Brasil ela remete ao pioneirismo no
segmento de moda casa. Tudo por causa do sucesso da empresa homônima fundada pelo casal
Adriana e Romeu Trussardi, em 1991. Mas quem
vê as diversas lojas Trousseau espalhadas pelo
País talvez não saiba que sua trajetória aconteceu em passos pequenos e constantes com início
em um imóvel alugado na Rua João Cachoeira,
em São Paulo. Como a marca ainda não era conhecida do público, Adriana, muito determinada,
enchia o porta-malas com lençóis do portfólio
para fazer demonstrações nas casas de amigas
da família. “Eu arrumava a cama com todo o cuidado e era quase certo fazer aquela venda”, recorda. Tanta empolgação trouxe resultado positivo e, logo no ano seguinte, a dupla já inaugurava

sua segunda loja, dessa vez no Rio de Janeiro.

Com o tempo, as duas unidades se transformaram em 19 lojas próprias pelos quatro cantos do Brasil. Já os produtos comercializados
passaram a ser de conteúdo exclusivo, criado
em seus ateliês por meio de manufaturas artesanais. “Sabíamos que era preciso oferecer
muito mais do que produtos incríveis, já que
os clientes desejavam ter em suas casas uma
verdadeira cama de hotel, daquelas convidativas, acolhedoras”, conta o casal.
Ambiciosos, Adriana e Romeu decidiram criar
também três novas linhas: a Petit, voltada
para as crianças, a Hotel Collection, criada
para atender com personalidade spas e hospedagens, e a White Luxury Collection, tramada de algodão egípcio nobre. Para o futuro, a ideia é continuar inovando ao vincular
modernidade e atemporalidade dos clássicos. Em 2017, também devem acontecer novas parcerias com grandes nomes da moda.
Fiquem atentos!
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trousseau.com.br
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Artefacto
Para a Artefacto, referência em mobiliário
de alto padrão, beleza e elegância não são
suficientes. É preciso garantir também funcionalidade, conforto e durabilidade em toda
a sua versátil produção de móveis e objetos.
Deve ser por isso que a marca completou
quatro décadas de existência estando em
melhor forma do que nunca. E, depois de um
2016 especial marcado por muita celebração, a esperança é que a festa continue agora
em 2017. Motivos para o sucesso não faltam.
Tudo o que a empresa produz na fábrica de
72 mil metros localizada em Iperó, no interior de São Paulo, é feito com muito cuidado
e dedicação. Por lá, não há intervenção de
terceiros, uma vez que seu sistema é autossuficiente. A busca por matéria-prima de
qualidade é outro elemento fundamental.

Madeira, aço e fibras precisam vir de fornecedores que emitem certificados que
atestam qualidade e respeito ambiental. Já
o processo de fabricação integra trabalho
manual e tecnologia específica que varia de
acordo com o design de cada peça, unindo
costuras computadorizadas e tesouras tradicionais, máquinas manuais e centros de
usinagem.
Além da tradicional marca Artefacto, a
empresa também apresenta atualmente a
Beach & Country, voltada para a decoração
de casas de campo e de praia com mobílias
especiais para a área externa das residências, e a Artefacto Home, de acessórios para
casa. Mas, independentemente da linha ou
tendência em questão, o que a empresa
quer mesmo é mostrar seu DNA contemporâneo sem perder a brasilidade e a identidade própria. Ao que tudo indica, eles estão
no caminho certo.

Cyan

Magenta

Yellow

Black

artefacto.com.br/portal
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Dpot
Se tem algo que a Dpot faz com maestria
é abranger o que há de melhor no mobiliário brasileiro moderno e contemporâneo.
Dedicada à edição e comercialização do design nacional, a marca ganhou destaque no
mercado ao investir em reedições de peças
produzidas por mestres, como Sergio Rodrigues e Geraldo de Barros, ao mesmo tempo
em que aposta no talento de artistas, designers e arquitetos das novas gerações, no
caso do premiado Jader Almeida.

Agora, com o novo showroom projetado por
Isay Weinfeld na Alameda Gabriel Monteiro
da Silva, em São Paulo, a Dpot espera chegar a um novo patamar, transformando-se
em um ponto de convergência dos apreciadores da arquitetura e do design. Outra novidade é a inauguração de uma nova marca.
“Vamos apostar em objetos e acessórios feitos aqui, ou seja, pelas mãos dos designers,
arquitetos, artistas e artesãos brasileiros.
Vem aí a Dpot Objeto”, conta Buchpiguel.

Na hora de comprar ou reformar uma residência,
não são apenas as mobílias e os objetos de decoração que merecem toda a atenção dos moradores. Outros detalhes como louças e metais
sanitários também devem ser escolhidos com
primor se a intenção é montar uma casa de alto
padrão, com conforto e personalidade até nos
mínimos detalhes. Para suprir essa demanda de
mercado, a Deca, líder nesse setor do mercado
brasileiro, investe constantemente em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.
Fundada em 1947, a marca que faz parte da empresa Duratex, aposta em design, qualidade e
inovação para se diferenciar dos concorrentes.
Para o ano em que completará seis décadas de
história, a ideia é trabalhar ainda mais em cima
desses conceitos, somando também duas necessidades atuais da nossa sociedade: sustentabilidade e sofisticação. “Acredito que todos
estes atributos juntos resultam em produtos de
excelência e durabilidade para o mercado, conquistando cada vez mais os consumidores e ajudando a consolidar a nossa posição de líder de
mercado”, afirma Théo Dutra Vieira, gerente de
marketing da empresa.
Um bom exemplo desse portfólio atual da Deca
são as torneiras para banheiro com tecnologia
Eco, capazes de economizar até 70% de água. O
sistema inovador permite escolher entre o uso
convencional e o economizador, com fechamento automático. Já para agradar aos clientes que
procuram sofisticação, a marca tem investido
em acabamentos de alta qualidade que permitem customizar o ambiente e torná-lo único.
Boa pedida!
deca.com.br

dpot.com.br
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De acordo com Sergio Buchpiguel, proprietário e diretor da Dpot, esse cuidado é uma
constante desde os primórdios da empresa. “Há mais de 15 anos, temos procurado
traçar um amplo panorama do móvel brasileiro através de nossas coleções”, afirma.
Ao que tudo indica, essa preocupação se
intensificou ainda mais com a chegada de
Baba Vacaro na direção criativa da marca,
em 2004. “Sempre desejei ver uma coleção
representativa da história do móvel brasileiro na casa das pessoas e não apenas em
livros e acervos de museus”, conta.

Deca

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-155 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:17

R

E

A

L

S

T A T

E

A t h i é Wo h n r a t h

Há quase três décadas no setor, o escritório comandado pelo arquiteto Sérgio
Athié e o administrador de empresas
Ivo Wohnrath é um dos mais importantes e influentes quando se trata de arquitetura corporativa. Em todos esses
anos, já foram mais de 130 milhões de
m2 implantados, de fábricas a interiores, sempre com a mesma preocupação

em mente: garantir ambientes de trabalho mais motivadores, que aumentem a eficácia e o bem-estar dos profissionais. “O espaço de trabalho é uma
ferramenta muito importante e estratégica para as empresas, permitindo
atrair e engajar os talentos e também
melhorar os processos e a dinâmica de
trabalho, resultando em aumento de
produtividade”, explica Athié, responsável pelo desenvolvimento e coordenação dos projetos do escritório.
Claro que oferecer design, qualidade,
funcionalidade e sustentabilidade é
uma parte fundamental na hora de
criar espaços de trabalho que conferem
maior produtividade aos seus usuários.
Mas as vantagens no investimento
da arquitetura corporativa, segundo
o executivo, não ficam apenas por aí.
“Temos levado a várias empresas novos conceitos que permitem ter um
ambiente de trabalho mais colaborativo e que estimula a inovação, ao mes-

mo tempo conseguimos reduzir a área
total de implantação”, conta Sérgio
Athié. Para o arquiteto e sócio diretor
da Athié Wohnrath, garantir qualidade
desde a captura do briefing de projeto até a entrega final da obra é outro
elemento determinante para o sucesso
da empresa até agora. “Tudo dentro do
prazo e budget combinados”, ressalta.
Com nomes como Accenture, GlaxoSmithKline, Deloitte, Nike, BTG Pactual
e Samsung no portfólio, o escritório
promete continuar na vanguarda do
mercado. “Fazemos questão de manter
programas de treinamento e de aprimoramento constante de nossos profissionais para que eles estejam antenados com as tendências globais. Por
isso, no próximo ano teremos vários
programas de desenvolvimento”, relata
o arquiteto e sócio-diretor.
athiewohnrath.com.br
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Nunca se falou tanto na importância
da arquitetura corporativa para o sucesso de uma companhia quanto agora. Também pudera. Com essa geração
de profissionais jovens, descolados e
ligados em tecnologia despontando no
mercado, investir na criação de lugares de trabalho inspiradores se tornou
mandatório para atrair novos talentos.
E a tendência é que esse movimento
se fortaleça ainda mais nos próximos
anos, garantindo maior destaque para
escritórios com expertise na área,
como no caso do conceituado Athié
Wohnrath.
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Cyrela

Desde 1962 no mercado, a Cyrela tem apostado no lançamento de empreendimentos
assinados por designers internacionais nos
últimos anos. Essa estratégia, segundo o co-presidente Efraim Horn, faz todo o sentido e
traz diferenciais para a empresa. “O mercado
de alto padrão funciona no mundo todo com
a mesma dinâmica. Quando se trata de luxo
e exclusividade, não muda muito se falarmos

de São Paulo, Miami ou Paris. Em todas essas
metrópoles, o lar é prioridade entre os itens
de consumo”, reflete. “E os clientes do nosso
segmento já conhecem as grandes marcas que
fazemos parcerias e seus projetos pelo mundo.
Dessa maneira, a compra de uma residência se
torna muito mais interessante”, conta.
Outros elementos bastante valorizados no
DNA da companhia são exclusividade e inovação. Para Horn, seus exigentes clientes
querem que a casa seja uma verdadeira obra
prima, com acabamentos primorosos, excelente localização e opções de lazer de bom
gosto. “É sob essa perspectiva que entendemos a busca do consumidor de alto padrão
hoje e que entregamos verdadeiros ícones de
arquitetura e sofisticação”, afirma o executivo com entusiasmo.
cyrela.com.br
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Fazer parcerias com estúdios de arquitetura e design como Pininfarina, dos lendários
carros Ferrari, e Yoo, comandado pelo designer francês Philippe Starck, não é para um
escritório de qualquer calibre. Mas é perfeito
para uma empresa do peso da Cyrela, incorporadora voltada para o mercado de alto padrão que lançou recentemente o One Sixty e o
Cyrela by Pininfarina e Heritage. Com projetos luxuosíssimos como esses no portfólio, a
empresa mira o céu, desde que o mesmo seja
repleto de design e tecnologia de ponta.
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Gafisa
Com mais de 60 anos de atuação no mercado imobiliário, a Gafisa é hoje uma das
incorporadoras mais importantes do Brasil.
Mas tamanho sucesso e consolidação na área
não são vistos pela empresa como motivos
para se acomodar. Pelo contrário. São apenas
mais uma motivação para inovar e sair em
busca de novos desafios. É por isso que, em
2016, foi lançado a Gafisa Signature, dessa
vez exclusivamente voltada para o segmento
de luxo.

Entre os projetos já lançados pela bandeira,
destaca-se o exclusivo 067 Hermann Jr., um
empreendimento em construção localizado
em uma área privilegiada da cidade de São
Paulo (próximo ao Parque Villa Lobos e a
Praça do Pôr do Sol), com um apartamento
por andar sempre cercado de verde e com
uma bela vista sem obstruções. Outra obra
que tem o perfil dessa assinatura da Gafisa
é o MN15 Ibirapuera: um condomínio com 15
unidades e que conta com o paisagismo do
escritório Burle Marx. Por estar próximo ao
Parque Ibirapuera, o empreendimento premiado em Milão foi projetado para ser uma
extensão do local e prevê uma árvore na varanda de cada apartamento.
gafisa.com.br
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Especializada na construção de empreendimentos de alto padrão, a nova linha aposta
na união entre exclusividade, localização e
design para conquistar os clientes mais exigentes e deve aparecer com ainda mais força
no futuro. Octavio Flores, diretor executivo
de negócios da Gafisa, diz que esse novo momento surgiu a partir da análise do mercado
imobiliário nacional. “A Gafisa está sempre

atenta a oportunidades e a linha Gafisa Signature é a nossa consolidação no mercado de
luxo para os próximos anos”, avisa.
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O que não falta no portfólio do escritório FGMF Arquitetos são prêmios. Foram mais de 81 desde a fundação da empresa, em 1999, e, pelo visto, o sucesso
não deve parar por aí. Responsável por diversas obras
arquitetônicas de peso no mercado imobiliário, o trio
de arquitetos Fernando Forte, Lourenço Gimenes e
Rodrigo Marcondes Ferraz parece ter chegado à sua
melhor fase. “Estamos conquistando liberdade autoral em nossos projetos, fazendo o que a gente acredita. Afinal, essa confiança total dos clientes só vem
com tempo e notoriedade”, conta Forte, em tom de
otimismo.
Desde o início do escritório, eles sabiam o que queriam para o futuro da FGMF. Ou seja, uma arquitetura
contemporânea, investigativa e inovadora que compreende diversas escalas, desde pequenas concepções
até as mais majestosas. Por isso, os arquitetos mergulham em cada projeto como se fosse único, somando
conhecimentos e técnicas que aprenderam durante
esses anos e replicando saberes nas novas criações.
Atualmente, a empresa tem mais de 360 projetos na
carteira e consta no ranking dos escritórios de arquitetura mais promissores e vanguardistas do mundo
elaborado pela revista inglesa Wallpaper. Todo esse
prestígio parece ser uma consequência das escolhas
da FGMF em fugir do lugar comum quando o assunto é
arquitetura. “As pessoas escolhem o nosso escritório
porque esperam projetos diferentes. A ideia é que, no
futuro, tenhamos cada vez mais nossa personalidade
estampada nos edifícios que desenhamos”, diz Forte.
f g m f. c o m . b r

I d e a ! Z a r vo s
“Pode parecer pretensioso, mas o nosso objetivo é entregar
um legado para a cidade de São Paulo.” É com essa ambição
em mente que Otavio Zarvos, fundador e presidente da incorporadora Idea!Zarvos, promete dar seus primeiros passos em
2017. No período em que a empresa completará 12 anos, o
executivo quer aumentar o número de edificações no portfólio e impactar mais bairros da zona oeste da capital paulista.
Até então, o foco da Idea!Zarvos era a Vila Madalena, com
mais de 13 edifícios construídos por lá. Mas, agora, a ideia
é incluir também Perdizes e Vila Ipojuca no seleto cenário
dos imóveis mais cobiçados do mercado imobiliário paulistano. Por isso, não tardará muito para que moradores da
charmosa área se deparem com a proposta contemporânea
da empresa pelas peculiares e características ladeiras da
região.
Com uma arquitetura particular, as obras da Idea!Zarvos têm
em comum detalhes pensados especialmente para devolver
o espaço urbano aos cidadãos, com recuos frontais e aberturas para as ruas. Pensar diferente e investir em projetos
autorais, segundo Otavio Zarvos, são meios para alcançar o
sucesso. “Os nossos prédios não apenas suprem demandas
locais como também criam novas paisagens que fogem às
tendências mercadológicas”, afirma. São Paulo agradece.
ideazarvos.com.br
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FGMF
Arquitetos
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idesigngroup
Idealizada por Tatiana Nudelman com o objetivo de fazer design de pessoas para pessoas,
a idesigngroup vai além da plataforma de negócios voltada ao redesign. São três serviços
exclusivos: id_rentdesign, id_redesign e id_
eventos, criados para dar vida e identidade a
projetos exclusivos. “A originalidade que oferecíamos aos nossos clientes fez com que pensássemos não só em transformar eventos, ambientes e decoração de design, mas sim transformar
a maneira com que o design é comercializado
no Brasil”, explica Tatiana. “Nós costumamos
dizer que não pensamos fora da caixa. Nós pensamos no que podemos fazer com ela”.
O Id_rentdesign é um serviço de locação de
mobiliários, objetos e utensílios garimpados
em diferentes partes do mundo - sejam com
design funcional ou objetos escultóricos, que
contribui com a filosofia do consumo compartilhado. O Id_redesign é voltado para
projetos comerciais, enquanto o Id_eventos
cria e produz eventos corporativos e sociais
voltados ao público A e AA.
(11) 3063-1292

O artista plástico Osni Branco tem mais de 40 anos de
experiência. Especialista na produção de esculturas e gravuras a partir de materiais como acrílico, rochas, alumínio
e bronze, já expôs suas obras no Japão, Itália, Suíça e Estados Unidos. Boa parte de suas criações são voltadas para o
orgânico, como as árvores de metal, ligadas diretamente à
sua infância. w w w . o s n i b r a n c o . c o m . b r
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Osni Branco
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Bia Doria
Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, mas radicada
em São Paulo desde a década de 1980, onde mantém seu
ateliê, Bia Doria é uma autêntica representante da arte contemporânea sustentável. Em seus 14 anos de carreira, a artista tornou-se especialista em desenvolver suas esculturas em
cima das formas reais da natureza, utilizando em seus trabalhos resíduos de floresta de manejo, árvores nativas resgatadas de queimadas, desmatamentos, fundo de rio e barragens.
De Norte a Sul do Brasil, Bia percorre, transpassa, recupera,
recria, cuida e lapida materiais difíceis de serem trabalhados, transformando-os em verdadeiras obras-primas. Não à
toa foi premiada na 10ª edição da Bienal de Florença, em
2015, por suas esculturas de parede, série batizada de Florações. O trabalho da artista foi escolhido por um júri composto por 12 membros de diversos países da América do Norte,
Europa e Ásia.

Atualmente, Bia expõe algumas de suas peças em seu ateliê
na Vila Nova Conceição, em São Paulo, onde também trabalha em suas obras mais recentes. Até o fim do ano, a artista
ainda tem duas exposições programadas: na Mostra Mercato
D’Arte Moderna e Contemporânea, na Itália, e no Memorial
da América Latina, na capital paulista.
p t - b r. f a c e b o o k . c o m / a r t i s t a b i a d o r i a
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Além de expor - e ser premiada - neste, que é um dos principais eventos do setor de Artes, Decoração e Design do

mundo, Bia Doria coleciona participações e exposições em
diversos museus, mostras e galerias de renome, como o Memorial da América Latina, em São Paulo, o Museu de Arte
Contemporânea, em Goiás, a Art Basel, em Miami, a Mostra
Mercato D’Arte Moderna e Contemporânea, em Padova, etc.
Vale destacar que Bia cria e recria suas obras não só com a
estética, mas também com engajamento ecológico, mostrando através de sua arte a preocupação com o meio ambiente
e procurando, sobretudo, alertar sobre os desastres ocorridos
no Brasil e no mundo que afetam tão profundamente a natureza. Nela, a artista encontra o motivo e a matéria-prima de
seu trabalho, por isso a trata com tamanha importância.
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Arthur Casas
ralmente nas veias do profissional. Pouco tempo depois que
se formou na faculdade, ele já montava sua primeira loja, voltada para móveis de jardins, em 1988. Quatro anos depois,
inaugurava um escritório de design próprio, que culminou na
criação do Studio Arthur Casas, em 1999, e agora conta com
mais de 40 arquitetos, urbanistas e designers.

Graduado pela Universidade Mackenzie, na capital paulista,
em 1983, Arthur é dono de um vocabulário arquitetônico
descontraído e elegante, que consegue resgatar a tradição
inovadora do modernismo nacional. Sua trajetória teve início no desenho de móveis e na arquitetura de interiores,
expandindo-se gradualmente até incluir residências e edifícios no portfólio.

Já sobre as novidades que estão chegando por aí, Arthur
acredita que deve trabalhar mais com empresas de médio
a grande porte, uma vez que, em sua opinião, as incorporadoras precisam colocar no mercado produtos diferenciados,
mais elaborados e sofisticados para driblar a crise econômica e conquistar clientes. “Também acho que, em 2017, produziremos mais produtos para o mercado interno, de torneiras a porcelanas e de móveis a tecidos”, adianta o arquiteto.

Se hoje não faltam projetos para que Arthur invista seu tempo e talento é porque a aptidão para os negócios corre natu-

arthurcasas.com
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Todo ano é o ano do talentoso Arthur Casas. Reconhecido
dentro e fora do País há mais de duas décadas, o premiado
arquiteto e urbanista se divide atualmente entre seus escritórios em Nova York e São Paulo com projetos simultâneos
em diversos países, entre eles Japão, França, China, México,
Uruguai, Estados Unidos e, é claro, Brasil.
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Patricia Anastassiadis
Patricia Anastassiadis é sinônimo de excelência e elegância
na arquitetura e design de interiores. No comando do escritório Anastassiadis Arquitetos, ela se tornou responsável
pela maioria dos projetos hoteleiros que estão acontecendo
pelo Brasil. A longa lista inclui bandeiras como Sofitel, Ritz
Carlton, Oetker Collection, Hilton, Grand Hyatt, Tivoli, Txai,
Club Med e Intercontinental.

Mas não é só da hotelaria que vive Patricia. Em outras áreas,
a arquiteta tem projetos realizados para empresas como
Banque Edmond de Rothschild, Deustche Bank, Bank Boston, Adidas, Nestlé, Sony, Brookfield, Tishman Speyer, entre
outras. “Um projeto precisa ter um conceito único, ser pensado especialmente para atender às necessidades e o perfil
do cliente, conter arte e tecnologia. Estudamos cada detalhe, buscando unir a preocupação estética com as melhores
soluções técnicas e funcionais”, explica Patricia.
anastassiadis.com.br
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O segredo, segundo Patricia, é unir a preocupação estética
com as melhores soluções técnicas e funcionais que esse tipo
de empreendimento exige. E pelo número de obras que estão
por vir em breve parece que ela tem executado a tarefa com
maestria. Sobre as boas novas para 2017, estão a inauguração do seis estrelas Palácio Tangará, no qual assina o design
de interiores do lobby, bar, restaurante e spa, e a reforma de

dois ícones cariocas: o Sofitel Copacabana e o Marina Palace.
No intervalo, ela deve repaginar ainda o Club Med Trancoso,
o Txai Itacaré e o Tivoli Mofarrej, que já faziam parte de seu
portfólio.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-164 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:18

A

S T

R

O N

O M

I

A

Cyan

Magenta

Yellow

Black

G

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-165 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:18

Cyan

Magenta

Yellow

Black

gourmet

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-166 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:18

G

O U

R M

E

T

Fernanda Meneguetti

Faixa Azul
Quando o imigrante italiano Vito Antonio D’april desembarcou no Brasil,
em 1940, vindo diretamente de Parma,
na pequena mala a tiracolo trazia poucas roupas e uma importante receita de
queijo de sua região natal. Ele não imaginava que com aqueles escritos conseguiria idealizar a marca de queijos mais
famosa e de melhor qualidade do País.
Após sua chegada, instalou-se na pacata São Gonçalo do Sapucaí, em Minas
Gerais, e logo se tornou o famoso Mestre Vito, carinhosamente conhecido em
sua pequena fábrica onde produzia com
cuidado seus queijos artesanais, dando
atenção aos processos para salmoura e
maturação. Finalizados com uma faixa
azul pintada à mão e com total atenção
do Mestre Vito durante os 12 meses de
maturação, seus queijos conquistaram
o paladar dos brasileiros.
Com a fama e o rápido reconhecimento
pelos comensais, Mestre Vito teve que
ampliar sua fábrica poucos anos depois, tornando assim Faixa Azul a primeira marca de queijo parmesão a ser
produzida em larga escala, mantendo
sua receita original e com acabamento
artesanal. “História e tradição definem
os queijos Faixa Azul. E foi baseada

nessa tradição que a marca cresceu e
evoluiu. A garantia de origem, os ganhos em produtividade e principalmente o sabor inigualável do parmesão Faixa Azul ajudaram a compor o
segredo de tanto sucesso”, pontua Luís
Bueno, responsável pela área de queijos na Vigor Alimentos.
Com o sucesso do parmesão ao longo
das décadas, Faixa Azul, além de manter altamente ativa a produção e o
sucesso de seu primogênito no mercado, resolveu expandir desde 2015 sua
linha, incorporando novos tipos sem
perder suas técnicas e seus princípios
originais. “Recentemente identificamos oportunidades de crescimento no
setor de queijos especiais. Investimos
em pesquisas de mercado e constatamos que podíamos ampliar ainda mais
o negócio de Faixa Azul”, detalha Bueno. “Vimos que havia uma necessidade
de aproximar o brasileiro da cultura do
consumo de queijos especiais, um produto de alto valor agregado, mas ainda
assim acessível. Faixa Azul ampliou seu
portfólio e lançou os tipos Emmental,
Gruyère, Gouda, Brie, Camembert e Blue
Cheese. Os três últimos sabores (Brie,
Camembert e Blue Cheese) são importados da Dinamarca. A mistura de tra-

dição com inovação tem sido o segredo
do nosso sucesso”. Além disso, foram
adicionados aos portfólios os cremes de
queijos Brie, Emmental e Parmesão.
Essa idealização de novos tipos de
queijos vem ao encontro da crescente
busca dos brasileiros pelo conhecimento e pela experimentação da harmonização de queijos com vinhos e
cervejas – e também da inclusão destes ingredientes em receitas especiais.
O brie é um exemplo desta interação
gastronômica. Idealizado na França,
sua textura macia e levemente cremosa marca presença em todas as reuniões de amigos com degustações de
queijos. Ele combina com espumantes,
vinhos brancos com passagem por madeira (como um chardonnay) e tintos
leves (como um pinot noir). Ou então
com vinhos jovens e frutados da região
de Beaujolais. Já o casamento brie e
cerveja vale a união com os tipos weiss
(trigo), pale ale e fruit beer (frutas).

Black
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O brie também é um excelente ingrediente
para incremento em risotos ou massas gourmet. No caso do gouda, a sugestão é num
lanche clássico, com roupagem revisitada: o
tradicional misto quente. O gouda, de origem
holandesa, apresenta sabor suave, mas com
olhaduras lisas, ovaladas e bem distribuídas.
De massa lavada e semicozida, possui textura
mais firme e toque mais adocicado ao paladar.
É um ótimo queijo para harmonizar com vinhos brancos ou tintos jovens e frutados, com
pouca ou nenhuma madeira, como o riesling,
malbec e pinot noir. Com as cervejas, indica-se com os tipos brown, amber e golden ales.

gian strong ales, strong porter e barley wine.
Para levar essas informações de uma maneira
mais leve e explicativa, Faixa Azul idealizou
o Certificado Faixa Azul, uma websérie na
qual o mestre queijeiro Bruno Cabral e seus
convidados, incluindo sommelier e mestre
cervejeiro, expõem estas combinações. “Nossa proposta é mostrar uma jornada entre os
mundos dos queijos, dos vinhos e das cervejas. Nossa webserie revela o que estes três
universos têm em comum, desde a escolha
dos ingredientes no processo produtivo até
o tempo de maturação e as técnicas de armazenamento”, detalha. “Estamos falando
de alimentos vivos, que têm muita coisa em
comum. Saber identificar e aproveitar o máximo de cada um é o que torna o consumo
ainda mais prazeroso. É essa a experiência
que queremos oferecer ao consumidor”.

A linha de queijos especiais tem ainda o sabor suave e levemente picante do francês camembert; do suíço gruyère, com sua massa
firme com abundante proliferação de olhaduras para combinação com chardonnays, merlots e syrahs; e do também suíço emmental,
levemente picante e notas de avelã – ideal
para experimentação com cervejas dos tipos
strong, pale ale e bock. O parmesão, o gorgonzola e o blue cheese, ricos em sal e acidez,
combinam com vinhos doces de sobremesa,
como o botrytisado Sauternes, e os fortificados, caso do Vinho do Porto. Se a preferência
for por cervejas, a indicação é pelas tipo bel-

Seja qual for sua escolha, na hora de reunir
os amigos ou de inserir os melhores queijos
especiais em suas receitas, o Faixa Azul pode
ser encontrado em todos os supermercados
do País.
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Casa Itaim
A Casa conta com 600m² divididos
em três espaços: Salão Principal, Sala
Integrada - que faz a ligação entre o
Salão Principal e a área externa - e
Jardim, além do Hall de Entrada, responsável por causar uma boa primeira impressão nos convidados. Todos
os ambientes receberam um toque de
requinte e versatilidade, para se adaptar aos mais diversos tipos de eventos,
desde casamentos até confraternizações corporativas.

Além de ser um espaço agradável, que
contribui para a harmonia do ambiente, o jardim conta com uma cobertura
móvel, que permite decoração exclusiva e ambientação para eventos noturnos e diurnos, tanto em dias de chuva
quanto em dias de calor. O espaço externo também possui ar-condicionado,
garantindo o conforto dos convidados
em todos os ambientes.

O projeto assinado pelo arquiteto Stephen Steyer visava exatamente isso:
um local moderno e sofisticado que
se adaptasse a todo e qualquer tipo
de ocasião. O profissional optou pelo
uso de materiais como madeira, tijolo
e vidro, que conferiram uma identidade forte e ao mesmo tempo versátil ao
espaço, combinando perfeitamente
com decorações clássicas, rústicas e
contemporâneas.

O pé direito alto, com mais de seis metros de altura, é outro diferencial da
Casa, já que garante amplitude e luminosidade, dois aspectos importantíssimos para a realização de eventos de
grande porte. O espaço acomoda até
500 pessoas em formato de coquetel
e 300 pessoas sentadas, atendendo à
demanda dos mais variados tipos de
eventos.
Além disso, a infraestrutura oferecida
pelo local impressiona. Para aumentar
a comodidade e organização, a Casa
conta com entrada exclusiva de automóveis, que pode ser utilizada como
entrada diferenciada para alguns convidados ou simplesmente para facilitar
o trabalho dos fornecedores. No quesito som e iluminação, a empresa contratada para fazer a decoração pode
ficar livre para trabalhar do jeito que
preferir, já que a estrutura permite que
a montagem possa ser feita de diversas formas.
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A integração com a natureza é um dos
pontos fortes da Casa Itaim, espaço
de eventos inaugurado em 2013 no
coração de um dos bairros mais badalados de São Paulo. O jardim externo,
que pode ser visto de qualquer ângulo
do salão principal é um dos atrativos
que convencem noivas, famílias e empresários a realizarem suas comemorações por ali, afinal, só quem vive na
capital valoriza tanto o privilégio de
estar rodeado pela natureza.
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O mais impressionante é que mesmo
se tratando de eventos tão distintos,
a Casa se adapta perfeitamente a todos eles. Nas festas de casamento, por
exemplo, o clima costuma ser mais
romântico e a decoração baseada em
arranjos de flores, lustres e velas. Tudo
com uma iluminação baixa, que torna o
ambiente mais intimista.

Para as noivas, o local oferece uma suíte feita para troca de roupa, descanso
e retoques de maquiagem e, um dos
grandes pontos de destaque, a opção de
realizar a cerimônia ali mesmo, em algum dos outros espaços que a Casa oferece além do Salão Principal. Ou seja,
todas as etapas do casamento podem
ser resolvidas no mesmo local, proporcionando maior comodidade aos noivos
e aos convidados, que não precisam se
deslocar de um lugar para o outro.
Quando a ocasião for mais informal,
como um aniversário, por exemplo, é
só mudar o estilo da decoração que
a Casa ganha outros ares. O estilista
Sergio K., dono da grife que leva seu
nome, e o promoter Helinho Calfat,
são alguns dos nomes conhecidos que
já comemoraram sua nova idade com
festas inesquecíveis no local, provando
que a versatilidade é realmente o ponto

forte da Casa Itaim. Além deles, empresas como Bentley, Tiffany & Co, Procter
& Gamble, Brastemp, Samsung, L’Oreal,
Unilever, Lufthansa e IBM estão entre
as que já realizaram eventos marcantes
e de grande sucesso por ali, graças aos
serviços prestados por uma equipe extremamente profissional e experiente.
Vale ressaltar que além de toda a estrutura para eventos, a Casa ainda oferece uma lista de parceiros credenciados para que tudo saia perfeitamente.
Além de 25 renomados buffets como
Fasano, Buffet França, Charlô e Balsamico, a Casa Itaim conta com gastronomia própria, para aqueles que preferem resolver tudo no mesmo local.
c a s a i t a i m . c o m . b r.

173

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Eventos variados
Por ser um espaço de extremo bom gosto, com uma arquitetura autêntica, que
permite as mais variadas cenografias,
a Casa Itaim recebe diversos tipos de
eventos. Ali já foram realizados casamentos da alta sociedade paulistana,
aniversários de 15 anos, bar-mitzvás,
bodas, eventos corporativos e confraternizações de empresas.
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Kinoshita
O Kinoshita é um dos japoneses mais
cultuados da cidade. Surgiu no final da
década de 1970 no Bairro da Liberdade
e há quase dez anos ocupa uma esquina da Vila Nova Conceição. Ao longo
dessa trajetória, a casa consagrou um
dos grandes chefs do País, Tsuyoshi
Murakami, e uma nova percepção da
gastronomia nipônica a kappo cuisine. Em outras palavras, um showman
que domina como poucos a arte da
alta cozinha japonesa e a demonstra
em pratos preparados com iguarias
que remetem a origamis, tamanha a
beleza e delicadeza. A base do menu
foi concretizada durante uma viagem
ao Japão do cozinheiro com seu sócio,
o restaurateur Marcelo Fernandes. No
entanto, ao longo dos meses do ano,
ela sofre a influência de ingredientes
sazonais e de inspirações e sensações
de Murakami.
Rua Jacques Félix, 405
Vila Nova Conceição, SP
11 3849 6940
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restaurantekinoshita.com.br
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Attimo

Clos
Quando surgiu em 2011, o Clos (na
época de Tapas) era um escândalo –
na melhor acepção da palavra, é claro. Alinhado à cozinha espanhola de
vanguarda, com direito a rompantes e
bem-sucedidas experiências moleculares, era então comandada pelo casal
Ligia Karazawa e Raúl Jiménez. Hoje,
cinco anos mais tarde e prêmios acumulados, a casa segue outro caminho.
Apesar de manter-se teoricamente
como um restaurante de gastronomia
espanhola contemporânea e ser administrada pelo mesmo restaurateur,
Marcelo Fernandes, um novo casal,
formado pelos chefs Carol Albuquerque e Willem Vandeven, dita um menu
mais fresco e com mais ingredientes
brasileiros, como se nota em criações
inpiradas. Entre elas, o peixe marinado com consommé de lagostim, jambu
e alga kombu e o magret de pato com
toque de laranja e berinjela laqueada
com tucupi.

Numa casa dos anos 1950 revolucionada arquitetonicamente com muito
mármore e madeira por Naoki Otake,
o Attimo completou quatro anos. Há
dois, desde que o Guia Michelin chegou
ao Brasil, mantém uma estrela. Mérito de uma cozinha italiana primorosa,
hoje assinada pelo chef Paulo Kotzent
(ex-Piselli e ex-Braz Trattoria). Pães de
fermentação natural, massas frescas
produzidas com farinha italiana de alta
qualidade e ovos caipira, carnes de procedência bem executadas, sobremesas
clássicas com toque de frescor. Receitas
cujos ingredientes e dedicação conferem sabores, aromas e apresentações
singulares.
Rua Diogo Jácome, 341
V i l a N o v a C o n c e i ç ã o , S P, 1 1 5 0 5 4 9 9 9 9

Rua Domingos Fernandes, 548
V i l a N o v a C o n c e i ç ã o , S P, 1 1 3 0 4 5 2 2 9 1
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Marcelo Fernandes
Empreendedor nato: Empresário paulistano, Marcelo Fernandes é um gourmet desde sempre. Inaugurou em
1999 o restaurante D.O.M. com o chef
Alex Atala. Após seis anos (2006),
deixou a sociedade e se associou ao
francês Steven Kerlo e inaugurou
em Higienópolis a primeira unidade
da Mercearia do Francês, da qual é
sócio-proprietário. Em 2008 entrou
como sócio do restaurante Kinoshita,
ao lado do chef Tsuyoshi Murakami,
alcançando as mais importantes premiações no Brasil. Apaixonado pelo
universo gastronômico, Marcelo Fernandes faz viagens gastronômicas
semestralmente para visitar restaurantes, conhecer tendências e participar de jantares ao redor do mundo.
Em 2011, inaugurou o Clos, uma casa
com conceito ibérico-mediterrâneo,
focada em hospitalidade. Da sua mais
recente empreitada, surgiu o restaurante Attimo, restaurante de cozinha
italiana, que inaugurou em agosto de
2012, na Vila Nova Conceição, e caiu
no gosto do público.
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Grupo D.O.M.
vilegia o máximo aproveitamento do animal,
inclusive, possibilitando o porcionamento de
algumas peças para serem compartilhadas).
Pouco? Fundador do Insituto ATÁ (uma entidade que se dedica a aprimorar a relação
do homem com o alimento), o chef oficializou-se embaixador da gastronomia brasileira
por meio de três boxes no Mercado Municipal
de Pinheiros, a Amazônia-Mata Atlântica, os
Pampas e o Cerrado-Caatinga. Neles, com a
ajuda de colegas cozinheiros, sociólogos e
empresários vende a preço justo ingredientes dos diferentes biomas do Brasil. O objetivo é destacar pequenos produtores, peculiaridades dos terroires e das estações do ano.
D.O.M.
Rua Barão de Capanema, 549, 11 3088 0761
Dalva e Dito
Rua Padre João Manuel, 1.115, Jardins, SP
11 3068 4444
Açougue Central
Rua Girassol, 384, Vila Madalena, SP
11 3095 8800
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Em 1999 os rumos da gastronomia no País
tomavam nova direção: Alex Atala abria
o D.O.M., um restaurante brasileiro como
jamais se havia visto, com uma cozinha
contemporânea autoral. Em poucos anos,
conquistou todos os principais prêmios do
Brasil e, em 2006, passou a figurar na célebre lista dos 50 melhores restaurantes do
mundo, da publicação inglesa “Restaurant
Magazine”. Em 2015, o D.O.M. acenou com
duas novidades importantes: passou a trabalhar exclusivamente com menu-degustação
(vitrines rotativas de quatro ou oito pratos
com o melhor que a casa oferece) e tornou-se o único restaurante do Brasil a receber
duas estrelas no Guia Michelin. Não bastasse
as complicações de manter uma casa única de altíssima gastronomia, Atala ainda é
proprietário do Dalva e Dito (inaugurado em
2009 com o conceito da gastronomia afetiva: “É a cozinha das senhoras brasileiras, das
nossas referências de mãe, avó, tia e sogra”,
define ele) e do Açougue Central (inaugurado
em 2016, a casa especializada em carnes pri-
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Grupo Fasano
Ruggero, Parigi e Parigi Bistrot (somente em
São Paulo), os bares Londra e Baretto, além
de hotéis (que incluem o Fasano Las Piedras,
em Punta del Este e o Boa Vista, no interior
paulista, situado em um complexo residencial com campo de golfe).
No que tange à casa mais emblemática do
grupo, o Fasano de São Paulo, o cardápio orquestrado por Luca Gozzani além de receitas
clássicas (entre elas o ossobuco de vitela
com vinho branco e ervas e o filé Rossini,
com trufas e foie gras), oferece três propostas distintas de degustação, sempre em
cinco tempos – são eles: o mare (que se inicia com caranguejo do Alasca com creme de
couve-flor e ovas de salmão), o monte (que
destaca as costeletas de cordeiro em crosta
de pão de miga com lentilhas) e o Fasano (finalizado com o melhor millefoglie do País).
Fasano
R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, SP
11 3896 4000.
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O patriarca dos Fasano, o milanês Vittorio,
desembarcou no Brasil em 1902. Em pouco
tempo, abria a charmosa Brasserie Paulista
ainda num centro tranquilo e elegante. Anos
mais tarde, depois de voltar dos estudos na
Itália, Ruggero, seu filho, inaugurou o Fasano.
A saga gastronômica do clã estava trilhada.
Nos anos 1950, surgia a Confeitaria Fasano,
onde a alta sociedade tomava o chá da tarde.
Na década de 1960, foi a vez de levar o nome
da família para a Avenida Paulista. Ali, no
recém-inaugurado Conjunto Nacional, o jardim de inverno do estabelecimento abrigou
shows históricos como o de Nat King Cole e
Ginger Rogers. Vinte anos depois, em 1982,
Fabrizio, filho de Ruggero, abriu um novo
restaurante. Desta vez, no Shopping Eldorado. Três anos mais tarde, a grife gastronômica encontrava-se na Rua Amauri. Outros
três anos e ocupava a Rua Haddock Lobo.
Atualmente, o legado tocado diretamente
pelo restaurateur Rogério, terceira geração
dos Fasano, inclui os restaurantes Fasano
e Fasano Al Mare (no Rio de Janeiro), Gero
(em versões paulistanas e cariocas), Nono
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Piselli
Da pequena Joanópolis, no interior de São Paulo, de produtor de ervilha, passando por maître-sommelier do Grupo Fasano, Juscelino Pereira tornou-se um dos mais respeitados e queridos restaurateurs da capital. À frente das duas unidades do Piselli, uma há 12 no Jardins
e outra há um no Shopping Iguatemi, o empresário distribui sorrisos e serve cucina italiana
sem invencionices e com muita qualidade. Entre os clássicos da grife, mille foglie de polenta
com cogumelos e queijo grana padano; ravióli de aspargos, gema e queijo taleggio em creme
de trufas brancas e agnolotti dal plin (massinha delicada com carnes e vegetais ao molho
de assado, manteiga e sálvia). Vale dizer que, no Sud, há uma propensão às receitas do sul
da Itália, caso dos arancini (bolinhos de risoto com mussarela de búfala), dos calamari fritti
(lulas à dorê com molho pizzaiola) e do tagliolini neri com anéis de lulas grelhadas, abobrinha e bottarga de tainha. Em ambos os endereços, todos os pratos são decorados com piselli
(ervilhas, em italiano) e podem ser harmonizados com drinques bem executados e mais de
150 rótulos de vinhos, incluindo os da casa, produzidos pelo Castello di Gabiano, produtor
tradicional do Piemonte.
Rua Padre João Manoel, 1253

A v. B r i g . F a r i a L i m a , 2 2 3 2 , P i s o Té r r e o , S P

Jardins, SP

11 3031 5404

11 3081 6043

piselli.com.br
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Piselli Sud Shopping Iguatemi SP
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R yo : h a u t e c u i s i n e
Kaiseki-Ryori. Anote essa expressão. Inspirado na cerimônia do chá, trata-se de uma
espécie de menu degustação de alta gastronomia em que os pratos satisfazem corpo e
alma. No Ryo, o conceito é posto em prática
pelo chef Edson Yamashita, que se formou
em Tóquio e, em São Paulo, consagrou-se
como sushiman do incensado Shin-Zushi.
Sua nova casa, no Itaim Bibi, investe em ingredientes sazonais para seduzir os paladares. Além de sushis impecáveis e sashimis de
cortes precisos, a cozinha quente de técnicas
sofisticadas marca presença. Nesse sentido,
prato a prato, Yamashita faz com que o comensal tenha experiências únicas por meio
do doce, do amargo, do salgado, do azedo e
do umami – o quinto sabor, crucial à culinária nipônica e detectável no glutamato, no
missô, nos cogumelos, no queijo parmesão,
nos tomates...
Rua Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, SP
11 3881 8110
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ryogastronomia.com.br
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Ca´d´Oro
Em 2009, depois de funcionar por três décadas,
o primeiro cinco estrelas de São Paulo, o Ca´d´Oro, encerrou as atividades. Agora, volta à
vida no mesmo endereço, porém, totalmente
remodelado e em meio a um complexo de duas
torres construídas pela Brookfield, que incluem
374 residências e 387 salas de escritórios. Com
entradas independentes, o hotel possui arquitetura arrojada (um mix entre o projeto de José
Lucena, interiores de Patricia Anastassiadis e
paisagismo de Benedito Abbud) e mobiliário
clássico, marcado por antiguidades do século 19,
vista panorâmica para o centro da cidade, salas
de evento, bar e restaurante. Falando nele, sob a
batuta do chef Ednaldo Barreto Reis, que entrou
para a equipe em 1994 como aprendiz, o menu
resgata receitas de outrora, caso do casoncelli
alla bergamasca (massa recheada com vitelo e
codeguim e toque de amaretto), do gran bollito misto alla piemontese (cozido de carnes e
legumes que chega ao salão em um chariot) e
da cassate Ca’d’Oro (de sorvete com frutas cristalizadas). No bar, ao som de piano, uma adega
de mil garrafas e 130 rótulos destaca produtores
italianos e do Velho Mundo.
Rua Augusta, 129, Consolação, SP
11 3236 4300
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UN
Em um imóvel moderno, o ambiente tem luz baixinha e som
ligeiramente alto, a cozinha, alta performance e precisão técnica. Chegando ao seu primeiro ano, o UN é sucesso. Um dos
culpados é o sushiman Tadashi Shiraishi, discípulo do chef-celebrity japonês Nobu (de restaurantes badalados em Nova York,
Mykonos e St. Moritz). Entre as especialidades do restaurante,
encontram-se os ceviche de frutos do mar e o grego (com camarões, queijo feta, alcaparrões e vegetais), o crispy rice (sushi
crocante de atum ou de salmão) e o hamachi jalapeño (sashimi
de olhete com jalapeños e molho cítrico, 28 reais), servidos
em cerâmicas exclusivas do badaladíssimo Studioneves. Outra
graça do UN é o fato de seu sushi-bar abrigar uma das únicas
sushiwomen do Brasil, Alice Celidônio.
Rua Padre João Manuel, 1050, Jardins, SP
11 3086 0066
un-restaurante.com

Black

Ema
Ainda distante dos 30 anos, a chef Renata Vanzetto é incansável. Tem três Marakuthais, o novíssimo bar Lambisgoia, em
Ilhabela, e um complexo gastronômico no Jardins. O casarão
de três andares foi inaugurado como nova moradia do contemporâneo Ema, mas já tem espaço para o seu bar caiçara, o MeGusta, e para uma balada secreta no porão, ainda sem nome e
previsão de abertura. O diminuto Ema, decorado com paredes
verdes e quadros com a ave pintados pela própria chef, é o xodó
de Renata. Ali, ela apresenta o melhor de sua cozinha criativa:
“O tom é bem intimista, a ponto do menu rotativo evocar a
minha infância pé na areia, dos miojos da minha mãe à anchova grelhada do meu pai, passando pelo bolo de chocolate da
minha avó, primeira receita que aprendi na vida”, explica ela.
Detalhe: tudo executado com técnica, delicadeza e ingredientes de primeira qualidade.
Rua Bela Cintra, 1551, Jardins, SP
grupomarakuthai.com.br
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Bar da Dona Onça
Quando não está cuidando das merendas das escolas estaduais,
Janaina Rueda está dando expediente no festejado Bar da Dona
Onça, que acaba de completar oito anos de idade. Grande anfitriã da cidade, a cozinheira serve aos pés do histórico Edifício
Copan uma gastronomia brasileira afetiva, evocando comidinhas de mães e avós com precisão técnica e toques de chef.
Um exemplo? As moelinhas de frango ensopadas com polenta
cremosa, alface romana e picles de cebola. Outro? O músculo com tutano e purê de cará, servido às quartas-feiras. Sem
contar a feijoada, as caipirinhas, a galinhada, o arroz de fígado
acebolado com ovo frito.
Avenida Ipiranga, 200 lojas 27/29, Centro, SP
11 3257 2016

Black

A Casa do
Porco

Há um ano, Jefferson Rueda não sabe o que é sossego. O chef
já conhecia o prestígio de suas aclamadas passagens pelos italianos Pomodori e Attimo, porém, nada se compara à fase atual.
Idealizador do açougue-bar mais concorrido da América Latina
– A Casa do Porco –, ele serve alta gastronomia despretensiosamente e baseada num só ingrediente: a carne suína. “Reuni
toda minha experiência, técnicas, pesquisas e até ingredientes
que provei nesses últimos 20 anos”, diz Rueda. Diante do cardápio, a indecisão é quase uma certeza. Sendo assim, vale pedir
o menu-degustação “De Tudo um Porco” que, ao longo de oito
etapas, apresenta os embutidos e pães da casa, criações provocantes como o torresmo de pancetta com goiabada picante e o
sushi de papada, até desembocar no Porco a San Zé. A estrela
do cardápio é assada em carvão lentamente por até oito horas
e servida com tutu de feijão, tartar de banana, couve ou cuscuz
de legumes e hortaliças na brasa.
11 3258 2578.
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Va r a n d a G r i l l
O Varanda acaba de completar 20 anos com três unidades (Jardins, JK e Ribeirão Preto),
uma loja (a Varanda Gourmet, com empório, rotisserie e hamburgueria) e a certeza de ser uma
das mais premiadas steakhouses do País. Seu fundador, Sylvio Lazzarini, um administrador
de empresas e ex-criador de gados, fez da marca uma referência em três grandes escolas de
churrasco – a norte-americana, a argentina e a brasileira – e numa das carnes bovinas mais
nobres e idolatradas do mundo – o kobe beef. Para 2017, além de continuar servindo cortes de
excelência, o Varanda busca se consolidar como um restaurante que também oferece pescados
frescos e altíssima qualidade. Nesse sentido, o chef da casa, Fábio Lazzarini, já arrisca um
menu degustação criativos à base de peixes e frutos do mar, com direito a ceviches, tartares,
carpaccios e até moquecas.
Rua Gen. Mena Barreto, 793, Itaim Bibi, SP
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Loi
chef Paulo Barros (ex-Due Cuochi e Italy) a
Modern Mamma Osteria. Ali, a promessa de
uma cantina contemporânea, sem afetações
e com preços justos, dessas que prezam pratos clássicos e afetivos, como os que os lares
e osterias italianas servem. Nesse aspecto,
receitas para compartilhar, como as polentas
(que podem vir cobertas por linguiça, espinafre e queijo canastra) e os risotos (caso do
de açafrão, cogumelos e gorgonzola dolce), já
integram o cardápio.
Rua Joaquim Antunes, 102, Pinheiros, SP
11 3062 1160
Ta v o l a S a l v a t o r e L o i G r a n d C r u M o r u m b i S h o p p i n g
A v. R o q u e P e t r o n i J ú n i o r, 1 . 0 8 9 , p i s o s u p e r i o r, S P
11 5181 0070
Modern Mamma Osteria
Rua Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, SP
11 3078 2263
salvatoreloi.com.br
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A voz baixa, o olhar sereno e compenetrado,
a devoção à cozinha italiana de origem. Características que ajudam a definir o sardo da
pequena Tempio Pausania, Salvatore Loi, um
dos chefs mais respeitados do País. À frente do Loi desde maio, restaurante de alta
gastronomia, aberto de segunda a segunda,
ele lança da cozinha aberta pratos autorais
impecáveis – de entradas provocantes como
pasta e fagioli con pólipo (massinha com feijão e polvo surpreendentemente delicada) ao
petto di anatra (peito de pato com cogumelos, uvas salteadas e foie gras ao molho de
morangos e redução de vinho tinto). Em setembro passado, a elegância de suas receitas
invadiu de forma mais casual a loja da Grand
Cru do Shopping Morumbi. Ali, em meio a
uma carta de mais de 1,2 mil rótulos de vinho, a Tavola Salvatore Loi serve um menu
enxuto, preciso, mas com destaques como a
bela lasanha de espinafre recheada com vitela e gratinada com molho de grana padano.
Seguindo essa toada descomplicada, Salvatore abriu recentemente, em parceria com o
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Picchi
Vi t o r S o b r a l

As passagens em restaurantes estrelados
pela Europa, sobretudo pela Itália, marcam
o trabalho de Pier Paolo Picchi. No Jardins,
o restaurante que há dois anos leva seu sobrenome exibe um cardápio clássico, mas
permeado por toques autorais e por produtos caseiros, caso do marcarpone que dá vida
ao tiramisù e do lardo, usado em seu molho
carbonara. Entre seus hits, está o pici, uma
massa artesanal de origem Toscana resgatada exclusivamente por ele no Brasil e que
acompanha ragù de linguiça calabresa, feijão branco e peperoncino. Fã confesso das
carnes, em especial de caça, o cozinheiro
serve pratos encorpados como o carré de
cordeiro com berinjela parmiggiana. Para
harmonizar, dos 170 rótulos da adega, 30%
deles são italianos.

Cozinheiro profissional desde os 21 anos, o alentejano Vitor Sobral é um irrequieto embaixador da cultura gastronômica lusitana. Além das pesquisas práticas de forno, bancada e fogão, o chef estuda produtos e literatura culinária a
fundo. Publicou mais de uma dezena de livros e tornou-se
consultor gastronômico de empresas-referência, como a
companhia aérea TAP, a produtora de louças Vista Alegre, a
Norge de pescados da Noruega e o Grupo Sovena dos Azeites Oliveira da Serra e Andorinha, por exemplo. Não bastasse, o chef espalha sua marca “Da Esquina” por meio de
estabelecimentos em Portugal, Brasil e Angola. Em Lisboa,
há a matriz Tasca, a Peixaria, a Cervejaria e o Balcão – todos
da Esquina. No Brasil, São Paulo tem a primeira filial da
Tasca, a Taberna e a Padaria, claro, da Esquina. João Pessoa, também tem a sua própria Tasca. E, em Luanda, fica a
Kitanda da Esquina. Na capital paulista, Sobral evidencia a
valorização do receituário e dos ingredientes lusitanos em
todas as suas casas – nos bacalhaus perfeitos que fazem
da Tasca o melhor restaurante português da cidade, no que
vai à grelha na Taberna e na tradição milenar do pão e da
doçaria lusitanos na Padaria.

Rua Oscar Freire, 533, Jardins, SP
11 3065 5560
restaurantepicchi.com.br

Alameda Itu, 225, Cerqueira César, SP
11 3262 0033
Ta b e r n a d a E s q u i n a
Rua Bandeira Paulista, 812, Itaim Bibi, SP
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Mocotó
Rodrigo Oliveira não faz releituras: ele respeita e homenageia as receitas sertanejas. Por um lado, mergulha nas
tradições de sua família e mantém um dos maiores sucessos de público de São Paulo – o Mocotó, fundado em 1973
pelo seu pai; por outro, no Esquina Mocotó, dedica-se a uma
culinária brasileira autoral em diálogo aberto com o cenário gastronômico atual: “A ideia é continuar olhando para o
nosso quintal, mas sem dar as costas para o mundo”, explica. Na sua simplicidade, na extrema zona norte da capital
paulista, o Mocotó garantiu-se entre os melhores restaurantes da América Latina e colocou Rodrigo entre os jovens
chefs mais influentes do mundo. Para quem duvidar desse
poder, basta pesquisar quantas versões de seu dadinho de
tapioca existem por aí – do bar chique no Jardins a restaurantes hypes em Paris. Porém, fora das “quebradas” da Vila
Medeiros, a única porção autêntica da tentadora fritura fica
no Café Mocotó, instalado desde o comecinho de 2016 no
Mercado de Pinheiros.
Av. N o s s a S e n h o r a d o L o r e t o , 1 1 0 0 , Vi l a M e d e i r o s , S P
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Le Bife
Ambiente despojado, grelhados suculentos, molhos bem executados e um cozinheiro-celebridade. Aí está a chave do
sucesso do Le Bife, cujo cardápio é assinado pelo masterchef Erick Jacquin. Além da
variedade de cortes bovinos, suínos e de
cordeiro que deixa a brasa bem escoltada
por sauces de sotaque francês (de bearnaise a poivres, passando por moutarde à
l’ancienne), entradas divertidas como os
mini-hambúrgueres e o steak tartar temperado e sobremesas como o inevitável
petit gâteau estão entre os hits da casa.
Durante os almoços de dia de semana, uma
fórmula descomplicada agrada aos comensais: corte do dia, salada verde e rodízio de
acompanhamentos.
Rua Pedroso Alvarenga, 1088, Itaim Bibi, SP

O ambiente lembra o de uma casa de veraneio moderna, com muita luz natural e um corredor que recebe exposições de arte. No entanto, o que de fato
impacta no Maní é a sintonia fina entre a gaúcha Helena Rizzo e o catalão
Daniel Redondo. Os chefs se conheceram enquanto trabalhavam no premiadíssimo espanhol El Celler de Can Roca e há dez anos tocam incansavelmente
o restaurante que alia técnica a memórias afetivas, vanguarda a tradições,
frescor a constância. Não à toa, o Maní figura entre os 50 melhores do mundo,
possui uma estrela Michelin e Helena já foi eleita a melhor chef mulher do
mundo. O respeito e a fidelidade de crítica e público permitiram a expansão
do conceito, hoje também propagado pela Casa Manioca (espaço de eventos),
pelo Manioca (no Shopping Iguatemi) e pela Padoca do Maní.
Rua Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, SP
11 3085 4148
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Tu j u
Carnes, pescados, legumes, verduras e PANCs (plantas alimentícias não-convencionais). Tudo no Tuju é fresquíssimo e
de fornecedores selecionados a dedo. Tudo no Tuju é trabalhado
criativa e cirurgicamente. A cada 15 dias, o menu-degustação
de cinco tempos, sempre composto por produtos sazonais, é
renovado: “Assim podemos oferecer uma experiência gastronômica única a um preço acessível, que todos os subprodutos são
usados”, acredita o chef Ivan Ralston. Em dois anos de vida, a
casa conquistou diversos prêmios e inclusive uma estrela do
Guia Michelin.
Rua Fradique Coutinho, 1248, Vila Madalena, SP
11 2691 5548

Nino
Com pouco mais de um aninho, o Nino Cucina é um case. As filas intermináveis comprovam que a boa culinária italiana
servida em ambiente intimista é imbatível. Ao mesmo tempo, elas deixam clara a fina sintonia da sociedade entre o produtor de eventos gastronômicos Renato Calixto e o talentoso chef italiano Rodolfo De Santis. No que tange à cozinha em
si, o menu enxuto revela inspirações familiares, receitas sem invencionices, como numa casa na Itália. Da carne cruda ao
tiramisù, passando por massas impecáveis (caso do espaguete à carbonara ou do bucattini à matriciana) e até por drinques,
como o negroni.
Rua Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi, SP
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E l e ve n
Passado o buxixo dos Jogos Olímpicos, o estrelado Eleven Rio, aberto em 2015, trocou o Jardim Botânico pela orla de
Ipanema. Para marcar a mudança, Joachim Koerper, o chef alemão de espírito português, que já coleciona 15 estrelas
Michelin, incluindo a brasileira, criou novos pratos. Entre eles, há entradas como o delicado “Abacate 18 meses na árvore,
lula, coco, aipo e compota de daikon”; principais como o “Robalo, frutos secos, alcaparras” (o peixe acompanha hollandaise
de maracujá, laranja e funcho); ou a “Costela, cebola, milho” (costela bovina de Angus acebolada com batata frita belga e
caviar de berinjela) e sobremesas como o “morango com jabuticaba e sorvete de Grand Marnie”. Além do menu à la carte,
o restaurante serve menus-degustação de seis a 11 tempos.
Avenida Vieira Souto, 234, Ipanema, RJ
21 2267 9282

Black

Oro
Tido como um dos principais nomes da cozinha contemporânea, Felipe Bronze tem motivos de sobra para sorrir. Formado no Culinary
Institute of America, em Nova York, o carioca trilhou seu caminho há
18 anos e jamais hesitou em dar a cara à tapa. A ousadia parece ter
compensado e 2017 tem tudo para ser o seu ano. O chef estará à frente
de três atrações televisivas do GNT (Que Seja Doce, The Taste Brasil
e uma ainda mantida em segredo), do casual e novíssimo Pipo (no
Fashion Mall) e do premiado Oro. Em novo endereço, este restaurante
traz mobiliário de design brasileiro e jabuticabeiras no salão, influências das culinárias japonesas, espanholas e argentinas, além dos
mais frescos ingredientes do mercado. Alia com maestria vanguarda
e tradição: “Acreditamos que a vanguarda não existe sem a tradição.
O melhor produto e a criatividade reencontram a brasa e afetividade
para definir nossa essência”, acredita Bronze. Com uma estrela Michelin e o terceiro cardápio em vigor, não raro é ele mesmo quem vai às
mesas explicar detalhes dos pratos aos comensais. Normalmente, na
companhia de sua esposa, a sommelière argentina Cecilia Aldaz, que
sugere harmonizações afinadas com as receitas do marido.
Rua General San Martin, 889, Leblon, RJ
21 2540 8768

190

Cyan

Magenta

Yellow

ororestaurante.com.br

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-189 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:20

Amado
Desde a inauguração, dez anos atrás, o Amado ocupa um antigo trapiche todo reformado para
ser um dos salões mais elegantes de Salvador. Ali, estrategicamente de olho na bela Bahia de
Todos os Santos, o criativo chef mineiro Edinho Engel resgata com leveza e originalidade a
tradicional culinária baiana, servindo com beleza de carré de bode selado com rösti de aipim
e queijo coalho a camarão empanado em tapioca com risoto de queijo meia cura, sempre
acompanhados de boas sugestões de harmonização, a partir da encorpada adega de mais de
200 rótulos.
Av. L a f a ye t e C o u t i n h o , 6 6 0 , C o m é r c i o , S a l v a d o r, B A
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Junior Durski
O chef paranaense Junior Durski, bacharel em Direito e ex-empresário madeireiro, realizou-se profissionalmente com a gastronomia. Autodidata, em 1999 inaugurou o restaurante
Durski, em Curitiba, a maior referência na cidade em haute cuisine internacional, de estilo
clássico e elegante. Em paralelo, ele começou a buscar o “melhor hambúrguer do mundo”.
Daí a abertura do Madero, em 2005, uma casual steak house com hambúrgueres de primeira:
“Fazemos tudo para ter certeza que a qualidade seja a melhor possível. Este é o caso dos pães,
hambúrgueres, bacon, carnes, molhos, sobremesas, sorvetes e a maionese”, explica Durski. De
lá para cá, somam-se mais de 80 Maderos espalhados por cidades de Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Minas Gerais, além do Distrito Federal. A rede também tem um restaurante em
Miami, nos Estados Unidos.
durski.com.br
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Na Itália, a De’Longhi surgiu em 1902. No Brasil, ela chegou em 1986, quando era patrocinadora do piloto Ayrton Senna,
na Lotus. Mas foi somente em 2009 que ela abriu uma filial por aqui. Ao longo de mais de um século de história, passou de
pequena empresa familiar a líder em vendas de máquinas de café expresso e, especialmente a partir da compra da britânica
Kenwood, em eletroportáteis. Sua atuação no segmento tido como “premium gourmet” é impactante graças a combinação
de qualidade, tecnologia, performance e design sofisticado. Um exemplo concreto de tais característica é a máquina de
cozinha Cooking Chef, da Kenwood, espécie de panela-robô com mais de 40 funções, além de acessórios (como multiprocessador, liquidificador, batedores de aço inox e cesto de cozimento a vapor) que substituem muitos utensílios em um só
equipamento. De’Longhi, d e l o n g h i . c o m / p t - b r ; K e n w o o d , k e n w o o d w o r l d . c o m . b r
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KitchenAid
Pode soar polêmico: mas atire a primeira panela o amante de
cozinha que nunca sonhou em ter uma batedeira KitchenAid.
O símbolo dos gadgets surgiu em 1919, porém, somente em
1936 teve seu design eternizado por Egmont Arens. Fato é que
a marca norte americana tornou-se referência mundial em performance, versatilidade e estética. No Brasil, sua presença oficial é recente, ainda não completou uma década. No entanto,
desde 2015, mais e mais produtos são acrescentados ao portfólio nacional. Dentre os últimos, vale mencionar o liquidificador
Diamond, primeiro produto apresentado no segmento saúde e
bem-estar. Seu diferencial está na capacidade de maior preservação dos nutrientes dos alimentos graças a uma combinação
do seu copo em formato de diamante com um motor de alto desempenho, que evita o aquecimento dos alimentos no processo
de liquefação. A última novidade, vale mencionar, é a linha de
cafeteiras (Automática, Prensa Francesa e de Sifão) e moedor
de grãos (que inclui café e temperos).
11 4004 1759
0800 722-1759
kitchenaid.com.br

Há 30 anos, a Suíça lançava a marca de cafés da mais alta
qualidade em cápsulas de alumínio, de máquinas inteligentes
e de serviços personalizados, domésticos e empresariais. Era a
Nespresso, que há uma década desembarcou no Brasil. Hoje, a
marca disponibiliza ao País 24 blends de diferentes produtores
mundiais, além de edições limitadas. Destas, a mais recente é
a Variations, linha aromatizada inspirada em sobremesas austríacas típicas de Viena: a Linzer torte (bolo amendoado com
geleia de framboesa), a Sachertorte (à base de chocolate e creme de leite batido) e o Apfelstrüdel (massa folhada e amanteigadíssima de maçã). Por aqui, a multinacional conta ainda com
12 lojas, o Nespresso Club (aconselhamento e serviços especializados para os clientes fiéis) e o primeiro Nespresso Expertise
Center das Américas, espaço nos Jardins que, além de butique,
dedica-se à difusão da cultura do grão por meio de cursos, degustações e tours pela história da bebida.

Electrolux
A cada ano, a Electrolux vende, em 150 países,
mais de 50 milhões de itens entre eletrodomésticos e aparelhos para uso profissional. Reflexo
de uma missão bem cumprida – a de desenvolver
produtos inovadores, baseados nos desejos e necessidades reais dos consumidores e profissionais.
O portfólio da multinacional de origem sueca começou a se construir em 1919 e hoje inclui refrigeradores, eletroportáteis, lavadoras de alta pressão,
lava-louças, lavadoras de roupas, aspiradores de
pó e fogões das marcas Electrolux, AEG-Electrolux,
Zanussi, Eureka, Grand Cuisine e Frigidaire.
electrolux.com.br
casaelectrolux.com.br

0800 7777 737
nespresso.com
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O engenheiro civil uruguaio Carlos Pissani vem de uma família em que massa era sempre
caseira. De posse da receita de sua bisavó, decidiu empreender no Brasil. Levou quase um ano
para que a primeira loja da Pissani Massas Gourmet abrisse as portas, mas, fato é que, desde
2007, ela se tornou uma referência graças à sua pasta artesanal recheada com sofisticação
de ingredientes e conceitos. Não à toa, os números da empresa chegam a impressionar: diariamente são vendidas mais de uma tonelada de raviólis e outros parentes para mais de 150
restaurantes do País e para lojas espalhadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília,
Recife e Manaus. p i s s a n i . c o m . b r
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Casa Santa Luzia
Em 1918, o português Daniel Lopes montava um modesto
empório de secos e molhados na altura do número 400 da
Rua Augusta. Alguns anos depois, o estabelecimento passava à esquina com a Oscar Freire e vendia cada vez mais
produtos exclusivos de primeira qualidade à sua exigente
clientela. E hoje, quase um século depois, a essência é a
mesma: a excelência dos bens e dos serviços. Atualmente
tocada pela terceira e quarta geração da família Lopes, a
Casa Santa Luzia, com mais de dois mil e duzentos metros
quadrados de área de venda, comercializa cerca de 20 mil
itens, entre bebidas e alimentos dos principais fornecedores

da Europa, Estados Unidos e América do Sul. Além disso,
entre os mais de 500 funcionários, está uma equipe de nutricionistas treinada para orientar os clientes, assim como
chefs de cozinha que ajudam a desenvolver menus especiais
para datas comemorativas (de Páscoa a Natal, passando por
Dia da Mães, Rosh Hashanah e Thanksgiving, entre outras).
Alameda Lorena, 1471, Jardins, SP
11 3897 5000
santaluzia.com.br
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Em 1953, na pequena Anápolis, em Goiás,
José Batista Sobrinho criava a JBS. Na época, com capacidade para processar cinco cabeças de gado por dia. Hoje líder mundial em
processamento de carne bovina, ovina e de
aves, além de forte participação na produção
de carne suína, e em exportação de proteína animal do mundo (incluindo mais de 150
países), a empresa conta com mais de 200
mil colaboradores, mais de 300 unidades de
produção e atuação nas áreas de alimentos,
couro, biodiesel, colágeno, embalagens metálicas e produtos de limpeza. No Brasil sua
marca líder em carne bovina é a Friboi – reconhecida espontaneamente por 80% dos
brasileiros por oferecer produtos de confiança e qualidade. j b s . c o m . b r
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Eataly
de frutas e verduras, assim como de queijos e massas produzidas diariamente à frente dos clientes, podem ser alternadas
com um docinho tipicamente italiano – seja um gelato ou um
tiramisù. Por fim, uma cerveja, ou melhor, uma birra artesanal pode anteceder um jantar perfeito no Brace Bar & Griglia,
com direito a mozzarellas in carrozza (mussarela empanada
com aliche e manjericão) e bistecca alla fiorentina (corte toscano que pode acompanhar polenta cremosa).
Av. P r e s . J u s c e l i n o K u b i t s c h e k , 1 4 8 9 , I t a i m B i b i , S P
11 3279 3300
eataly.com.br
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Restaurantes, café, sorveteria, confeitaria, padaria, frutaria, açougue, pizzaria, cervejaria, peixaria e quase 8
mil produtos artesanais se espalham pelos 4,5 mil metros
quadrados do Eataly. É possível passar um dia inteirinho ali
sem se dar conta. Nesse sentido, um roteirinho pode ajudar!
O primeiro pit stop pode ser um espresso con panna logo na
entrada, na Caffetteria Tradizionale Lavazza, de preferência
acompanhado pelo doce pão rústico do Nutella Bar, que fica
do lado oposto. Se der sorte pode haver um curso acontecendo na Scuola, no segundo andar. Senão, vale flanar pelos
corredores até a vontade de almoçar surgir. Nesta hora, a
pizza napolitana da Rossopomodoro, uma das melhores da
cidade, é pedida certeira. ºNo meio da tarde, as boas compras
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Ta r t u f e r i a S a n P a o l o
A missão da Tartuferia San Paolo é uma só: desmistificar o universo das trufas. Para isso,
desde 2014 o restaurateur Lalo Zanini apresenta pratos (um dos hits é o ravióli de queijo boursin com mel de trufas brancas), drinques como o tartufetini (Noilly Prat, gim, tintura de trufa,
azeitonas recheadas com alho negro e trufas brancas) e produtos exclusivos à base da iguaria
(entre eles estão as barras de requeijão de corte com trufas negras). O sucesso imediato garantiu a expansão em menos de um ano e, de um endereço nos Jardins, a grife passou para dois.
Rua Oscar Freire, 155, Jardins, SP

Cyan

Magenta

Yellow

Black

11 3854 0085

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-197 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:21

Ta b a c a r i a C a r u s o
Tudo começou em 1885, na Rua XV de Novembro, no centro de São Paulo. Abria-se a primeira
Tabacaria Caruso. Além do tabaco, ao longo dos anos, a loja tornou-se vitrine de gifts femininos e masculinos. Ganhou novos endereços na região central e, nos anos 1960, mudou-se
para o Jardins. Em 1986 um incêndio quase encerrou a história do estabelecimento, porém,
das cinzas brotou um novo projeto. Em 2000, a família Caruso inaugurou o primeiro cigar bar
do Brasil, sobre a clássica churrascaria The Place. Na sequência expandiu para espaços como
a Daslu homem, a Villa Daslu e Shopping Cidade Jardim. Em 2010 foi a vez de ser pioneiro no
lançamento de um app e, pouco depois, no de um clube de benefícios a seus clientes, que hoje
conta até com uma agência personalizada de viagens. Este ano, a marca inaugurou o Caruso
Lounge, no Itaim, reservado para promover experiências únicas – de serviços de alfaiataria de
Ermenegildo Zegna à mesa de sinuca, passando por cofres e sala de reunião.
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Vo m F a s s

Azeiteonline

Azeites de oliva extravirgem e aromatizados; óleos de
avelã, gergelim, pistache, nozes e abacate; vinagres balsâmicos de pera, manga e cereja; vinagretes com gengibre,
uva e limão e com mirtilo; uísques, licores, runs, grapas e
conhaques. A lista de produtos exclusivos da alemã Vom
Fass avança para muito além desses exemplos. Criada em
1994, na cidade alemã de Regensburg, com o conceito de
apresentar produtos exclusivos em embalagens de design
de luxo, a marca ganhou a Alemanha toda e, claro, cruzou
fronteiras. Tornou-se reconhecida na Europa e cruzou o
Atlântico, primeiro rumo aos Estados Unidos e o Canadá.
Hoje, entre as mais de 300 lojas espalhadas pelo mundo,
estão as duas unidades paulistanas (uma em Moema e outra no Jardins).

Fundada pelo engenheiro alimentar e degustador profissional, Paulo Freitas, a Azeiteonline é uma consultoria virtual de tudo o que se relaciona ao universo dos azeites de
oliva. Em outras palavras, ela tem como objetivo aprimorar
o conhecimento dos brasileiros sobre o tema e, para isso,
utiliza estratégias como palestras, degustações e workshops
para abordar a história do azeite, suas variedades, seu cultivo, suas harmonizações gastronômicas, informações sobre
o mercado dentro e fora do País.
azeiteonline.com.br

11 4562 7001
vomfass.com.br
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Vom Fass Rua Canário, 1074, Moema, SP
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C e r ve j a
Madalena

Mestre
Queijeiro

Lager, Weiss, Stout, Pilsner, American Pale Ale, India Pale
Ale e Bock estão entre os rótulos artesanais Madalena, da
Cervejaria Premium Paulista, fundada em 2012 em Santo
André. Cada criação respeita o tempo e os processos de
fabricação na tentativa de garantir sabores únicos e inconfundíveis, sempre sem a adição de antioxidantes, estabilizantes de espuma ou qualquer outro aditivo químico.

Bruno Cabral, além de autor de “Queijos brasileiros à mesa
- Com cachaça, vinho e cerveja” com o principal sommelier
do País, Manoel Beato, é a personificação do Mestre Queijeiro, lojinha de queijos artesanais em Pinheiros que nasceu
como e-commerce. Cabral garimpa pequenos produtores do
Brasil todo para ter sempre uma vitrine que ilustre a rica
diversidade da produção queijeira brasileira. Nesse sentido,
há sempre algo de distintas regiões de Minas Gerais, da
Paraíba, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Pode ser um
queijo de mofo azul ou branco, de vaca, cabra ou ovelha,
fresco ou maturado e assim por diante. Não bastasse revelar itens raros, nos fundos de sua mercearia, Bruno ainda
afina alguns dos queijos descobertos.
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cervejariapremiumpaulista.com.br

R. Simão Álvares, 112, Pinheiros, SP
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Ta s t y
Com o uso de apenas uma tomada, a Tasty permite que
os amantes de café possam ter a real sensação de estar
em uma agradável cafeteria – mesmo que seja em meio a
uma feira de negócios, no coffee break de uma convenção
ou em um casamento. Foi com base nesse ideal de mobilidade que a empresa começou a nascer nas mentes das
amigas, Carolina França e Fernanda Parlato, no início de
2014.

Completamente estruturadas como verdadeiras lojas de
alimentação, as bikes da Tasty possuem sistema de vendas e impressão de cupons fiscais, estando completamente
de acordo com as normas legislativas. “Sempre tivemos a
certeza de que faríamos tudo muito certinho, antes mesmo
de começarmos a operação”, diz Carolina França, sócia responsável pela área comunição da empresa. “Seguimos essa
estrutura desde o início para podermos crescer de maneira
sustentável”.
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A decisão pelo uso de food bikes aconteceu antes mesmo da grande tendência atual, quando as sócias buscavam um meio de unir design, um dos principais pilares
da Tasty, a praticidade de deslocamento. Como resultado, bicicletas usualmente utilizadas para entregas,
adaptadas para comportar a máquina de café espresso

profissional da marca La Spaziale e um bom estoque,
de maneira que o negócio fosse uma solução completa,
não necessitando de nenhum espaço externo de armazenamento.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Mario
64370_Miolo_Anuario_TheList_2016_39L.pdf - PG-201 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 21, 2016 - 11:59:21

Se a preocupação com a parte administrativa é algo presente desde cedo, o compromisso com o serviço prestado não
é menor. “Entendemos que mais do que vender produtos,
oferecemos um conceito”, conta Carolina. “Queremos que os
clientes possam experimentar um momento de verdadeiro
bem-estar quando nos encontra, mesmo que seja nos dez
minutinhos dedicados ao café”. Dentro dessa experiência,
a Tasty leva comidinhas gostosas para acompanhar as bebidas, como bolinhos, brownies e tortas salgadas. “A intenção é que a pessoa possa sair se sentindo satisfeita por ter
comido algo gostoso, mas, também, bem alimentada, com
ingredientes nutritivos e que tragam energia”.
E se o café é o centro de tudo, não poderia deixar de ser especial. Preocupadas com a padronização, já que a cada dia
a Tasty está em um local diferente, as sócias buscaram um
café 100% arábica, da região de mogiana, com paladar suave
e bem encorpado. “Fizemos curso de baristas para podermos
entender melhor sobre o produto com que estávamos lidando
e fomos bastante rigorosas quanto à escolha de nosso café”,
conta Fernanda Parlato, que coordena a parte comercial do
negócio. “Optamos por sachês individualmente embalados e
confeccionados em papel filtro, no qual o pó já vem moído
e compactado, o que permite agilidade no preparo e uma
bebida sempre com o mesmo padrão de qualidade”.

Dentre as novidades, a Tasty traz para este ano três novos
destaques entre seus produtos, o Moccha, versão com chocolate branco e canela do seu já famoso Cappuccino, o café
coado, vindo da demanda dos próprios clientes, e o grande
lançamento para o verão, o Frozen Cappuccino. “Buscamos
sempre entender o que nosso público procura e incorporar
novos produtos ao cardápio, para poder satisfazê-lo sempre”, explica Fernanda.
Da mesma forma, a inovação permeia os modelos de negócios da empresa, que opera agora também em formatos menores, próprios para espaços pequenos. “Este ano estamos
iniciando uma importante parceria com uma instituição financeira, o que esperamos que seja o primeiro passo para
um salto de crescimento nos negócios. Sempre fomos sondadas sobre franquias, e acreditamos que seja o momento
de começar a dar forma a esta ideia”, conta Carolina.
tastynet.com.br
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Além do famoso espresso, a Tasty oferece Latte (café com
leite vaporizado), Cappuccino e Chocolate Quente, sendo
que as duas últimas bebidas contam com um palito de ca-

cau orgânico e açúcar mascavo, que já virou o carro-chefe
da marca. Distribuídas nos lindos copinhos pretos, que causam sensação entre os clientes, em três tamanhos, pequeno (120 ml), médio (240 ml) e grande (360 ml), todas as
bebidas do cardápio são totalmente artesanais. Qualidade
garantida pela participação em grande eventos em mais
de um ano de operação, como Brasil Game Show, Expo Noivas, Convenção Mary Kay, Comic Con Experience, Francal e
muitos outros, além de eventos corporativos para empresas
como Bradesco, Natura e PDG, entre outras.
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Bartô Gelateria
A partir de um sonho antigo de um grupo de amigos, nasceu a Bartô Gelateria, em dezembro de 2015, nome de inspiração italiana. Localizado em uma das ruas mais movimentadas do Tatuapé, a Itapura, a Bartô Gelateria já virou queridinha da região.
A gelateria italiana buscou decoração mais alegre, neutralizando os ambientes sóbrios
europeus. O conceito aconchegante e moderno foi privilegiado na entrada, que ganhou ao
longo do pé direito de 6 metros um lindo jardim vertical muito bem cuidado de um lado
e, de outro, uma lousa com palavras que remetem aos sabores dos gelatos como limão,
caramelo, e muitos outros.
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Aos fundos do salão, a decoração é marcada de madeiras, parede roxa, arandelas brancas
e confortáveis cadeiras e sofás, acompanhadas de mesinhas amarelas. Também há um
“espaço kids” com alguns brinquedinhos para os pequenos se divertirem.
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No laboratório de criação e produção, o responsável é o sócio
e chefe de gelatos, Caio Prudente Corrêa, filho de italianos e
um apaixonado pelo universo da gastronomia, que estudou em
várias escolas brasileiras sobre o universo desta iguaria.
A vitrine colorida é composta de 24 sabores, sendo dez fixos e o restante sazonal. “Cada sabor é estudado por meio
de sugestões dos clientes, no que eles querem experimentar”,
diz Caio. Os mais consumidos e que não podem faltar são os
de chocolate belga, chocolate amargo (sem lactose, à base
de água), pistache, tapioca, lichia, frutas vermelhas e fior di
latte. A produção privilegia sabores brasileiros como curau,
limão Taiti com chá de hibisco, tapioca e cupuaçu.
Os gelatos são servidos em copinhos pequeno (120 gramas),
médio (160 gramas) e grande com 3 bolas. Tem também as
casquinhas recheadas com chocolate belga com um sabor e
cascão recheado com chocolate belga com dois sabores.

Black

A Bartô Gelateria oferece sobremesas feitas todas artesanalmente em sua fábrica, sendo elas: Torta de Maçã servida com
ou sem gelato; Bartolamour Waffle feito com baunilha francesa servida com duas bolas de gelato; Brownie com gelato.
Milk Shake chamado de Barto Shake, nas versões pequena
(300ml) e grande (500ml) – abacaxi, manga e jabuticaba são
destaques nas estações mais quentes do ano. E todos eles são
compostos por 60% de fruta.
Para viagem, a gelateria reserva as embalagens de meio quilo
e de um quilo, escolhendo até três sabores. Para 2017, será
iniciada a opção de delivery para embalagens de um quilo.
Outra novidade também será a ampliação do serviço de food
bike para eventos corporativos.
R u a I t a p u r a , 1 5 2 2 , Ta t u a p é , S P
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R oy a l S we e t
A confeitaria Royal Sweet foge dos padrões convencionais
e busca proporcionar experiências únicas ao paladar. Imagine o desafio: estar inserido dentro da tendência gourmet
e, ainda assim, conseguir achar brechas para se destacar e
criar algo único. A Royal Sweet é uma confeitaria que conseguiu completar essa missão. A chef pâtisserie Carla Barbato
decidiu começar seu negócio há quase três anos, em São
Bernardo do Campo, grande São Paulo. A casa de alta confeitaria mescla a sofisticação dos doces europeus alinhados
às novas tendências e frutas brasileiras.
O empreendedorismo de Carla a fez largar uma carreira de
15 anos no mercado financeiro e investir em uma área até
então desconhecida por ela, mas o prazer de se dedicar à
pâtisserie falou mais alto. “Eu morava fora do Brasil, voltei e
resolvi me dedicar integralmente e não me arrependi, tanto
é que já estamos abrindo uma segunda loja em Santo André”, disse Carla Barbato ao The List Book.
A chef inovou no repertório de seus produtos: “O grande diferencial da Royal Sweet é servir o que nossos clientes querem
consumir, não trabalhamos com um cardápio fixo” – revela
Carla – “nós damos opções e conversamos com os clientes
para que o perfil dele seja percebido no produto final”.

A segunda loja, em Santo André, segue os mesmos conceitos
da primeira - de unir a excelência dos produtos com a sensação de prová-los em um ambiente agradável e tranquilo
– mas com alguns toques experimentais. A chef acrescenta
brunch ao cardápio. O desejo é oferecer cafés da manhã que
vão contra o padrão de padarias. “Onde você come uma tapioca com ricota e um tempero que você gosta? Nós vamos
investir em coisas diferentes que as pessoas não comem no
dia a dia”.
A base da maioria dos produtos da Royal Sweet é o chocolate belga, no entanto, a doceria também trabalha com
combinações de frutas, castanhas e cremes. Um exemplo é
o doce de laranja, feito em camadas começando de baixo
para cima: Biscuit de chocolate, creme de chocolate belga
ao leite, marmelada de casca de laranja envolta em mousse
de chocolate belga ao leite e glaçado com creme de chocolate meio amargo.
royalsweet.com.br, 11 4330 5508
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A diversidade de doces atende aos clientes que prezam por
hábitos saudáveis. A Royal Sweet possui uma linha de produtos sem açúcar, sem glúten, veganos e atende aos clientes
que possuem restrições. Dentro das substituições da farinha
branca e açúcar refinado estão açúcar de coco e melaço e
farinha de amêndoas, arroz e até de açaí e uva.

“As pessoas estão acostumadas com a máxima “comer doce
faz mal”. E de fato faz, mas porque estamos acostumados a
comer muito produto hidrogenado, industrializado. E aqui a
gente preza por servir o melhor. Quanto menos industrializado melhor, sem corantes. Eu não sirvo para os clientes o
que eu não serviria para a minha família”, afirma Carla.
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Bacardí

Decant er

O primeiro passo foi dado por Don Facundo Bacardí Massó
que, em 1962, criou um rum como nunca havia se bebido
antes. A partir de então passou a desenvolver blends especiais do destilado de cana para vender em Cuba. De lá para
cá, a empresa familiar fundada por ele cresceu. E muito.
Hoje, tocada pela sétima geração, a Bacardí é referência no
universo dos destilados – e não somente no que se refere
a runs. Ela ainda detém marcas premium a vodca francesa
Grey Goose, o gim inglês Bombay Saphire e o scotch Dewar’s .

A importadora de Blumenau está prestes a completar duas
décadas. Propriedade da família Hermann, a Decanter foi
concebida por um incansável estudioso de vinhos, Adolar. Entre os primeiros vinhos negociados, estavam nomes
como Luigi Bosca, Pio Cesare, Caprilli, Castellani e Villard.
Era o princípio de um portfólio que hoje conta com 1,3 mil
rótulos exclusivos, mais de 150 produtores provenientes de
18 países, cerca de 50 distribuidores e com 20 enotecas
espalhadas pelo Brasil, sendo que a de São Paulo possui um
charmoso wine bar, no qual o cliente pode provar em taças
os vinhos oferecidos pela importadora.

bacardilimited.com

47 3326 0111
d e c a n t e r. c o m . b r

É vinhos
da Esp anha

Louis Vuitton Moët Hennessy inicialmente, Louis Vuitton S.A.
ou como tornou-se conhecida mundo afora: LVMH. A holding francesa especializada em artigos de luxo fundada em
1987 por Alain Chevalier e Henri Racamier hoje detém 70
empresas de forte identidade e perfeccionismo. No Brasil,
além de joias, relógios e perfumes, um de seus braços mais
fortes é o de bebidas, formado por marcas como a vodca Belvedere, uísques single maltes como Glenmorangie e Ardberg;
vinhos como os das maisons Château d’Yquem, Cape Mentelle, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes e Numanthia; champanhes como Krug, Dom Pérignon, Ruinart, Veuve Clicquot e Moët & Chandon;, além dos espumantes de
Chandon. Falando nestes, a grife de espumantes naturais
chegou ao Brasil, mais especificamente na Serra Gaúcha,
em 1973, propiciando o desenvolvimento de um dos melhores terroires do planeta para esse tipo de vinho. Seu catálogo hoje conta com os rótulos Chandon Réserve Brut, Chandon Brut Rosé, Chandon Riche Demi-Sec, Chandon Passion,
Excellence Brut e Excellence Rosé.

A importadora boutique comandada por Carlos Calderon
Sund é especializada em vinhos espanhóis. Há quatro anos
fornece as melhores garrafas para os principais restaurantes de São Paulo e para os amantes dos rótulos da Espanha.
Duas vinícolas se destacam: La Rioja e Ars in Vitro.
w w w. e v i n h o s d a e s p a n h a . c o m

lvmh.com
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LVMH
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La Pastina
Divella, Rustichella d’Abruzzo, Carmencita, Beaufor,
Montosco, Albo, Amanida, Crudo, Casa Giulia, Maldon e
Hénnaf, Emiliana, Cono Sur, Cella, JP Chenet, Torrevento,
Cecchi, Mandrarossa, Baron D’ Arignac, Bodegas Chakana
são algumas das marcas que a La Pastina traz ao Brasil,
o que soma cerca de 500 produtos entre azeites, vinhos,
condimentos, conservas e massas, por exemplo. Não à toa,
de 1947 para cá, firmou-se como uma das principais importadoras de bebidas e alimentos gourmet do Brasil, uma
referência para a América Latina toda, não somente pelo
portfólio, mas pelos mais de 350 colaboradores, pelos mais
de 16 mil metros quadrados de seu galpão, por suas 11 mil
posições de pallets, por suas câmaras climatizadas, pelos
equipamentos de última geração e pelos padrões de sustentabilidade.
0800 7218881, lapastina.com

Gruppo
Campari

Criada em 1999, a World Wine já é uma das três maiores
importadoras de vinhos premium do Brasil. Com aproximadamente 2 mil rótulos safrados de mais de 150 produtores exclusivos de 14 países, a empresa oferece um serviço
personalizado aos clientes de todo o Brasil, seja nas lojas
próprias, nas lojas parceiras, no televendas ou no site. Além
do portfólio, a World Wine prestigia os enófilos com cursos
dados por sommeliers respeitados e com wine dinners em
restaurantes celebrados.

camparigroup.com

0800 880 9463, worldwine.com.br
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Wo r l d Wi n e

Em 1860, em Milão, não apenas surgia um aperitivo vermelho, ao mesmo tempo doce e amargo, que até hoje ocupa
prateleiras de bares do mundo inteiro – surgia também o
Gruppo Campari. Mais de 150 anos depois, a empresa e sua
rede de afiliadas é uma das protagonistas do setor global
de bebidas, atuando em mais de 190 países com mais de
50 marcas, entre destilados (seu principal negócio representado por 16 fábricas e rótulos como Aperol, Appleton,
Campari, Cinzano, SKYY Vodka, Wild Turkey e a brasileira
Sagativa), vinhos (a holding possui três vinícolas, incluindo
a sardenha Sella & Mosca) e refrigerantes (há uma soda
limonada).
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Mistral e
Vi n c i

Pernod
Ricard

Primeiro surgiu a Mistral, em 1974, pelas mãos do francês
Gérard Weil. No entanto, lá no início dos anos 1990, ela
passou a Ciro de Campos Lilla, um dos mais respeitados
e maiores comerciantes de vinho do País. Eno-obcecado,
foi ele quem, ao presidir a ABS (Associação Brasileira de
Sommeliers) de São Paulo, entre 1989 e 1991, implementou degustações profissionais e proibiu que os diretores da
entidade trabalhassem com vinho. Hoje, sua empresa conta com um catálogo exclusivo de mais de 3,6 mil vinhos
de 18 países diferentes, representados com exclusividade
pela Mistral. Não bastasse o sucesso de um portfólio tão
completo, disponível online e marcado por nomes de produtores como o italiano Gaja, o argentino Catena Zapata e
o português Luiz Pato, Lilla inaugurou em 2007 a Vinci. Menorzinha, porém, esbanjando mais de mil rótulos de 15 países diferentes e mais de cem produtores exclusivos (caso de
Errazuriz, Luca - Laura Catena, Kaiken, Champagne Henriot
e Chanson Père & Fils) garimpados pessoalmente por ele.

Líder mundial entre os destilados de luxo, a Pernod Ricard
foi fundada em 1975 por meio da fusão de duas empresas
francesas de bebidas à base de anis: a Pernod (criada em
1805) e a Ricard (de 1932). O objetivo era diversificar a
gama de produtos e sobretudo capturar novos mercados internacionais. Assim, a junção entre duas famílias revelou
um forte grupo internacional presente em 80 países com 18
mil colaboradores. Das 37 marcas premium, vale destacar
o champanhe Perrier-Jouët, o conhaque Martell, o uísque
single malt The Glenlivet, o scotch Royal Salute e a escocesa
Chivas, com mais de 2 séculos de história.

11 3130 4646 / 11 3130 4500
mistral.com.br

pernod-ricard.com

Diageo
Nos últimos cinco anos, o portfólio da Diageo cresceu. Cresceu tanto que seu segmento de luxo dobrou de tamanho.
Com mais de 4 mil funcionários espalhados por mais de 55
países, a representante de gigantes mundiais como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray e Guiness tem focado na linha premium. Denominado Reserve, esse braço da empresa
abrigar com cuidado especial rótulos como Johnnie Walker
Blue e Gold Label, runs Zacapa, tequila Don Julio, vodcas
Cîroc, single malts Lagavulin, entre outras bebidas. No Brasil, o mais recente lançamento da linha é o Bourbon Bulleit.
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Casa do
Engenho

Na cidade de Maquiné, no litoral gaúcho,
fica a Água de Arcanjo. O clima temperado e o solo de qualidade da região ajudam
na plantação de uma de cana-de-açúcar de
qualidade, matéria prima sem agrotóxicos
produzida sob medida para a cachaça artesanalmente desenvolvida em alambiques de
cobre. Seus sabores e aromas únicos podem
ser vislumbrados em duas versões: a branca e
a envelhecida em barris de carvalho. Quando
colocadas lado a lado, as garrafas imitam as
asas de um anjo.

No finzinho do século 19, a Fazenda Morro
Azul, em Mococa, no interior de São Paulo
era conhecida por seu café de excelência. Já
no início do século 20, decidiu investir também em cana-de-açúcar. Aproveitando o fato
de possuir minas de água cristalina, passou
a dedicar-se à destilação de cachaça. Assim,
em 1920, começou a história da Casa do Engenho que hoje conta com quatro rótulos: a
Pura, a Aged, a Reserva e a Premium. Esta
envelhecida por quatro anos em tonel de carvalho e outros trêm em jequitibá.

aguadearcanjo.com.br

casadoengenho.com.br
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Água de
Arcanjo
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We b e r
Haus

Platina

Leve e nobre, desde 1935 a Água Platina é
uma das águas minerais de maior prestígio
na história do Brasil. Sua fonte fica em Águas
de São Pedro, no interior paulista, numa área
de preservação da Mata Atlântica. Atualmente, com novos laboratórios e alta tecnologia, a marca busca a liderança no mercado
de alta gastronomia e luxo, inserindo seus
produtos (natural e com gás) nos melhores
restaurantes, hotéis, spas, bares e clubes. O
atual design da garrafa de vidro também reflete o cuidado da Platina com o consumidor:
um visual clean e sofisticado que remete ao
prédio original da empresa, construído na
década de 1930.

Weber é o nome da família de imigrantes
alemães da cidade de Ivoti, no Rio Grande
do Sul, que, desde 1948 montou um alambique para a produção de cachaça. A marca
Weber Haus, contudo, foi criada somente em
2001 e desde então se tornou colecionadora
de prêmios dentro e fora do País. Entre seus
mais de 20 rótulos, vale mencionar a Lote
48, envelhecida por 12 anos (seis deles em
bálsamo e os outros seis em carvalho francês) e armazenada em apenas 2 mil garrafas
de vinho sopradas artesanalmente, é vendida para colecionadores. Afora o território nacional, hoje a cachaçaria da Rota Romântica
está presente nos Estados Unidos, na Alemanha, China, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Suécia, Noruega e Japão.

f o n t e p l a t i n a . c o m . b r.
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Cachaça Batista
Em 1943, a Fazenda Cachoeirinha, na cidade
de Sacramento, no Triângulo Mineiro, começou
a produzir uma cachaça de sabor leve e agradável, com toque de madeira. Chamava-se Batista,
como a família que a criou. Três décadas mais
tarde, os negócios foram descontinuados, até
que o patriarca José Batista, em seu aniversário
de 90 anos manifestou o desejo de voltar a fabricar sua caninha. Seu genro, o empresário Marco
Antônio Afonso da Mota, foi incansável e, há seis
anos, lançou o rótulo que ficou conhecido como
“A estrela das Gerais”. Com as mais modernas
tecnologias, hoje são produzidas as versões prata e ouro (que envelhece Carvalho e Jequitibá).
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cachacabatista.com.br
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Ritz Festas
Festa é um momento especial e precisa ter personalidade para
se tornar inesquecível. A Ritz Festas nasceu justamente desse conceito, quando a atual proprietária, ao comemorar o aniversário de
sua mãe, não encontrou nenhuma empresa com os materiais que
a celebração exigia.
Ela então criou a Ritz Festas com um amplo e sofisticado acervo,
contendo mais de três mil peças charmosas e bem cuidadas para
que os materiais não parecessem alugados. Um acervo no qual
cada cliente encontra seu estilo, para proporcionar que todos os
convidados se sintam acolhidos, numa festa especialmente desenvolvida para eles.
O amplo showroom em Pinheiros conta com uma equipe especializada em assessorar o cliente de acordo com cada tipo de evento.
Um lugar para soltar a imaginação e vislumbrar possibilidades de
materiais e cores alinhados com as mais novas tendências. Tudo em
um único local, com estacionamento e fácil acesso, em Pinheiros.
Linhas exclusivas de toalhas, materiais dos mais variados locais
do mundo, talheres, pratos, copos, baixelas, sousplats, mobiliário e
máquinas de café Nespresso. Tudo cuidadosamente elaborado para
deixar sua celebração impecável.
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Para 2017, a Ritz continuará apostando nas linhas de materiais artesanais, com tons pastéis, terrosos e minerais, com
destaque para os tons cinza e amarelo mais queimado. Acabamentos especiais em metais como cobre e zinco, além das
ardósias, dos mármores e granitos.
Materiais de formas mais orgânicas, não rígidas, seguindo
os padrões da natureza, como se cada peça fosse única. Os
pratos de cerâmica com bordas mais largas e planas, emoldurando os alimentos e os talheres de linhas supermodernas
que trarão a contemporaneidade à mesa.
Rua Joaquim Antunes, 1.019, Pinheiros, SP
11 3037 7755
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Conceito
The goodwill list entende as empresas como uma força motriz de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Estas empresas – com atividades que impactam diretamente
nas formas de pensar, de viver e de criar da sociedade – são
exemplos muito fortes de um mundo melhor. Em geral, é a
partir de iniciativas e pessoas inspiradoras que são encontrados nestas empresas que histórias de boas práticas são
construídas. É com esta ideia que esta seção foi construída,
demonstrando como grandes executivos, marcas e projetos
constroem trajetórias empresariais sustentáveis em diálogo constante com a sociedade. Valorizar estas experiências
referências no assunto como inspirações de atuação é o papel de The goodwill list.

Black
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Vi vo Tr a n s f o r m a
Com o intuito de promover “a democratização do acesso à cultura, o envolvimento das
comunidades e boas práticas de gestão ambiental”, o Vivo Transforma é a plataforma de
investimento, diálogo e participação comunitária da Vivo. Sua proposta é “promover o
crescimento sustentável por meio da gestão
eficiente dos recursos naturais, da redução
dos impactos ambientais e do monitoramento de riscos”.

Com a fusão das operações sociais da GVT às
da Vivo, foi necessário a reorganização dos
focos de atuação. O princípio de impulsionar
a Vivo como marca cada vez mais inclusiva e
transformadora vem junto com a criação da
plataforma Vivo Transforma. Para isso, a ges-

Em um novo momento, desde meados de
2016, Joanes Ribas assume a diretoria, renomeada para Diretoria de Sustentabilidade, da
Vivo com um novo desafio: estreitar os laços
entre a plataforma Vivo Transforma e a estratégia de negócio da companhia de forma que
a sustentabilidade seja drive de construção
de valor e de vantagem competitiva da empresa no mercado e ativo para a marca frente
à sociedade.
Nesta direção, Joanes está construindo uma
gestão inovadora que acredita – e tem comprovado – que sustentabilidade é insumo de
negócio e atende a interesses tanto da empresa como dos seus stakeholders. Em três
frentes de atuação – cultura, social e ambiental – a plataforma Vivo Transforma vem
mantendo os ganhos conseguidos desde sua
criação e incorporando novos ativos: metas,
indicadores e compreensão de variáveis de
contribuição da gestão social e sustável para
a marca.
Por meio da plataforma Vivo Transforma, a
Vivo consolida hoje projetos que promovem
o desenvolvimento sustentável em ações que
geram benefícios econômicos, ambientais e
culturais. Em 2015, estes projetos beneficiaram mais de 3 milhões de pessoas.
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A ideia de que a sustentabilidade é diretriz
no desenvolvimento da estratégia do negócio da empresa é, contudo, resultado de um
rico histórico e de aprendizados constantes
na busca da melhoria contínua em suas atividades, práticas gerenciais e diálogos, especialmente junto a seus stakeholders. Esta
preocupação inicia-se logo após a compra da
GVT pela Vivo, em 2015, quando a operação
de projetos sociais e culturais das duas empresas unificou-se em uma nova diretoria, a
Diretoria de Gestão Responsável e Sustentável. A nova área já iniciou com grande experiência e bom histórico de operações: além
de dar continuidade aos projetos que o Instituto GVT vinha realizando, recebeu como
principal executiva Heloísa Genish, ex-presidente do Instituto GVT.

tão iniciou um processo de integração da nova
diretoria com as áreas da Vivo e buscou estabelecer políticas para uma gestão estruturada
dos projetos socioambientais e de responsabilidade social corporativa da companhia.
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Entre as iniciativas está o Dialogando, plataforma digital que promove o diálogo e
a geração de conteúdo relevante para uso
consciente das tecnologias. A iniciativa, que
em 2017 terá versões para Espanha e outros
13 países da América Latina, faz da Vivo a
primeira empresa do setor a estimular a reflexão sobre o mundo digital, conectando
usuários de todas as idades.

acontece em 700 cidades do mundo simultaneamente e no Brasil promove 100 shows
gratuitos com a marca Vivo.
A empresa lançou, em 2016, o Prêmio Vivo
Música que Transforma, que promove e reconhece projetos, apoiados ou não pela Vivo,
que evidenciem novos talentos e valorizem
a cultura brasileira. O Vivo EnCena, projeto
de teatro da empresa, soma mais de 3 mil
sessões de teatro realizadas e 1 milhão de
expectadores em todo o País.

Outro destaque é o Vivo a Praça, que estimula o empoderamento do cidadão comum
para a transformação de espaços públicos. O
projeto, que nasceu em 2014, em São Paulo, ainda como GVT, já revitalizou 21 praças
em diferentes regiões do país. Em 2016 estão sendo recuperados 14 praças. Todas são
transformadas de acordo com o desejo dos
moradores e permanecem preservadas porque a comunidade realmente se apropria do
ambiente e passa a cuidar do espaço de forma permanente e sustentável.

As iniciativas socioambientais da Vivo também merecem destaque. São ações que vão
do controle dos indicadores de ecoeficiência
e utilização de energia renovável, até o programa de reciclagem de celulares e utilização
da fatura digital. Em 2016, a empresa inova
ao trazer para o Brasil o Ecorating, ranking
que considera critérios de sustentabilidade
na produção, consumo e destinação final dos
aparelhos celulares.
Em 2016, com um leque diverso de projetos,
Vivo Transforma é uma plataforma com grande contribuição social e eficiente parceiro
no desenvolvimento cidadão, resultado do
envolvimento e engajamento de um grande
número de colaboradores da empresa.

Entre as iniciativas socioculturais que ganharam força a partir da consolidação das
marcas Vivo e GVT, está o Bituca, projeto da
Universidade Livre de Música de Minas Gerais, escola profissionalizante para iniciantes nos cursos de percussão, piano e teclado,
com capacidade duplicada para 450 vagas
em 2016 e também o Dia da Música, inspirado na Fête de La Musique. A iniciativa
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A Vivo também acredita na cultura, em especial na música e nas artes cênicas, como
elemento de transformação na vida das pessoas. Por isso investe que em projetos que
promovem o envolvimento das comunidades
por meio do ensino da música e da democratização do acesso à cultura, com apresentações gratuitas e de baixo custo. Somente
este ano são mais de 90 projetos apoiados
por meio das leis de incentivo.
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Ve r d e s c o l a
O Instituto Verdescola, fundado em 2005, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com a missão de
“educar e formar pessoas para que tenham autonomia para a
vida”. A partir de valores como amabilidade, comprometimento,
conhecimento, equidade, qualidade, respeito e transparência, o
instituto tem atuação concentrada em projetos socioeducativos,
de geração de renda e de qualificação profissional. Pode-se dizer que sua idealizadora e presidente, Maria Antonia Magalhães
Civita – a personificação dos valores do Instituto –, é uma realizadora que merece destaque pelo projeto Verdescola.
Quando passou a frequentar mais assiduamente a região
de São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, em
2000, Maria Antonia envolveu-se com movimentos ambientais da região. Ambientalista atuante em outras localidades como Campos do Jordão e São Lourenço da Serra,
Maria Antonia sensibilizou-se para as questões do lixo e do
esgoto da Vila do Sahy que afetavam a saúde dos moradores
e começou a apoiar a comunidade informalmente.

Em 2011, então com quatro anos de atuação e apresentando bons resultados, o Instituto recebe como doação da Prefeitura Municipal de São Sebastião um terreno para acolher
uma sede para o Instituto. Maria Antonia mobilizou muitos
parceiros e somou mais de R$ 7 milhões de reais para a
construção da nova sede. O prédio de 3.500m2, inaugurado
no início de 2014, trouxe a infraestrutura que faltava para
acomodar os grandes planos do Instituto. São 36 salas,
quadra poliesportiva, cozinha experimental profissional, 2
laboratórios de informática com 70 computadores e uma
sala de robótica para alojar diversas ações.
Desde 2014, em sua nova casa, parcerias foram desenvolvidas para fortalecer e oferecer educação para os inscritos
no projeto. Centro Paula Souza (Governo do Estado de São
Paulo), SESI (Serviço Social da Indústria), SENAC São Paulo
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado de São Paulo), Somos Educação
e Red Balloon são fundamentais nessa nova etapa do ins-
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Contudo, percebeu que ações pontuais e pessoais eram uma colaboração aquém do necessário. Verificou que a causa ambiental está
diretamente ligada à educação do coletivo e, foi assim que, junto
com seu marido Roberto Civita, Maria Antonia partiu para atuação
orientada para a educação: em 2007, doaram 20 computadores da
Editora Abril para a associação de moradores Amovila (Associação
de Moradores da Vila Sahy) para favorecer processos educativos e
iniciaram a atuação do Verdescola na região.

Com a proposta de ser um local para crianças e adolescentes aproveitarem seu tempo no contraturno escolar, o Verdescola começou com atividades simples como, por exemplo, uma brinquedoteca, aulas de inglês e aulas de grafite.
Conforme aumentava o número de inscritos no projeto,
mais atividades eram incorporadas a estas inicialmente
propostas. Com o apoio de voluntários e educadores, o foco
na cidadania e na coletividade foram os destaques do início
dos trabalhos da organização na comunidade Vila Sahy.
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Além dos cursos e atividades regulares, o Instituto atua em
causas como, por exemplo, a Campanha Vila Limpa, cujo
objetivo é sensibilizar os moradores da Vila Sahy para a
limpeza das ruas, para o descarte correto do lixo e doenças
relacionadas a estas questões. O Verdescola trabalha, ainda, em parceria com o ICC (Instituto de Conservação Costeira) que, entre outras muitas atividades, oferecem aulas com
biólogos e técnicos ambientais para os jovens do projeto
que, como prática, auxiliam no monitoramento da limpeza
e da qualidade do Rio Sahy, alertam sobre irregularidades
como, por exemplo, despejo de esgoto e ajudam na conservação ambiental.
E o Instituto (e Maria Antonia) não para por aí. Os planos
futuros contam com um ginásio, já em construção, que sediará aulas de esporte e, também, as festas da comunidade que, hoje, não têm onde acontecer. O Verdescola “é um
grande desafio, com muito trabalho mas que só me trouxe
alegrias. É compensador ver o desenvolvimento dos nossos
alunos e de seus pais. Sei que é o empenho de todos é o
que traz esses resultados”, diz a presidente da organização.

Os pais dos jovens inscritos também têm recebido atenção
do projeto. Com o apoio de parceiros como o Centro Paula
Souza, oferece cursos profissionalizantes, com certificação,
de 100 horas. São cursos de hospitalidade para hotéis, chapeiro, camareiro, garçom, eletricista residencial, mecânica
de motocicleta, entre outros, que melhoram as oportunidades de renda para a comunidade.
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tituto de atuação pedagógica para a diminuição da situação de vulnerabilidade da região. Contudo, tão importante
quanto a oferta de mais oportunidades para os inscritos, é
instrumentalizar os profissionais envolvidos com o projeto.
Para isto conta com o apoio do Instituto Singularidades,
especializado na formação de professores. Cursos de capacitação são oferecidos para os professores do Verdescola e
para os da rede pública pois, como observa Maria Antonia,
“apenas capacitar os professores do Verdescola não cria
atuação” e não favorece o desenvolvimento da educação.
Hoje, em 2016, são quase 1.000 inscritos no projeto que
podem aproveitar cursos de formação profissional, geração de renda e reforço escolar, um programa de esportes
e atividades culturais. Entre os profissionalizantes, como
exemplo, há um de cozinha básica, de 100 horas, conduzido
pela chef Morena Leite. Segundo Maria Antonia, os participantes já “saem como jovens aprendizes e vão trabalhar em
hotéis e restaurantes da região”.

Certified Proof Paper
FOGRA ISO 12647
2013

rua miguel nelson bechara, 329
bairro do limão/sp - 11 3879.5591

Amilton
AF_Miolo_Anuario_TheList_2016_Pg225_39L.pdf - PG-1 - Trim: 230 x 280 mm - Novembro 22, 2016 - 17:05:09

Grupo Mulheres
do Brasil
Desde estas frentes de atuação, o grupo idealizado e presidido por Luiza Helena Trajano, vem atuando afirmativamente na intenção da transformação qualitativa do país e
na busca da efetiva superação das desigualdades brasileiras. Para tanto, acredita ser fundamental a mobilização e
o protagonismo da sociedade civil nestas transformações.
Uma parte importante disto, para o GMdB, é a participação igualitária da mulher nestes processos. Daí vem sua
importância, já que o grupo permite a concretização dessa
atuação funcionando como um canal de mobilização civil,
abrindo espaço efetivo para a participação das Mulheres
em frentes diversas, na condição de protagonistas e não
mais como grupo humano historicamente sub-representado e desconsiderado nas decisões, sejam elas quanto aos
rumos da nação, sejam elas quanto ao rumo de sua própria carreira. O GMdB já apresenta resultados importantes
e consolidados em seus 3 anos de atuação. O Comitê 80
em 8 tem trabalhado intensamente para a aprovação de
projeto de lei que crie cota de gênero em favor do aumento
efetivo da presença e participação efetiva de mais mulheres nos Conselhos de Administração (Boards) de grandes
companhias. Ao final de 2016, após intensas atividades
de Advocacy feitas por integrantes do Comitê em Brasília,
junto ao Congresso Nacional, está em fase final de votação
no Senado o PL 112/2010 que institui cota para mulheres
nos Boards de empresas públicas e sociedades de economia
mista. Além disso, vem estruturando ações diversas de sensibilização quanto à quase ausência de mulheres em cargos
de alta liderança junto a stakeholders diversos da sociedade civil e iniciativa privada.
O Comitê de Combate à Violência contra a Mulher vem estruturando ações concretas para a diminuição sistêmica
dos altíssimos índices de violência que mulheres brasileiras sofrem todos os dias. Suas ações afirmativas acontecem
de diversas formas: por meio das ferramentas da educação

Black

Em outubro de 2013, a partir de suas próprias vivências
e experiências, lideranças femininas de diversas áreas e
segmentos de atuação unem-se na intenção de discutir e
refletir sobre as dificuldades comumente enfrentadas por
mulheres na construção de suas carreiras. Com a regência
de Luiza Helena Trajano, este grupo percebeu afinidade
não só nos obstáculos enfrentados no avanço profissional
como, também, verificaram uma forte conformidade em sua
maneira de enxergar os problemas do país. Mais que isso,
realizaram que juntas poderiam ser agentes de mudança.
Composto por mulheres líderes de vários segmentos que
têm, em comum, o propósito de serem protagonistas na
construção de um país melhor, surge o GMdB - Grupo Mulheres do Brasil - com o objetivo de colaborar para a transformação efetiva e qualitativa do Brasil e para a valorização
da Mulher. Equidade de gênero e racial, equidade econômica, equidade social por meio da valorização da diversidade
cultural são as metas ambiciosas destas Mulheres do Brasil. Com o princípio de se constituir apartidário e com o
desafio de ajudar a construir um Brasil mais justo, mais humano e mais feliz, o GMdB é um canal de mobilização civil
permanente que discute temas ligados à condição feminina, ao empoderamento das Mulheres e ao desenvolvimento
do Brasil e, por meio de ações efetivas, desenvolve uma
agenda propositiva na direção da construção de um país
melhor e menos assimétrico, mais equânime e equilibrado.
Pela própria natureza de sua formação, o GMdB encampou
como primeira frente de atuação a defesa da instituição de
cota de gênero para garantir efetiva e maior presença feminina nos boards (conselhos administrativos) das grandes
empresas brasileiras. Foi neste espírito que muitas outras
pautas constituíram-se e, em 2016, com 3 anos de atuação,
este grupo tem organização estrutural praticada em 10 comitês temáticos e 2 de apoio. Cada comitê é coordenado
por uma forte liderança feminina que tem metas e responsabilidades de desenvolvimento.
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sexual e da educação em geral, ações de sensibilização e
esclarecimentos (Projeto “Fala Maria”, Canal do YouTube
Maria Bonita e o Portal Maria Bonita, entre outros), ações
de combate, como o Projeto de Recuperação de Agressores ou o projeto para aprimoramento do atendimento nas
Delegacias da Mulher (Projeto “Delegacias da Mulher Nota
10”), ou ainda, ações de marketing para divulgação de informação estratégica e sensibilizadora das atividades de
integração de entidades públicas e privadas que já agem
nessa temática.
O Comitê de Saúde criou a “Ação Mandela” por meio da qual
tem feito várias atividades coordenadas e plenamente integradas com a “Escola Mandela”, uma das últimas escolas
de lata do estado. O trabalho, em conjunto com a Diretoria
da escola e todo o seu corpo docente, teve início em ações
direcionadas à saúde bucal dos estudantes e demais colaboradores, e avançou para exames oftalmológicos e fornecimento de óculos para alunos, atividades de valorização
do corpo docente e demais colaboradores e cuidados de
saúde. Ainda realiza cursos diversos complementares

O Comitê Social, que está estruturado para potencializar
experiências diferenciadas no campo social por meio de
conexões público-privadas e mobilizar o engajamento das
Mulheres em atuações diversas, aporta o projeto “Vozes”,
por meio do qual são organizadas palestras e conversas
presenciais em faculdades, colégios, associações, organizações sociais e outros lugares para disseminar as ideias
e experiências das Mulheres do Brasil e inspirar jovens

O comitê de Educação, que tem por objetivo contribuir de
maneira focada e prática na formação dos brasileiros, buscando a democratização qualitativa educacional no Brasil,
tem atuado em ações diversas, entre elas “A Escola é Nossa”, a “Trilha Empreendedora” e o “Mapeamento das Iniciativas já Existentes”, com vistas à integração estratégica de
projetos variados.
O Comitê PPPE - Políticas Públicas e Privadas para o Empoderamento da Mulher, cujo objetivo é formular e fomentar
políticas públicas ou privadas em prol do respeito às diferenças entre os gêneros, da igualdade de oportunidades
para homens e mulheres e do empoderamento da mulher,
para construir uma sociedade mais inclusiva e mais democrática, acabou de coordenar uma grande e diferenciada
ação de monitoramento de candidaturas femininas nas
eleições municipais de 2016.
São mais de 2 mil lideranças femininas conectadas e trabalhando juntas em diversos estados brasileiros que, em
2016, formam o Grupo Mulheres do Brasil.
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O Comitê de Cultura que está construindo e concretizando
a parceria do GMdB com a USP para assunção da cogestão
do projeto de restauro e reforma do seu Museu Paulista,
mais conhecido como Museu do Ipiranga, bem como lançando o seu projeto dos Clubes de Leitura Sociais. Está,
também, iniciando a estruturação do grupo de trabalho
que vai operar no projeto revitalização e viabilização econômica definitiva do Parque Nacional Serra da Capivara e
desenvolvendo políticas junto com o grupo de trabalho que
atuará na diminuição de assimetrias por meio da educação
musical.

e meninas. Ainda conta com o projeto de valorização do
artesanato brasileiro, cujo objetivo é desenvolver socialmente e economicamente comunidades de artesanato que
vivem em regiões com baixo IDH, resgatando o artesanato
enquanto identidade cultural brasileira. Ou ainda, o Brasil
pela Paz, que busca humanizar o cumprimento das penas
privativas de liberdade, oferecendo ao condenado condições de se recuperar e, ainda, proteger a sociedade, socorrer
as vítimas e promover a justiça restaurativa e alavancar a
situação da Segurança Pública.
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