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A incorporação imobiliária do empreendimento HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STAY encontra-se registrada sob o R. 19, em 17/9/2019, na matrícula nº 
108.072 do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. O W Residences São Paulo não é de propriedade da Marriott International, Inc., nem 
está sendo desenvolvido ou comercializado por ela ou suas afiliadas (“Marriott”). A HESA 150 - Investimentos Imobiliários Ltda. usa as marcas comerciais 
e os nomes comerciais W® sob licença concedida pela Marriott. A HESA 150 - Investimentos Imobiliários declara ser a única responsável pelo conteúdo 
deste material, isentando a Marriott de qualquer responsabilidade sobre ele. HB Brokers Gestão Imobiliária Ltda. - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 
1.145 - 15º andar - Mogi das Cruzes - SP, CNPJ 02.967.401/0001-40, CRECI/SP 016797-J - tel. 3674-5500 - helbor.com.br. Previsão de abertura do hotel em 
2023. *Fonte: Google. Perspectiva artística da fachada. Todas as imagens do empreendimento são apenas para fins ilustrativos e estão sujeitas a alteração.

W RESIDENCES
SÃO PAULO.
O PROJETO MAIS 
DISRUPTIVO DA CIDADE. 

Do mundo para São Paulo, um conceito único de moradia que oferece aos 
moradores serviços exclusivos do W Hotel, 24 horas, 7 dias por semana,
e lazer sofisticado que privilegia o bem-estar. Um novo destino de luxo com 
design assinado pela internacionalmente premiada designer Nini Andrade Silva.
Viva uma nova narrativa no endereço mais desejado da cidade.

wresidencessp.com.br
T: + 55 11 96393-0301

Rua Funchal, 65.
A 300 m do Shopping JK Iguatemi.*

RESIDENCES DE 53 A 102 M2  PRIVATIVOS.

OBRAS INICIADAS

LOVE IT? 
LIVE IT.

Perspectiva artística do living do apartamento tipo 1 suíte ampliado, final 04, de 102,15 m2 privativos, modificado
para a opção personalize (sujeito a regras específicas), com fotomontagem da vista do 200 andar para a Rua Funchal.



O SUCESSO DAS
PARCERIAS

A FORTUNA ESTÁ COMEMORANDO SEU DÉCIMO 
ANIVERSÁRIO DE EXISTÊNCIA.

Nesse período, entregamos ao mercado mais de 
100 publicações impressas de grandes parceiros 
como Fazenda da Grama, Global Aviation, Sotheby’s 
Auction House com a revista TheHemisphere, e 
VNC Private Homes. 
No ramo de eventos, realizamos o lançamento de 

um novo modelo Rolls-Royce, premières de em-
preendimentos da construção civil e “Experien-
ce” para empresas líderes mundiais em tecnologia, 
passando por um dos dos segmentos que mais nos 
orgulha: as organizações sociais. Em seu histórico, 
a empresa realizou com grande carinho e alegria 
oito edições de torneios de golfe, sendo que cinco 
foram beneficentes: FortunA Golf UNICEF (I, II e 
III), FortunA Golf Make-A-Wish, FortunA Golf Hos-
pital de Amor - Barretos, sempre contando com a 
confiança  de muitos patrocinadores e parceiros.
Agora chegou a vez de celebrarmos a segunda dé-

cada da empresa com o lançamento da publicação 
- digital, como mandam os novos tempos - que mais 
uma vez festeja essas fecundas parcerias. É com 
imensa dedicação que apresentamos o primeiro 
número da revista FortunA digitAl. Nesta edição, 
em linha com nosso especial apreço pelas causas 
beneficentes, trazemos uma reportagem sobre a 
Wake Me Up, um propósito que abracei assim que 
fui indicado ao casal fundador. Aliando saúde a 
uma causa social, essa instituição já distribuiu 50 
mil unidades de um alimento que, além de nutritivo 
e saudável, é uma delícia.

Na seção de Turismo, mostramos um paraíso localizado no Sul do País que 
garantiu um espaço privilegiado entre os melhores resorts de praia do mun-
do: Ponta dos Ganchos. Em Arquitetura, o entrevistado é Allan Malouf, um 
brasileiro que conquistou admiradores do estilo clássico em Los Angeles, 
Miami, Paris, Doha, Jeddah e Riad, além, claro, de muitos brasileiros. 
A ideia de que a inteligência artificial pode potencializar a eficiência e dimi-

nuir o desperdício de insumos inspira o core businnes da Autodesk, empresa 
líder mundial em softwares para projetos. O diretor-geral no Brasil, Sylvio 
Mode, conta como a tecnologia deixará melhores as cidades do futuro e revela 
os planos da companhia no Brasil. 
Você vai conhecer também as novidades sobre alguns dos temas mais pul-

santes do momento com nossos exclusivos colunistas. André Janini fala 
de barcos Offshores; Gledson Castro faz um rasante sobre a atual situação 
da aviação executiva; Carlos Eduardo Soares Rodrigues explica a quantas 
anda o mercado de arte em tempos de pandemia; Karin Parodi demonstra 
a importância dos processos de sucessão nas empresas, essenciais para a 
continuidade do negócio; Monique Angeli nos traz a ótima notícia de que os 
veículos elétricos já são uma realidade; Lelo Jachimowicz, um apaixonado 
por charutos, lembra a história do Toscano e a dermatologista Alessandra 
Fraga ensina a entrar e sair da temporada de sol com a pele sempre linda.
Nossa seção fashion, que batizamos de Su Misura, mostra dois profissionais 

altamente comprometidos com a qualidade de alto padrão e a exclusividade. 
Fabrizio Allur pontua tudo sobre os novos tecidos e tendências da alfaiata-
ria de luxo masculina e Simone Gums nos apresenta seus vestidos de festa 
glamurosos e ousados, feitos sob medida para mulheres poderosas. 

Desejo a todos uma boa leitura!

DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA

DENILSON MILAN ROSANE AUBIN HENRIQUE SÁ
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Criado há 131 anos na pitoresca cidade de St Gallen, 
na Suíça, o Institut auf dem Rosenberg é conside-
rado um dos melhores colégios internos do mundo. 
Os alunos, além de receber a educação curricular, 

podem escolher entre mais de 40 cursos, incluindo design de produtos, biotec-
nologia, administração de hotéis, arte digital, direito internacional e inteligência 
artificial, entre outros. Cada sala de aula reúne apenas oito estudantes, para 
garantir um melhor aprendizado e desenvolver os talentos de cada um. Além de 
contar com a longa experiência na formação de alunos vindos dos mais diferentes 
países, o colégio investe constantemente em inovação e no aprimoramento de 
métodos de ensino e conteúdos. Um exemplo é o Programa de Talento e Enri-
quecimento, que oferece uma efetiva preparação para o ambiente de trabalho 
do século XXI, incluindo desde a evolução digital até habilidades de interação 
com o mundo exterior. “Muitas escolas matam a criatividade, em vez de incen-
tivá-la. Em um mundo no qual a inteligência artificial tem um papel cada vez 
mais relevante, nossa mente engenhosa e a capacidade única de colaborar são 
qualidades muito importantes”, diz Bernhard Gademann, diretor do Rosenberg. 
Para isso, a escola identifica e desenvolve talentos, além de oferecer expe-

riências, como o programa de esportes. São mais de 30 atividades, incluindo 
esqui, equitação, escalada, esgrima e futebol. Há também a  possibilidade de 
contratação de personal trainers. Com as variadas atividades, os estudantes 
tornam-se conscientes de seu próprio potencial enquanto aprendem a respeitar 
opiniões e a se comprometer, quando necessário. Os ex-alunos do Institut auf 
dem Rosenberg incluem líderes nos campos da ciência, como o ganhador do 
Prêmio Nobel Mario J. Molina, políticos internacionais, líderes empresariais 
globais e membros de famílias reais e dinastias imperiais. 

 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

O Institut auf dem Rosenberg é o mais antigo colégio interno e 
semi-interno da Suíça. Com 290 alunos, o campus, em St.Gallen, 
é situado num parque privativo de 100 mil metros quadrados, com 
edifícios pitorescos e históricos, mantidos com os mais altos pa-
drões de qualidade. Com o lema “Aprender a viver é o objetivo final 
de toda a educação”, a escola atribui importância a habilidades que 
não podem ser ensinadas nos livros didáticos, tais como o pensa-
mento independente, a autodisciplina e a inteligência emocional.

 boasnovas 

TRADIÇÃO E
INOVAÇÃO      

www.instrosenberg.ch

 CREATIVE LAB 

Em linha com os rápidos avanços na 
digitalização e automação, o Rosenberg 
Creative Lab é um espaço de criativi-
dade pioneiro para apoiar a preparação 
dos alunos para um mundo novo e em-
polgante. Trata-se de ambiente expe-
rimental e de aprendizado totalmente 
equipado, com estações de trabalho 
dedicadas a arte, design e tecnologia, 
incluindo codificação e robótica, para 
citar apenas alguns. Além disso, o Ro-
senberg adquiriu um robô de última 
geração industrial (YUMI) da produtora 
de robótica suíça-sueca ABB. A escola 
também fez uma nova parceria com a 
ETH Zurich(instituto federal suíço de 
tecnologia), classificada como a melhor 
universidade de tecnologia da Europa 
e terceira no mundo.
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 boasnovas 

A história poderia ser resumida assim: um problema pessoal, uma solução 
criativa e o desejo de compartilhá-la com os outros. Há alguns anos, Maria 
Eliza Samy amamentava sua primogênita e começou a perceber uma insis-
tente queda dos cabelos, que também perderam o brilho e a força. Procurou 
os produtos à disposição no mercado e detectou uma carência. “Eram pou-
cas empresas e os tratamentos muito caros”, conta. Formada em Farmácia 
Industrial e à essa altura responsável pelo marketing do segmento Personal 
Care na Basf, ela partiu para uma minuciosa pesquisa, que envolvia desde 
a elaboração de uma fórmula ideal, com todos os nutrientes necessários, 
até a escolha de fornecedores de alto padrão, garantindo a eficácia de cada 

ingrediente. “Li muitos estudos científicos e observei cuidadosamente a 
formulação de produtos semelhantes na Europa”, explica. Criou a fórmula 
e, algum tempo depois de começar a usar, observou uma significativa 

melhora nos cabelos, pele e unhas, o que não passou despercebido para 
as pessoas de seu convívio. “Me pediram a receita, aí começou outro processo, 
de encontrar uma forma de comprimir todos os ingredientes em apenas um 
comprimido e preservar os princípios ativos.” Assim surgiu a Haircêutico, um 
suplemento alimentar sem contraindicações - inclusive grávidas e lactantes podem 
usar - e indicado para quem tem queda de cabelos ou fios danificados, unhas 
fracas ou pele com aparência cansada. “É um suplemento que atua de dentro 
para fora, nutrindo os fios, devolvendo o brilho e a maciez, e prevenindo a queda 
nas primeiras semanas de tratamento. Também auxilia no fortalecimento das 
unhas e estimula o colágeno para uma pele firme e jovem”, detalha Maria Eliza. 
A fórmula, presente em mais de 60 países, não tem nada de original: o que torna 
o Haircêutico mais eficaz são os ingredientes, selecionados entre os melhores 
fornecedores do mercado, e a farmacotécnica, que permite uma compressão 
eficaz que preserva os princípios ativos ao mesmo tempo em que facilita a ab-
sorção pelo organismo. No futuro, mesmo quem está com os nutrientes em dia 
poderá usufruir da expertise da Haircêutico: Maria Eliza planeja lançar xampu, 
condicionador, máscara e uma loção tônica para cabelos.

BELEZA QUE VEM
DE DENTRO

www.suplementocapilar.com.br www.avecshop.com.br/hairceutic
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ROMANCE E
REQUINTE EM
PAISAGEM
DESLUMBRANTE

  DIVULGAÇÃO

14 15

A SEGURANÇA DOS HÓSPEDES E EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS
 MARCAM A REABERTURA DO RESORT PONTA DOS GANCHOS
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APENAS 50 MINUTOS DE FLORIANÓPOLIS e a 
uma curta distância do Rio de Janeiro, de São Paulo 
e de Buenos Aires, o Ponta dos Ganchos Exclusive 
Resort oferece aos hóspedes tudo o que é capaz 
de transformar uma escapada em um momento de 
sonho. Experiências inesquecíveis, uma natureza 
exuberante na Costa Esmeralda, norte de Santa 
Catarina, e uma equipe tão afinada com as melho-
res práticas que permitiu sua inclusão na exclusiva 
lista The Leading Hotels of the World. 

O Ponta dos Ganchos reabriu em 30 de julho com um protocolo de sanitização 
e segurança que segue todas as recomendações do Ministério do Turismo. 
“Nossa equipe está treinada para seguir todas as adequações impostas. Nossa 
idéia é que o hóspede consiga aproveitar sua estada de forma agradável e 
segura”, explica Fernanda Makhoul, diretora de Marketing e Vendas.
Fernanda destaca as características especiais do final de inverno e início 

de primavera na região. “Os dias são de sol, pouca chuva, luz natural linda.” 
Para espantar o friozinho, todos os bangalôs têm lareira e em sua maioria 
piscina privativa climatizada, além de sauna seca. Os hóspedes também po-
dem aproveitar a piscina comum do hotel, que é aquecida o ano todo.

A

“Os períodos de friozinho pedem tam-
bém uma supergastronomia, e isso o 
chef José Nero garante com seus pra-
tos delicadamente preparados. Nossa 
carta de vinhos também é muito com-
pleta, com uma infinidade de rótulos 
relevantes, e nosso sommelier dá o 
suporte na escolha do hóspede”, diz. 
O Ponta dos Ganchos também ofere-

ce programação especial nesta época, 
com apresentações de voz e violão na 
praia aquecidas por fogueira e com 
direito a degustação de vinhos ou 
uma taça de conhaque. “Em setem-
bro, comemoramos o mês das ostras. 
O chef prepara um menu todo espe-
cial em torno da iguaria. Além disso, 
a gastronomia regional com toques 
contemporâneos é apresentada ao 
longo do ano em nosso extenso menu. 
Nero é superexigente e gosta sempre 
de oferecer novidades aos hóspedes”, 
conta Fernanda.

INTERIORES E VISTA DO BANGALÔ ESPECIAL 
ESMERALDA, DE 310 METROS QUADRADOS



FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br

18 19

As experiências criadas especial-
mente para clientes exigentes são ca-
pazes de agradar aos mais diferentes 
estilos. Jantares exclusivos, trilhas, 
passeios e o SPA Sisley são alguns 
exemplos. Nesse momento, os atendi-
mentos do SPA são feitos nas salas de 
inverno, especialmente desenhadas 
para os meses de temperatura mais 
amena. Normalmente, os tratamentos 
são conduzidos em três tendas locali-
zadas em frente ao mar da Costa Es-
meralda. “Agora, durante a pandemia, 
estamos oferecendo os tratamentos 
apenas no SPA e a princípio traba-
lhando os tratamentos corporais. Os 
faciais estão temporariamente sus-
pensos, mas pretendemos retomá-los 
assim que possível”, explica Fernanda.

BANGALÔS
A privacidade é uma das qualidades 
mais apreciadas pelos visitantes do 
exclusivo Ponta dos Ganchos: em 80 
mil metros quadrados de área, são 
apenas 25 bangalôs, divididos em seis 
categorias, entre 80 e 310 metros qua-
drados, e todos com vista para o mar. 
O Especial Esmeralda tem sauna e ba-

nheiro com tatames para massagem 
e hidromassagem, ambos com vista 
para o oceano, piscina climatizada de 
borda infinita, adega para vinhos e fit-
ness center privado no andar inferior. 

GASTRONOMIA
O chef José Nero trabalha com um 
bem temperado mix que garante uma 
comida especial e deliciosa: a partir 
de uma base clássica, adota técnicas 
contemporâneas e valoriza a culinária 
regional brasileira. O café da manhã, 
em dez tempos, é servido durante toda 
o dia no Espaço das Bateiras. Comple-
to e saudável, inclui shots, sucos natu-
rais frescos, iogurtes, pães produzidos 
no hotel, mini-sanduíches diversos e 
uma sobremesa que é surpresa para 
a maioria dos hóspedes.
O almoço e o jantar têm menus novos 

a cada temporada, sempre trazendo 
uma perfeita combinação de ingre-
dientes, texturas e especiarias. O chá 
da tarde é uma verdadeira tentação, 
com trufas, brownies, madeleines, 
chocolates, biscottis, cantuccis, torro-
nes, queijadinhas, cookies, cupcakes, 
eclairs, pastéis de Belém e macarons. 
O Ponta dos Ganchos também ofere-

ce uma grande variedade de progra-
mas gastronômicos especiais, entre 
eles o jantar para apenas um casal a 
cada noite na ilha em frente ao resort 
- ideal para datas comemorativas ou 
até pedidos de casamento-, pique-
niques em um cantinho exclusivo 
durante o verão, grill de frutos do 
mar no Espaço Veleza, degustação 
de vinhos, jantar na praia e outros 
mimos. A oferta gastronômica con-
templa também um menu kosher. 

PASSEIOS E ATIVIDADES
Mesmo quem é adepto do ócio não resiste às várias atrações que permitem 
usufruir da deslumbrante natureza local. São várias trilhas, entre elas a Praia 
de Fora, um recanto com areia branquíssima e água cristalina que descortina 
o nascer do sol mais bonito da região. 
Mergulho, aulas de surfe, snorkeling, canoagem, stand-up paddle e passeios 

de lancha e em barco de pescador estão entre os incentivos para aproveitar 
o ar livre e mexer o corpo. Na área de esportes, o resort também mantém 
campo de golfe de nove buracos, quadra de saibro para a prática de tênis, 
personal trainers e professores de hatha yoga. 
Com área de pouso particular, o Ponta dos Ganchos pode agendar o transfer 

de helicóptero a partir do Aeroporto de Florianópolis: o trajeto dura 25 minu-
tos e percorre o bonito litoral catarinense. Além do transfer, são oferecidas 
outras possibilidades de rotas para passeios aéreos. 

A GASTRONOMIA EXTRAI O MELHOR 
DAS TÉCNICAS CONTEMPORÂNEAS 
USANDO UMA BASE CLÁSSICA E 
VALORIZANDO A CULINÁRIA REGIONAL

TODOS OS BANGALÔS TÊM VISTA 

PRIVILEGIADA DA COSTA ESMERALDA
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MEIO AMBIENTE
O cuidado com o meio ambiente permeia todas as ações e atividades no 
resort. Os bangalôs mais recentes têm ventilação cruzada, painel solar, 
teto verde e madeira de reflorestamento. O local faz o tratamento do esgo-
to, recicla 100% do lixo e capta água das chuvas para uso na jardinagem. 
Os resíduos orgânicos passam por um processo de compostagem e depois 
são usados como adubo na horta orgânica, fornecedora de várias delícias 
usadas pelo chef na gastronomia do hotel.
Os hóspedes podem se locomover pelo hotel com carros elétricos, todo o 

óleo utilizado na cozinha é doado para uma empresa da região, as lâmpadas 
são de LED (mais econômicas) e no escritório só é usado papel reciclado. 
Outra medida em linha com o conceito de sustentabilidade é a preferência 
por trabalhadores locais: 90% moram no entorno. A equipe, aliás, soma 120 
funcionários para o máximo de 50 hóspedes, é multidisciplinar e solícita. 
A infraestrutura, somada à excelência 

no atendimento, reflete-se em uma ex-
tensa lista de reconhecimentos, como 
o primeiro lugar no quesito critérios 
de serviço e qualidade do produto nas 
Américas pela Leading Hotels of the 
World em 2019, entre os 10 melhores 
do mundo da mesma chancela em 
2018, e Hotel Mais Luxuoso da Amé-
rica do Sul na escolha do público pela 
Tripadvisor, em 2016.   www.pontadosganchos.com.br

www.pontadosganchos.com.br
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BRASIL, O PAÍS DO MODERNISMO por excelência, 
tem um representante do estilo clássico que já é 
referência para os admiradores dessa tendência em 
várias partes do mundo. Allan Malouf, que credita 
seu gosto pela harmonia das proporções e pelas 
formas perfeitas da Grécia e da Roma antigas às 
influências familiares, conquistou um espaço inde-
lével nesse segmento: assina obras em Miami, Los 
Angeles, Paris, Arábia Saudita e Qatar, apenas para 
citar alguns hubs da arquitetura atual.

Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAU-USP), Allan mora em Los Angeles e concedeu entrevista a 
partir de Miami, onde está realizando várias obras. Seu escritório está prestes 
a completar 27 anos e coleciona as mais variadas realizações: lojas, institui-
ções de ensino, clubes noturnos, restaurantes, residências e áreas comuns de 
condomínios elegantes.
E prêmios internacionais, claro. Um deles, na Bienal Internacional de Arquitetura, 

pela loja Mirage Music Mega Store, inaugurada em 1997 na cidade de São Paulo, 
é um grande motivo de orgulho. “Foi a maior loja de CDs da América Latina, e 
ganhamos uma menção honrosa por causa da estrutura em metal, uma solução 
simples e contemporânea que ganhou muita sofisticação na execução. Tenho até 
saudade desse projeto, todos acharam bonito e diferente. Criamos mezaninos 
dentro, tinha palco para shows e espaço para DJs. Compramos mobiliário em 
Londres e escolhemos expositores de CDs incríveis”, lembra o arquiteto, sem 
esconder o entusiasmo pelo trabalho. “É engraçado, mas eu gosto de tudo o que 
faço. É o carinho, quando fazemos aquilo que amamos, o carinho fica evidente.”

O

Outro projeto que marcou a trajetó-
ria do arquiteto foi uma casa no Jar-
dim Guedala, inspirada nos palazzos 
italianos, que acabou ganhando um 
prêmio de uma associação americana 
de restauro. “Eles acharam que era 
a restauração de uma casa antiga, 
quando descobriram que havia sido 
construída naquele ano ficaram im-
pressionados”, conta Allan. Segundo o 
arquiteto, essa residência acabou sen-
do uma referência para novos clientes. 
Um deles, irmão do proprietário, esco-
lheu o estilo francês. “Essa construção 
hoje abriga uma das maiores coleções 
de arte brasileira da América Latina, 
todas as paredes estão tomadas por 
quadros. Ele agora nos 
consultou para o projeto 
de um anexo, uma espé-
cie de museu para expor 
as obras. Já comprou a residência ao 
lado para poder usar o terreno.”
Ainda no setor de residências, o es-

critório ganhou destaque com uma 
casa próxima ao Clube Paulistano, no 
Jardim América. “O telhado é todo em 
escamas de cobre, o que lembra a ar-
quitetura francesa, e tem um mirante 
que proporciona uma belíssima vista 
dos Jardins”, conta ele. 
Allan Malouf também lembra com 

apreço uma casa desenhada para o 
cirurgião plástico Marcelo Araújo, que 
escolheu o estilo clássico em uma épo-
ca em que a arquitetura modernista e 
contemporânea predominavam. “Ele 
nos chamou por conta disso. Acabou 
que essa casa é um dos nossos xodós, 
porque envolveu muito estudo. As pes-
soas menosprezam o clássico por conta 
de propostas pseudo ou neoclássicas 
que são muito estranhas. O leigo vê, 

ALLAN MALOUF ASSINA CASA NO JARDIM GUEDALA (PÁGINA 
AO LADO); E MANSÃO EM ESTILO FRANCÊS (ACIMA) 
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não gosta e não consegue perceber 
o que há de errado. Não me acho o 
suprassumo, mas falo como alguém 
que passeia pelas cidades e vê esses 
prédios. O detalhamento é malfeito, 
não existe estudo.”  

REFERÊNCIAS
Após a formatura, Malouf trabalhou 
com um dos papas do estilo clássico 
na atualidade, o chileno Juan Pablo 
Molineux, do Molyneux Studio, que 
tem base em Paris e Nova York. Um 
dos mais reconhecidos designers de 
interiores do mundo, talvez o principal 
no estilo clássico, Molineux formou-se 
em arquitetura no Chile e estudou na 
Escola de Belas Artes de Paris e na 
Escola do Louvre. “Trabalhei com ele 
quase três anos, em Nova York, e quan-
do voltei ao Brasil tive a oportunidade 
de conseguir uma vaga no escritório 

do Edson Paduan, outro grande re-
presentante do estilo. Tive a sorte de 
colaborar com esses dois.” 
Segundo ele, são mestres que se ins-

piraram em outros mestres, como os 
italianos Andrea Palladio, nascido no 
Vêneto em 1508 e considerado um dos 
nomes mais influentes no desenvolvi-
mento de toda a arquitetura no Ociden-
te, e Giacomo Vignola, outro italiano 
que fez história com criações como a 
famosa Villa Farnese.  
Allan Malouf vai ainda mais longe ao 

explicar essa predileção pelo clássico. 
“Tive uma avó inglesa por parte de mãe, 
que gostava muito dos móveis clássi-
cos ingleses. Meu pai é outra grande 
influência. Libanês, ele gosta de tudo 
o que é mais sofisticado, com aquele 
brilho do ouro (risos).” Allan conta que 
desenhava para a avó desde os 9 anos 
de idade e que um dia, ainda menino, 
pediu que a mãe o levasse até o cam-
pus da Universidade de São Paulo para 
ver a faculdade onde ele estudaria no 
futuro. “A FAU é totalmente moderna, 
inclusive o prédio, desenhado por Vila-
nova Artigas”, ri, explicando que gosta 
do que é bonito, não importando se é 
clássico, moderno ou contemporâneo. 
Essa capacidade de transitar por ou-

tros estilos está sendo exercitada na 
decoração de interiores de um apar-
tamento em Paris. Localizado em um 
prédio em estilo haussmaniano - um 
gênero icônico da cidade, inspirado pelo 
famoso Barão Georges-Eugène Haus-
smann, responsável por transformar 
Paris na Cidade Luz -, que prima pelo 
classicismo, ele está usando, a pedido 
da dona, mobiliário moderno e con-
temporâneo assinado. “Essa senhora é 
visionária, vai ficar lindo”, empolga-se. 

CALDEIRÃO DE CULTURAS
Malouf está entregando um condomínio de casas em Riad, capital da Arábia 
Saudita, projetando outro em Jeddah, no litoral do país, e construindo um em 
Doha, no Qatar. “O Oriente Médio passou a ser uma constante em nossa progra-
mação de trabalho”, conta, explicando que não vê a hora de obter autorização 
dos clientes do Qatar para divulgar as obras de lá. E não sente dificuldade em 
trabalhar com culturas tão diferentes? “Eu gosto de conhecer culturas novas, 
gente diferente, de conversar e de estar próximo dos outros. Sou muito curioso, 
então descobrir como é o modo de viver dessas pessoas e tentar transcrever 
isso para um projeto de arquitetura ou decoração é um estado de êxtase. É 
muito bacana poder fazer parte da história de vida dessas pessoas.”
Malouf explica que o trabalho no Oriente Médio envolve muitas pesquisas e 

conversa, que são essenciais para apresentar um produto final de acordo com 
as expectativas da família. “Preciso entender 
como vão contracenar com esse projeto, se 
têm referências culturais que vão transferir 
da casa anterior, aí no caminho nasce mais 
um filho (risos)…” 
Ao mesmo tempo em que atua nessa cultura 

tão diferente da brasileira, o arquiteto  tem tra-
balhado muito em Miami, para clientes finais 
e incorporadoras. “Nesse caso, analisamos o 
perfil da empresa para criar o projeto.” Atu-
almente ele está projetando a decoração de 
duas penthouses nas torres Reach e Rise, da 

ARQUITETO ASSINA 

VÁRIOS PROJETOS NO 

ORIENTE MÉDIO
OUSADIA: O CIRURGIÃO MARCELO 
ARAÚJO ESCOLHEU O CLÁSSICO, 
QUE NÃO ERA MAINSTREAM À ÉPOCA

ARQUITETURA
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Swire Properties, no complexo multiu-
so Brickell City Center, que inclui um 
shopping de luxo. “Eles querem ven-
der essas coberturas já decoradas. Nos 
chamaram porque ganhamos o prêmio 
de Melhor Espaço na Casa Cor Mia-
mi. Fiquei superfeliz, são propriedades 
lindíssimas com vista 360 graus para 
Miami inteira”, comemora o arquiteto.
Também em Miami, o escritório pro-

jeta uma casa de 1.600 metros qua-
drados que cabe bem no método de 
trabalho detalhado e minucioso que 
Malouf desenvolveu e tanto aprecia. 
O cliente foi indicado por Molineux, e 
pediu uma casa para servir de anexo 
à residência que já tem, projetada pelo 
famoso arquiteto Addison Mizner, um 
ícone na região. “Ele me falou: ‘Tem 
que ser alguém que estude muito de-
talhadamente o Mizner, e eu acho que 
você dá conta do recado’”, diz Malouf. 
A obra terá piscina coberta, salão de 
festas, quartos de hóspedes e várias 
outras dependências, e o escritório 
assinará tanto o prédio quanto a de-
coração de interiores.

www.instagram.com/allanmaloufstudio

ACIMA, CASA EM ESTILO FRANCÊS; 
ABAIXO, ÁREAS COMUNS DOS 
EDIFÍCIOS SERENDIPITY E ROYALTON

E a capacidade do arquiteto de transitar por vá-
rias culturas, estilos e segmentos não pára por aí. 
Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com seus 
condomínios de luxo, também está constantemen-
te na rota dele. “O Edifício New York é outro de 
nossos xodós. Eles entregam os espaços e nós fa-
zemos todas as áreas comuns internas, ele é todo 
em art déco, muito bonito. Também fizemos, para 
a mesma construtora, do Grupo Embraed, os Edi-
fícios Serendipity, Royalton e Aurora. Nesse último, 
misturamos a base de arquitetura clássica a um 
mobiliário contemporâneo, é muito interessante. O 
lobby lembra muito a recepção de um hotel boutique 
muito chique, o morador terá impressão de estar 
de férias”, detalha.  

ARQUITETURA

http://www.instagram.com/allanmaloufstudio
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Carlos Eduardo Soares Rodrigues, proprietário do Escritório de Arte Soares Rodrigues, é 
um grande admirador da arte brasileira e possui um expressivo acervo de artistas consagrados_arte_

Desde 1994, quando abri o Escri-
tório de Arte Soares Rodrigues 

em Moema, acompanho de perto o 
movimento do mercado brasileiro de 
arte. Há sete anos mudei para o atual 
endereço, na Vila Nova Conceição, 
com um ambiente mais aconchegante 
e contemporâneo.
Nesse período, acompanhei a ascen-

são de grandes artistas, aprimoran-
do meu  conhecimento na avaliação 
e contatos para aquisição de obras de 
artistas renomados, sem deixar de ter 
um olhar cuidadoso para novos nomes, 
o que se reflete no meu acervo, que 
respeita a tradição e ao mesmo tempo 
abre espaço para a inovação.

Sou admirador da arte nipônica e conto com belas obras dos artistas Manabu 
Mabe e Tomie Ohtake. Do Mabe, tenho duas obras raras dos anos 1950, que mar-
cam o início do abstracionismo brasileiro, época de expressiva relevância na arte.
Olhando para novos nomes, iniciei uma coleção de grafite para valorizar 

o trabalho desses talentosos artistas, que possuem técnicas e habilidades 
incríveis. Nessa linha conheci o trabalho do artista Cris Rodrigues, que re-
centemente divulgou em suas redes sociais um projeto social para arrecadar 
fundos para compra de alimentos para a comunidade de São Mateus, onde 
mora, quando adquiri a primeira obra deste artis-
ta, que fará uma exposição no final deste ano em 
parceira com meu Escritório.
Cris Rodrigues faz um belo trabalho e suas obras já 

foram expostas no Japão, Estados Unidos, na Bósnia 
e em outros países. Ao mesmo tempo em que pinta 
de uma forma refinada, não perdeu a sensibilidade, 
retratando cenas do cotidiano da sua comunidade, 
como aquela primeira obra que adquiri, onde há um 
garoto inserido na paisagem urbana. instagram.com/carloserodrigues

Hoje o mercado de arte vive um mo-
mento de grande agitação, em que os 
colecionadores e admiradores da arte 
estão com a sensibilidade ainda mais 
aflorada, diante do isolamento social, 
e contam com um tempo maior para 
admirar uma bela obra em suas casas. 
E ainda há o cenário atual econômico 
com a queda de juros e a alta da moeda 
americana, o que torna o mercado de 
arte uma opção mais atrativa e segura 
para investimento.

GRAFITES DE CRIS RODRIGUES E, ABAIXO, 
OBRAS DE CÍCERO DIAS E MANABU MABE

MERCADO AQUECIDO
  POR CARLOS EDUARDO SOARES RODRIGUES

http://www.instagram.com/carloserodrigues
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RUMO ÀS CIDADES
INTELIGENTES

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO E HELIO NOBRE (MUSEU PAULISTA) 

ONSTRUÇÃO CIVIL, CINEMA, METALURGIA, MI-
NERAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESIGN, GESTÃO 
DE CIDADES E INDÚSTRIAS – desde as mais so-
fisticadas até as mais básicas. São campos muito 
variados, mas todos eles têm algo em comum: podem 
beneficiar-se da inteligência artificial e, por meio de 
ferramentas digitais, alcançar maior efetividade e 
rapidez, diminuindo resíduos e emissões de gases 
poluentes e potencializando o lucro. Uma das prin-
cipais empresas do mundo nesse segmento é a Au-

todesk, presente no Brasil desde 1994 e já com uma longa trajetória de serviços 
prestados a entes públicos e privados. Sylvio Mode, que assumiu a direção-geral 
da Autodesk no Brasil em 2016, conta que a operação brasileira está crescendo 
50% ao ano desde 2017 e tem um ambicioso projeto de sustentabilidade. 
Em entrevista à revista FortunA, o executivo ressalta a importância que a 

otimização de recursos tem e terá no retorno pós-pandemia, especialmente em 
um setor-chave para a retomada da economia. “Estamos empenhados em criar 
iniciativas para levar cada vez mais inovação à construção civil, um processo 
que envolve tanto uma nova mentalidade (dentro do que chamamos de Lean 
Construction ou Construção Enxuta) quanto o uso de soluções tecnológicas. 
Entendo que isso será a verdadeira alavanca para a retomada.”

C

FERRAMENTAS DIGITAIS DA AUTODESK APONTAM
PARA UM MUNDO COM MAIS EFICIÊNCIA E

MENOS  DESPERDÍCIO
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Revista FortunA - Quais são as perspectivas da Autodesk no Brasil para 
os próximos anos? Como os softwares da empresa podem ajudar no re-
torno após a pandemia?

SYLVIO MODE - A Autodesk Brasil vem crescendo acima de 50% ao ano desde 
2017. Nossa previsão é continuar seguindo esse ritmo, não só porque levamos 
inovação a setores que continuam aquecidos – como engenharia, arquitetura 
e construção –, mas sobretudo porque a tecnologia que desenvolvemos tem 
impacto direto na produtividade, prazos e custos de projetos em várias indús-
trias, e isso nunca foi tão importante e urgente.
Entre os vários exemplos do que estamos fazendo, está a nossa atuação 

proativa junto a órgãos de governo em relação à adoção da tecnologia para 
ajudar com a retomada da economia. Assinamos recentemente um acordo 
de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) para promover capacitação e ações de fomento à im-

plantação de melhorias na gestão de projetos de obras públicas, 
por meio da utilização do BIM (Building Information Modeling)  
nos projetos de infraestrutura de transporte, tão necessários no 
Brasil. A modelagem BIM é considerada um dos maiores vetores 
de desenvolvimento da indústria de arquitetura, engenharia e 
construção, e o Brasil se destaca em relação à sua adoção. A 
taxa de uso no país já chega a 53%, o que pode ser explicado 
pelo aumento de parcerias público-privadas nos últimos anos 
e pelo incentivo proveniente do decreto nº 10.306, assinado em 
2 de abril de 2020, que torna o BIM obrigatório a partir de 2021. 
Estamos trabalhando para difundir essa cultura e aumentar 
ainda mais a participação dessa metodologia até lá.

Também nos reunimos com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, para discutir como a tecnologia de ponta aplicada a obras civis pode 
ser estratégica para garantir maior produtividade, transparência e eficiência 
na gestão de recursos, dado o grande investimento que já está sendo feito 
nesta área, acelerando a volta do crescimento econômico sustentável no País. 
Enfim, estamos empenhados em criar iniciativas para levar cada vez mais 

inovação à construção civil, um processo que envolve tanto uma nova mentali-
dade (dentro do que chamamos de Lean Construction ou Construção Enxuta) 
quanto o uso de soluções tecnológicas. Entendo que isso será a verdadeira 
alavanca para a retomada.

Quais as inovações que a Autodesk traz ao mercado e explicam seu cres-
cimento expressivo?

Há mais de duas décadas no Brasil, a Autodesk tem ajudado instituições 
privadas e governos – tanto nas esferas municipal e estadual quanto em 
alguns órgãos federais – na adoção de modelos digitais como forma de 
garantir melhores níveis de eficiência e transparência no gerenciamen-
to de obras civis. Nesse sentido, a metodologia BIM, como expliquei aci-
ma, é a grande promessa. Mas a nossa atuação vai além do setor de AEC 
(Arquitetura, Engenharia e Construção). Nossas soluções para o mercado 
de manufatura permitem um tal nível de automação que, só para dar um 
exemplo, se pode projetar cada peça de um motor, montá-las, e fazer este 
motor funcionar, avaliando a eficiência do projeto, tudo isso virtualmente, 
antes que a primeira peça seja fabricada. E, finalmente, nossos produtos 
na área de mídia e entretenimento, que estão reinventando os processos e 
possibilidades nesta indústria.

A TECNOLOGIA DE PONTA PODE 

MELHORAR A PRODUTIVIDADE, A 

TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA

SYLVIO MODE

FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br
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Além de acelerar processos na indústria da construção civil e em infra-
estrutura, como a inteligência artificial pode ajudar na gestão e na trans-
formação das cidades? 

A transformação digital nas cidades está apenas começando. É preciso re-
pensar o modo como elas operam e prestam serviços, e como implementam 
melhorias usando as ferramentas digitais disponíveis. Recursos como a inte-
ligência artificial, combinada com capacidade de simulação, visualização em 
realidade aumentada, elementos de robótica e impressão 3D, todos presentes 
em nossa tecnologia, têm desempenhado um papel fundamental na gestão 
das cidades mais modernas do planeta. 
É possível perceber como o gerenciamento digital de dados tem transforma-

do a maneira como se projetam as áreas urbanas por onde circulamos nos 
últimos anos. Hoje, com ferramentas que tratam a captura de imagens e as 
usam na geração de uma ‘nuvem de pontos’, é possível projetar e desenvolver 
estruturas urbanas usando modelos complexos de simulação, com o suporte 
da inteligência artificial. E, mais uma vez, tudo com visualização em 3D e 
permitindo a utilização de realidade aumentada, dando ainda mais realismo 
às simulações e projetos.
A inovação tem nos ajudado a projetar avenidas, simular e organizar o trânsito, 

planejar a ampliação do transporte público, entre outros benefícios. Com softwares 
de microssimulação, já citados acima, conseguimos replicar diversas situações 
cotidianas e seu impacto nos espaços urbanos. Podemos, por exemplo, reproduzir 
o comportamento individual de pessoas ou veículos dentro de uma rede viária, 
testando impactos relacionados a alterações no fluxo de tráfego, mudanças no 
ambiente físico, alterações climáticas, e até mesmo impacto ambiental.
Em São Paulo, testes já estão sendo realizados nos trens, usando essas tecno-

logias para dar suporte às operações, neste momento em que é preciso evitar 
aglomerações nas estações e nos vagões. Com o software Infraworks, por 
exemplo, é possível simular e analisar o fluxo de pessoas e formação de filas, 
e a partir daí projetar o layout mais eficiente, com o menor tempo de espera e 
de parada dos trens nas plataformas, assim como medir o tempo das viagens, 
adotando a solução mais eficaz aos usuários.  

A Autodesk também fornece softwares para animações no cinema. Poderia 
citar alguns trabalhos que demonstrem a expertise da empresa na área?

Para se ter uma ideia, os últimos 25 filmes ganhadores do Oscar na categoria 
de efeitos visuais foram desenvolvidos com tecnologia Autodesk. No Brasil, as 
nossas soluções de mídia e entretenimento são aplicadas na publicidade e em 
conteúdo de entretenimento, como novelas, séries e filmes, além da indústria 
de games. Mas quero ressaltar que, além disso, a tecnologia Autodesk de ani-
mação também tem sido aplicada em outras indústrias, como a de arquitetura, 
engenharia e construção, justamente para dar muito mais realismo aos projetos. 
Como exemplo, imagine que você é um engenheiro e vai mostrar um projeto 

para o seu cliente, que não possui conhecimento técnico. Com o uso da animação 
tudo fica mais fácil, ela possibilita a criação de ambientes em realidade virtual, 
de modo que o cliente consiga “transitar” pelo espaço projetado, utilizando o 
equipamento apropriado, tal como óculos de realidade virtual.
 

Poderia detalhar o envolvimento na recuperação do Museu Imperial de 
Petrópolis com a nuvem de pontos?

O projeto de digitalização 3D do Museu Imperial de Petrópolis ocorreu há três 
anos. Nessa iniciativa, o objetivo era captar imagens da edificação tanto inter-
namente quanto externamente, considerando todo o entorno do museu, com 
o máximo de detalhamento possível, e com isso gerenciar melhor as ativida-
des de preservação do Palácio, bem como criar ou recriar documentos como 
plantas – inexistentes ou desatualizadas –, além de permitir o desenvolvimento 
futuro de experiências virtuais para os visitantes.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
AJUDA A OTIMIZAR E PLANEJAR 
O TRANSPORTE PÚBLICO

TECNOLOGIA
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Para isso, utilizamos a tecnologia de escaneamento a laser para captura de 
imagens nas áreas internas, e drones para áreas externas. As imagens foram 
inseridas no nosso software Revit e por meio de modelagem digital, que uti-
liza a tecnologia integrada de nuvem de pontos, foi possível criar um modelo 
tridimensional do museu e do entorno. 
Nessa mesma linha, eu gostaria de aproveitar para comentar também sobre 

um projeto similar que estamos trabalhando desde janeiro deste ano, em 
que vamos realizar o mapeamento tridimensional do edifício-monumento 
do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, bem como de 
objetos de seu acervo. Da mesma forma, com a captação e digitalização de 
imagens internas e externas do museu, será possível construir um modelo 
completo e detalhado da sua atual situação, em 3D, e contribuir para a res-
tauração e preservação da memória desse importante patrimônio histórico 
e cultural brasileiro, além de permitir a criação de ambientes virtuais – para 
games educativos e visitas à distância –, bem como para integrar sistemas 
de monitoramento de segurança e conservação do patrimônio, que será 
exposto a partir de 2022. Em ambos os projetos, contamos com parceiros 
que fizeram o levantamento das imagens e tratamos as fotos por meio da 
nossa tecnologia.

Quais são as principais planos e inovações da Autodesk para os próxi-
mos anos?

A Autodesk tem apostado na inteligência artificial como forma de aumentar 
o escopo e a abrangência de projetos, facilitar decisões de investimento, 
e a realização mais eficiente do ponto de vista de custos e prazo. Chama-
mos isso de design generativo, e essa modalidade já tem sido aplicada em 
alguns projetos pelo mundo, seja em grandes construções ou até mesmo 
no desenvolvimento artístico, como uma conhecida cadeira criada pelo 
designer Philippe Starck.
Adicionalmente, entendemos que o futuro passa por uma transformação de 

todo o processo produtivo da indústria da construção, que se assemelhará a 
um processo de manufatura. Nesse contexto, simulações cuidarão de criar 
projetos mais eficientes, robôs tratarão de entregar as tarefas de baixo valor 
agregado ou de alto risco aos trabalhadores humanos, inteligência artificial 
cuidará do monitoramento destes equipamentos e detecção preditiva de fa-
lhas, e ao final, teremos maior produtividade, custo mais baixo, e precisão 
nos prazos de entrega e orçamento. Mais ainda, metodologias inovadoras tais 
como o BIM, baseadas em tecnologia de ponta, criarão espaço para maior e 
melhor nível de capacitação profissional, e reduzirão o nível atual de desper-
dício de material, tempo e recursos, que hoje ainda existe, principalmente na 
indústria da construção civil. 

É a base para um mundo mais sustentável?

Sim, apostamos no valor da sustentabilidade como forma de gerar benefícios 
para nossos clientes, parceiros e funcionários. Buscando melhorar o impacto 
de suas operações no planeta e focada em ajudar os seus clientes a criarem 
produtos mais sustentáveis, a Autodesk decidiu otimizar o uso de recursos 
naturais e desenvolveu tecnologias que contribuem com essa redução. As 
emissões absolutas de Gases do Efeito Estufa (GEE) em toda a cadeia de valor 
diminuíram em 43% nos últimos 10 anos, atingindo a meta estipulada pela 
empresa. O próximo passo é chegarmos a 100% de carbono neutro.
Também diminuímos o uso de energia em nossos data centers, com instala-

ções e serviços em nuvem, e já chegamos a 100% 
de energia renovável. Quando se fala em toda a 
inovação que estamos trazendo, por exemplo, ao 
mercado de construção civil, que hoje, sozinho, é 
responsável por 30% da geração de lixo no plane-
ta, apresentar soluções que norteiam o caminho 
de se imaginar, projetar e produzir com eficiên-
cia, transparência, e acima de tudo, promovendo 
a sustentabilidade, mostramos que buscar dar o 
exemplo é a forma correta de inovar e manter a 
liderança nos mercados em que atuamos.  

A PRESERVAÇÃO DE MONUMENTOS COMO O MUSEU PAULISTA GANHA AGILIDADE E PRECISÃO

www.autodesk.com

TECNOLOGIA

www.autodesk.com
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Neste momento de pandemia, em várias grandes 
cidades do porte de São Paulo as bicicletas ganha-
ram ainda mais protagonismo do que já tinham. 
Em Nova York, logo após o início da pandemia as 
lojas já não tinham mais produtos para vender, e em 
Berlim ônibus e metrôs circulavam praticamente 
vazios, enquanto a completa rede de ciclovias da 
cidade estava lotada e cheia de vida. 
Nesse cenário, os veículos com propulsão elétrica 

são muito bem-vindos, especialmente porque há 
várias opções de transporte individual. As bicicletas 
elétricas são altamente recomendáveis para cidades 
com topografia variada, como São Paulo, e para pes-
soas que, por conta da idade, não têm mais a mesma 
força para impulsionar os pedais. Temos uma grande 
diversidade de produtos, adequados a várias faixas 
etárias, sempre alinhados com o conceito de máxima 
mobilidade. Nossos patinetes viram mochilas, uma 
opção perfeita para quem usa transporte coletivo 
mas precisa fazer um trecho a pé. 
Hoje o consumidor conta com uma oferta bastante variada de marcas. Além 

de Tesla e BYD, Audi, Volkswagen e BMW têm seus modelos, e a autonomia 
dos veículos aumentou bastante, sendo que alguns carros da Tesla chegam 
a rodar 650 quilômetros sem a necessidade de recarregar as baterias. 
Segundo levantamento feito pela Agência Internacional de Energia (IEA), o 

Brasil tem aproximadamente 500 postos de recargas oficialmente conheci-
dos. Shoppings, estacionamentos e alguns condomínios já instalaram pontos 
de carregamento, que pode ser feito gratuitamente em nossa loja da Avenida 
Europa. Oferecemos também todo o equipamento e o treinamento para quem 
deseja instalar placas solares para produzir energia em casa, o que permite 
inclusive uma interligação com a rede e a possibilidade de reduzir o valor a ser 
pago à concessionária de acordo com o volume de quilowatts fornecido. Outra 
possibilidade é fazer a recarga em uma tomada co-
mum, de três pinos e com diâmetro maior.
As vantagens dos veículos com propulsão elétrica são 

reconhecidas até por quem costuma ser mais con-
servador em termos de hábitos de consumo. Entre a 
nova geração, que tem como prioridades a qualidade 
de vida pessoal e comunitária, e a preservação do meio 
ambiente, o transporte de pessoas e de cargas mais 
limpo e eficiente é uma necessidade urgente. Por isso 
nós, da Elektra, reafirmamos: o elétrico é agora. 

Para a maioria das pessoas, o trans-
porte movido a energia elétrica faz 

parte de um futuro distante e quase 
inatingível, uma espécie de realidade 
idealizada em que o planeta teria me-
nos poluição e gastaria menos recursos 
não renováveis. Para esses, trazemos a 
boa-nova: já temos vários tipos de veí-
culos movidos a eletricidade, de ônibus, 
caminhões e carros a bicicletas, pati-
netes, skates e até pranchas de surfe. 
Segundo a Associação Brasileira do 

Veículo Elétrico (ABVE), a frota de elé-
tricos e híbridos no país é de 16 mil, 
e a projeção é que cresça de 300% a 
500% nos próximos cinco anos. Nós, 
da Elektra, acreditamos nesse futuro 
sustentável e trabalhamos para isso 

desde 2016, quando abrimos nosso 
showroom em São Paulo. De lá para 
cá esse mercado evoluiu e podemos 
dizer que estamos cada vez mais entu-
siasmados com essa ideia de um futuro 
menos poluído e com mais mobilidade.
Na Elektra o cliente encontra bem 

mais que produtos. A loja traz um novo 
conceito, proporcionando experiên-
cias inovadoras e fornecendo todo o 
conhecimento necessário para que o 
comprador possa aproveitar ao máximo 
sua aquisição. Apenas para citar dois 
exemplos, temos produtos criados pela 
indústria nacional como uma espregui-
çadeira e um quiosque que captam a 
energia solar e têm tomadas para car-
regar os mais diversos aparelhos. 

Monique Angeli é sócia-diretora da Elektra Motors do Brasil, uma entusiasta dos veículos 
não-poluentes e tem mais de 15 anos de experiência no segmento de automóveis premium_mobilidade_

www.elektramotorsbrasil.com.br

O TRANSPORTE DE PESSOAS E DE 
CARGAS MAIS LIMPO E EFICIENTE
É UMA NECESSIDADE URGENTE

O ELÉTRICO É AGORA
  MONIQUE ANGELI

www.elektramotorsbrasil.com.br
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Karin Parodi é fundadora da Career Center e da Wave People & Business e tem sólida experiência 
no apoio a carreiras de CEOs e de altos executivos e na elaboração de projetos de recursos humanos_carreiras e sucessões_

O tema sucessão sempre esteve na pauta das organizações 
como um dos assuntos mais desafiadores no que tange a 

pessoas, seja em empresas familiares, nacionais ou multinacio-
nais, de pequeno, médio ou grande porte.
Um plano de sucessão é o processo de identificação e desen-

volvimento de pessoas que sejam capazes de assumir posições 
estratégicas dentro de uma organização. Baseia-se na identi-
ficação e formação de um pool de possíveis sucessores de uma 
empresa para garantir o sucesso de continuidade dos negócios 
junto ao mercado, colaboradores e stakeholders. Adicionalmente, 
promove uma relação mais transparente, alinhando a estratégia 
do negócio e as aspirações individuais.
Contudo, a urgência na implementação de um processo suces-

sório estruturado não acompanha a mesma urgência manifes-
tada nos discursos. A diferença crucial entre a organização que 
gerencia bem e a que gerencia mal está em considerar sucessão 
como um processo, não como um evento isolado. 
É fundamental entender e pensar a sucessão como algo que 

impacta diretamente os resultados e a sustentabilidade do ne-
gócio e a capacidade de conseguir transmitir seu legado, sua 
cultura, de forma que o negócio atinja capacidade produtiva e 
solidez até as futuros líderes e gerações.
A gestão da sucessão identifica e desenvolve líderes capazes 

de executar a estratégia e perenizar a cultura corporativa, e o 
planejamento baseia-se na compilação de uma lista de possíveis 
substitutos. Sem um mapeamento criterioso com programas de 
assessment para levantamento de potenciais e competências, além 
de instrumentos de análise de performance, esse processo pode 
tornar-se superficial e parcial,  promovendo decisões subjetivas 
e errôneas sobre possíveis candidatos ao processo sucessório.

OS DESAFIOS DO PROCESSO
DE SUCESSÃO NAS EMPRESAS

  POR KARIN PARODI
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Um processo de sucessão bem-sucedido está baseado em alguns 
fatores críticos de sucesso:

-Participação do CEO e do board executivo ou dos acionistas.
-Estratégias de organização e sucessão alinhadas, e crité-
rios para escolha de potenciais sucessores avaliados por 
meio da área de recursos humanos e da liderança.

-Programas de desenvolvimento das lideranças e 
futuras lideranças consistentes e com engajamento 
da direção.
-Ter uma liderança com valores alinhados e um olhar 
para a sustentabilidade e perenidade do negócio.
-Promover uma marca empregadora que atraia 
talentos e potenciais,  visto que são escassos no 
mercado. 

Independente de a empresa ter um processo su-
cessório, sempre houve uma guerra por talentos no 
mercado. E ainda mais nesse momento de rápidas 
transformações, em que as empresas precisam mais 
do que nunca reinventar-se e ter pessoas que con-
duzam mudanças, implementem soluções e tenham 
muita flexibilidade e capacidade de adaptação, tudo 
isso aliado ao desempenho. 
E para finalizar, algumas sugestões para as em-

presas não serem pegas de surpresa em um pro-
cesso inesperado de sucessão. Defina quais são 
as posições chaves, avalie o nível de prontidão dos 
possíveis sucessores para uma substituição ime-
diata. Avalie a dificuldade de identificar ou atrair 
e o custo de buscar esse profissional no mercado.
Implemente um processo estruturado de avaliação 

dos profissionais para posições chave, em quanto 
tempo estarão preparados por meio de um plano 
de desenvolvimento customizado como programas 

de desenvolvimento de lideranças, coaching, mentoring, job 
rotation e outras ações que a empresa julgar importantes. 

O PROCESSO 
ESTRUTURADO 
IDENTIFICA E 
DESENVOLVE 
LÍDERES CAPAZES 
DE EXECUTAR A 
ESTRATÉGIA E 
PERENIZAR A 
CULTURA 
CORPORATIVA

www.careercenter.com.br

Soluções que
vão além do

seguro.

��������������thbgroup.com.brcontato@br.thbgroup.com

A THB é uma das maiores 
empresas globais especialista 
em gerenciamento de riscos, 

consultoria em benefícios e 
corretagem de seguros e 

resseguros

Programas de seguros  
customizados

Parcerias estratégicas ao 
redor do mundo  

Presente nas principais 
capitais

www.careercenter.com.br


André Jannini, um apaixonado pela navegação, é CEO da Maxmarine, estaleiro líder na produção 
de lanchas Offshore Cruiser no Brasil e consultor náutico para aquisição de embarcações, 
criador da plataforma “Tudo o que você precisa saber antes de comprar uma embarcação”

EMOÇÃO
Essa é a palavra que melhor traduz 
uma Offshore: emoção. Não se trata 
simplesmente de uma lancha. Offsho-
re é adrenalina, arrepio, riso: são sen-
sações difíceis de ser explicadas, só 
vivendo para entender.
A experiência de navegar rápido, ter 

controle, liberdade e estilo é ao mesmo 
tempo simples e complexa. Nenhum 

outro modelo rivaliza, compete ou 
propõe sensações tão extremas, raras, 
viscerais, rápidas e únicas, “offnormal”.  
Enquanto outras categorias prome-

tem muito, as Offshores prometem 
pouco: a mais pessoal, celebrada e 
humana de todas as sensações, a 
emoção de velocidade sobre o mar. 
Um conselho? Peque as chaves da 
emoção e vá dar uma volta com ela.

_barcos_

RAZÃO
Como construtor há mais de 10 anos, pretendo transmitir aos seletos leitores 
da FortunA  informações consistentes e divertidas sobre embarcações de 
luxo e esportivas fabricadas no Brasil. Inaugurando essa coluna, vou falar 
sobre a mais emocionante categoria de lanchas, as Offshores, minha paixão 
pessoal. Estilos, características, hábitos de navegação e destinos fazem parte 
desse texto. 
Desde muito cedo aprendi, em família, que os melhores carros, motos e 

lanchas são os que conseguem aliar segurança e rapidez. Mais do que uma 
lancha, uma Offshore é um estilo de vida. É a experiência de uma navegação 
veloz, estável e segura, que proporciona deslocamentos rápidos e emocio-
nantes, tanto para o piloto, quanto para a tripulação. 
É um erro muito comum, sob meu ponto de vista, comparar uma Offshore 

a um carro esporte. Nada a ver! Estar sobre o mar, com o vento no rosto, e 
desfrutar das paisagens do mais incrível litoral do mundo é uma experiência 
bem diferente. É um momento de convívio com amigos e familiares, além 
da oportunidade de conquistar novas amizades. Atualmente são poucos os 
modelos de Offshores fabricados no Brasil, com especial destaque para a 
Maxmarine, nas versões S e R, ambas com uma vasta gama de opcionais que 
as tornam exclusivas e verdadeiros sonhos de consumo. 
A Maxmarine 450 tem 45 pés e projeto do americano Don Aronow, consi-

derado um dos mais renomados  projetistas de lanchas de alto desempenho. 
Além da esportividade evidente no desempenho e no design, a Maxmarine 
450 propõe grande conforto interno, com ampla cabine com camarote, sala, 

copa e banheiro e impressionantes 
2,10 metros de altura, rompendo 
a velha máxima de que Offshores 
são apertadas e desconfortáveis. 
A área externa é customizável, o 
que permite ao comprador adequar 
esse espaço às suas necessidades. 
Produzidas desde 2011, com uni-
dades entregues em todo o Brasil e 
algumas exportadas, as Maxmari-
nes se destacam por onde navegam 
e surpreendem desde navegadores 
tradicionais até os mais radicais.
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EMOÇÃO E RAZÃO   POR ANDRÉ JANNINI



O mais célebre precursor das Offshores no Brasil foi o inesquecível Ayrton 
Senna, que na década de 1980 pilotava um dos modelos mais cobiçados e 
respeitados até hoje, a Panther 33 Joana, fabricada pela Intermarine, um dos 
maiores players brasileiros, atualmente fabricando modelos de 45 a 103 pés. 
O Brasil também é berço de grandes nomes na motonáutica, como Eike Bap-
tista, Paulo Renha e Lebos Chagury, sendo esse último piloto da categoria F1 
Náutica, com diversas conquistas importantes no exterior. 
A indústria naval de lazer brasileira está em pleno desenvolvimento. Alguns 

estaleiros atingiram qualidade e tecnologia comparáveis às mais notórias 
marcas internacionais, e o setor é um grande gerador de empregos. 
O maior pólo naval de recreio brasileiro está localizado na região Sul, com 

grandes condomínios industriais, a exemplo do Teporti, na cidade de Itajaí 
(SC), que abriga estaleiros como o Azimut e o Sedna Yachts. O Sedna Yachts 
tem especial destaque por seu amplo portfólio, composto de embarcações de 
36 a 78 pés, além da linha Sport Fishing, com modelos aptos para exportação, 
e a linha Offshore, como as já mencionadas Maxmarines S e R by Sedna.
O mercado náutico brasileiro tem 

potencial para tornar-se um dos me-
lhores do mundo, principalmente em 
função da enorme extensão litorânea, 
clima e condições de navegação, além 
de destinos icônicos, como Balneário 
Camboriú, Guarujá, Ilhabela, Ubatuba, 
Paraty, Angra dos Reis, Salvador, Recife 
e muitos outros, com ampla infraes-
trutura e sofisticada gastronomia. 

BONS BARCOS TE LEVAM A QUALQUER 
LUGAR. OFFSHORES TE LEVAM MAIS RÁPIDO, 
COM MAIS ESTILO E MUITO MAIS EMOÇÃO

_barcos_50

instagram.com/maxmarinebrasil

Jessica Otero
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Gledson Castro é especialista em projetos e eventos para a indústria de 
aviação executiva, CEO da G2C Events, e fundador e proprietário da Heli XP 
– Helicopter Experience, maior evento de helicópteros da América Latina.

Apandemia do novo coronavírus 
gerou um cenário sem preceden-

tes na história recente ao praticamen-
te paralisar a economia global. Com o 
fechamento de fronteiras ocorrendo 
quase em efeito cadeia, somado ao 
lockdown declarado em grande parte 
do mundo, um dos segmentos mais 
afetados foi o do transporte aéreo.
O mês de abril foi o auge da pande-

mia, com a curva de contaminação em 
uma ascendente tão impressionante 
quanto o esvaziamento quase com-
pleto das grandes cidades. Para quem 
vive em grandes metrópoles como São 
Paulo, o barulho de aeronaves cru-
zando os céus ou em procedimento de 
decolagem ou pouso é uma constan-
te. Em abril ocorreu o inimaginável, 
o trafego aéreo praticamente parou. 
Alguns dados públicos, como dos 

sites de rastreamentos de aeronaves 
FlightAware e Flightradar24, mostram 
a brusca queda do tráfego aéreo em 
poucos dias. Usando apenas os Esta-
dos Unidos como referência, por ser 
o principal mercado de aviação do 
mundo e a maior economia, a avia-
ção comercial saiu de 300 mil voos 
diários na segunda semana de março 
para pouco mais de 6 mil na primeira 
semana de abril. A aviação executiva 
atingiu mais de 130 mil operações na 
segunda semana de fevereiro e no dia 
8 de abril eram menos de 2 mil! Ain-
da assim, ao contrário do que muitos 
podem supor, enquanto as operações 
regulares agonizam ainda em julho, o 
transporte por aeronaves particulares 
retomou o crescimento já em junho, 
com uma curva vertiginosa de subi-

da. Em julho já eram mais de 100 mil 
operações diárias, pouco menos de 
20% da média de 2019 para o período.
O crescimento da aviação executiva 

segue uma nova tendência, até então 
pouco explorada por seus usuários: a 
segurança sanitária. Até recentemente 
os dois principais diferenciais do uso 
de aeronaves de negócios eram sua fle-
xibilidade operacional, permitindo ao 
passageiro voar para uma infinidade 
de destinos com horários convenien-
tes, aliado à maior privacidade a bordo. 
Com a pandemia muitos executivos e 
usuários do transporte aéreo percebe-
ram que o maior risco de contamina-
ção por agentes patológicos não está 
necessariamente a bordo dos aviões – a 
maioria dos utilizados por empresas 
aéreas contam com avançados siste-
mas de filtragem do ar e uma higieni-
zação da cabine bastante rigorosa –, 
mas em todo o processo entre chegar 
ao aeroporto e embarcar. Ao utilizar 

SETOR RETOMA
O CRESCIMENTO

_aviação executiva_

  POR GLEDSON CASTRO
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uma aeronave particular é possível evitar o uso de terminais aeroportuários, 
salas VIP, e todo um processo que por sua natureza exige a aglomeração de 
pessoas. Voos executivos ocorrem em áreas menores, com poucos usuários e 
funcionários, reduzindo assim drasticamente as chances de transmissão de 

doenças. Além disso, um avião executivo, mesmo 
os de ultralongo alcance, costumam transportar 
poucas pessoas. Além do contratante ou dono do 
avião, a tripulação quando muito é composta por 
três pilotos e uma comissária. 
A pandemia de Covid-19 pode ter aberto um novo 

nicho de mercado, para os usuários que necessitam 
manter suas agendas, independente das restrições 
da aviação regular, mas agora preocupados com 
sua saúde.  

OS CUIDADOS COM A SAÚDE PROMOVERAM 
PROCURA MAIOR POR VÔOS EXECUTIVOS
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Lelo Jachimowicz, proprietário da Tabacaria Lenat, empresa com mais de 50 anos no mercado de luxo e 
uma das únicas tabacarias que possui a chancela HABANOS POINT E HABANOS LOUNGE, não apenas atua 
como especialista em charutos, mas é bastante reconhecido pela forte atuação contra charutos falsificados

_cigar_

O charuto Toscano chegou ao Brasil acondicionado na baga-
gem do enorme contingente de imigrantes que, principal-

mente entre 1880 e 1930, foram acolhidos em nosso país. Muitos 
escolheram se estabelecer nos estados do Sul, atraídos por certa 
semelhança de clima e solo em relação à terra natal. Mas muitos 
outros optaram por São Paulo, seduzidos pela oportunidade de 
emprego de uma cidade que então se industrializava velozmente.
Assim, desde aquela época, desenvolveram a rotina de pedir a 

parentes e amigos que trouxessem um “sigaro” Toscano na sua 
bagagem. Afinal, estavam muito habituados com o Toscano, 
que estava incorporado à sua tradição familiar por várias ge-
rações. De fato, muito antes de 1818, quando o Grão Duque da 
Toscana Ferdinando III autorizou a fundação de uma fábrica 
para produzir o Toscano em Florença, centenas de fazendeiros 
já plantavam o tabaco 
Kentucky, trazido dos 
Estados Unidos desde 
meados dos anos 1700.

TOSCANO:
TRADIÇÃO E
EXCELÊNCIA 

  POR LELO JACHIMOWICZ
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Em São Paulo, um grupo de italianos, tomados pelo espírito industrial da 
época e sentindo a crescente demanda, decidiu produzir o Toscano no Bra-
sil, fundando a BRASATI, por volta de 1924. Entretanto, a iniciativa teve vida 
curta, porque a chegada da Segunda Guerra impediu a sua continuidade e os 
consumidores voltaram a depender dos amigos e parentes. A grande procura 
pelo Toscano despertou o apetite de alguns comerciantes, que passaram a 
trazer o charuto em grande volume para suprir a crescente rede de tabacarias. 
Ocorre que, na Itália, a produção de charutos deixou de ser um monopólio do 

estado, passando para as mãos da iniciativa privada. A Maniffature Sigaro Tos-
cano, fundada em 2006, introduz métodos e processos mais modernos e com 
isso eleva a participação de mercado do Toscano na Itália para perto de 85%. 
Essa nova administração expande a atuação da empresa estabelecendo par-

cerias de exclusividade com empresas nos mercados fora da Itália e, em 2014, 
firma contrato com Tabacos Mata Fina, que inicia um novo período na história 
do Toscano no Brasil, por meio de um trabalho profissional de distribuição 
do produto. Esse trabalho, interrompido em 2015, agora foi retomado, desta 
vez pela Ulpia Victrix  Distribuidora 
de Charutos, de São Paulo, que já tem 
dois produtos Toscanos registrados 
na Anvisa e distribuídos por quase 
70 tabacarias.   

ONDE ENCONTRAR: Lenat Tabacaria. 
Lojas no Shopping Iguatemi
(11-3032-6002) e na Haddock Lobo, 
844 (11-2309-4729). instagram.com/tabacarialenat

A PRODUÇÃO DE DOIS TIPOS 
DE TOSCANOS FOI 
RETOMADA EM SÃO PAULO

_cigar_
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A Holland & Sherry tem uma 
longa história na fabricação 
de tecidos de alta qualidade 
e é considerada o Rolls Royce 
dos tecidos por alfaiates da 
Saville Row, em Londres, 
onde a companhia tem sua 
sede. A seguir, as dicas da 
marca para cuidar dos trajes. 

› Bolsos e lapelas devem ser 
escovados com frequência para 
remover o pó.
› As manchas devem ser 
retiradas imediatamente com 
um pano absorvente e com 
delicadeza, sem esfregar.
› Roupas amassadas se 
recuperam em ambientes 
úmidos. Pendure-as em algum 
lugar úmido e quente, como 
um banheiro, ou vaporize-as 
levemente com água.
› Após o uso, deixe seu traje 
descansar; usar o mesmo por 
dois dias seguidos pode causar 
danos às fibras.
› Pendure sempre a jaqueta em 
um cabide apropriado, que dê o 
correto suporte aos ombros, e 
acomode as calças na vertical.
› Evite colocar objetos nos 
bolsos, pois isso sobrecarrega 
as costuras.
› Desabotoe o paletó antes de 
se sentar.
› Guarde o seu traje em uma 
bolsa respirável para proteção.
› Lave o seu traje a seco pelo 
menos uma vez por temporada; 
mas tome cuidado, porque o 
excesso de limpeza a seco pode 
reduzir a vida útil da roupa.

OS TECIDOS SÃO IMPERMEÁVEIS E EM FIBRAS TORCIDAS, O 
QUE EVITA OS AMASSADOS E PROPORCIONA CONFORTO

Em plena atividade, apesar dos efeitos da pandemia, o alfaiate de luxo 
Fabrizio Allur continua fazendo o que mais gosta: introduzir novos con-
ceitos e tecidos em seu segmento. Atualmente, a novidade mais festejada 

e já aprovada pelos clientes é a confecção de peças com a linha de golfe da 
tradicional fábrica inglesa Holland & Sherry. “São tecidos impermeáveis e feitos 
com a fibra torcida. Com isso, não amassam, mesmo sem usar o  elastano, que 
é sintético, e proporcionam mais conforto”, diz Fabrizio.
A calças e bermudas já produzidas são praticamente peças únicas, com 

padronagens diferentes, já que a matéria-prima da marca inglesa é vendi-
da apenas para alfaiates exclusivos. Além de ser usada para roupas de gol-

DICAS PARA 
MANTER SEU 
TERNO NOVO

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

ELEGÂNCIA E
CONFORTO NO GREEN

O ALFAIATE FABRIZIO ALLUR CRIA E COSTURA
TRAJES PARA GOLFISTAS COM OS MELHORES

TECIDOS DO PLANETA

fistas, a coleção também é base para elegantes e prá-
ticos trajes em estilo esporte fino. “Os clientes gostam 
porque não amassa, se precisam viajar é só retirar da 
mala e estão em perfeito estado”, conta o alfaiate. 
Outra novidade da Holland & Sherry diz respeito 

à linha de roupas para executivos: um tecido com 
os benefícios da linha de golfe, mas com uma gra-
matura bem mais leve, de 180 e 200 gramas. “Tem 
uma resina que não deixa a água penetrar, o que 
é ótimo para festas de casamento, porque se a 
roupa for atingida por bebidas ou alimentos não 
fica manchada.” A grife oferece grande variedade 
de produtos, incluindo tecidos com monogramas e 
padronagens exclusivas bordadas em linha ou metais 
e pedras preciosos como ouro e diamantes. 
Famoso por aliar a mais refinada alfaiataria a 

tendências da moda atual, Fabrizio Allur nota uma 
mudança de comportamento em sua clientela. “Eles 
estão preferindo roupas para o dia-a-dia, mesmo 
quando precisam de trajes mais formais escolhem 
aqueles que trazem um ar casual. Preferem bla-
zers mais descolados, sem estrutura, camisas e 
calças para usar com tênis e mocassim”, detalha. A partir de um 
tecido da marca italiana Cerruti que lembra o moletom, Fabrizio 
criou calças com corte executivo e altamente confortáveis. “É 
um visual elegante e fino, mas superconfortável”, diz. Segundo 
ele, essa é uma tendência forte na Europa: “As grifes italianas 
desenvolveram linhas bem casuais para ficar em casa.”
O alfaiate também encontrou grande aceitação com uma 

criação deste inverno, as jaquetas confeccionadas com um 
tecido leve que mantém a temperatura do corpo tanto no 
frio quanto no calor. As peças imitam o corte de um blazer, 
mas não são estrutura-
das, e feitas em tecido que 
não amassa, confortáveis 
e práticas. Para o verão, 
Fabrizio Allur prevê uma 
invasão dos tradicionais e 
elegantes tecidos em ris-
ca-de-giz e uma volta das 
tonalidades pastéis, que 
estavam fora de moda. instagram.com/fabrizioallur

SU MISURA

http://www.instagram.com/fabrizioallur
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C onhecida por seus mo-
delos feitos sob medi-
da e personalizados, 

a estilista Simone Gums, de 
Santa Catarina, estava com tudo pronto para lançar uma coleção 
em São Paulo. Mas havia uma pandemia no caminho, e a estréia 
de seu showroom teve que ser adiada. “Não desistimos de nossos 
planos, e muito em breve estaremos levando para a capital pau-
lista a coleção RE:MADE”, diz. Os novos vestidos de festa revelam 
o DNA da marca, cuja essência está num criativo mix de texturas 
que ganha vida em modelos ousados, românticos e requintados. 
A RE:MADE tem como conceito a sustentabilidade, trazendo os 
3R’s (Reutilizar, Reduzir, Reciclar) e o upcycling - processo de criar 
algo novo a partir de uma peça já existente, antiga ou descartada. 
A prioridade é o conforto, alinhado à sofisticação e estilo, 

o que faz cada peça ter seu diferencial. Para isso, aposta em 

SUSTENTABILIDADE E
NOVOS HORIZONTES

SIMONE GUMS PLANEJA O LANÇAMENTO
DA COLEÇÃO RE:MADE EM SÃO PAULO

materiais reutilizados como musselinas, rendas, 
tules, tecidos com elastano e bordados feitos a 
mão. A mistura de tendências não para por aí, e 
Simone incluiu plumas, babados, flores em 3D, 
cintura marcada e silhueta à mostra.
Com 13 anos de atuação na alta-costura sob 

encomenda, a estilista vem armazenando uma 
variedade de algodão e poliéster ao longo desse 
tempo, com o intuito de em algum momento 
poder trazer à tona tantas lindas sobras. Seu atelier está instalado 
em Guabiruba, interior catarinense, a 60 quilômetros de Balneário 
Camboriú e um importante pólo da indústria têxtil no estado.
“Venho pensando em sair da caixa e explorar São Paulo desde 

o momento em que resolvi sair da zona de conforto. Amo meu 
lugar, minhas clientes, mas decidi enfrentar novos desafios e 
conquistar outros espaços”, diz a estilista. Após uma intensa pes-
quisa de mercado iniciada em 2018, escolheu a terra da garoa para 
expandir e apresentar seu trabalho. “Chegou a hora de viver esse 
sonho, o momento de acreditar nessa conquista.”
Os novos projetos têm como base a conscientização sobre a 

necessidade de preservar o meio ambiente. A coleção RE:MADE 
traz a ideia da construção e reconstrução, permanecendo fiel ao 
estilo, buscando significados nos detalhes e contando histórias 
em cada montagem de croqui.
Formada em Design de Moda, Simone Gums sabe que, além de 

ensinar, há algo sempre a aprender. Pós-graduada em Gestão 
e Negócios da Moda, vem atualizando seus conhecimentos 
em cursos, imersões, fashion meetings e workshops. Além da 
própria marca, Simone não descarta a realização de um desejo 
antigo de trabalhar no desenvolvimento de coleções de moda 
para outras grifes.
As clientes de Simone Gums são mulheres de 

atitude, que adotam desde o estilo clássico até o 
contemporâneo. Seus vestidos seguem o lema “vis-
ta- se de poder”, sempre levando em conta o dress 
code de cada evento.
Admiradora de mestres como Dolce Gabbana, Elie 

Saab e a mineira Patrícia Bonaldi, a estilista sempre 
procura aliar tradição e inovação, partindo de um 
profundo conhecimento de seu metier para criar 
modelos exclusivos sofisticados e ousados. instagram.com/simonegumsatelier

SU MISURA

A MISTURA DE TEXTURAS FAZ PARTE DO 
DNA DA MARCA DE VESTIDOS PARA FESTA

http://www.instagram.com/simonegumsatelier
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Alessandra Fraga é dermatologista do Hospital Albert Einstein e da clínica Aille; formada pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP, é membro titular da Sociedade da Brasileira de 
Dermatologia, American Academy of Dermatology e European Academy of Dermatology and Venearology.

_saúde_

Mesmo com as estações não tão definidas como em outros países e até 
mesmo no Sul do Brasil, a chegada da primavera aconselha cuidados 

redobrados com a proteção da pele. Quem se expõe ao sol com frequência, 
especialmente durante o pico de ultravioleta B, tem mais probabilidades de 
acelerar o envelhecimento ou de desenvolver câncer de pele. O sol degrada o 
colágeno e promove manchas, então o uso de protetores é essencial durante 
o ano todo, e especialmente em momentos de alta exposição.
Muitos pacientes, especialmente o público masculino, muitas vezes têm 

restrições quanto ao uso de filtros solares. Não gostam da textura pegajosa, 
e reclamam que mancha a roupa. Por conta disso, na clínica procuramos 
conscientizar e, principalmente, criar produtos específicos que atendam às 
demandas de cada paciente, para que ele tenha prazer em usar.
O protetor customizado é preparado de acordo com o estilo de vida e pre-

ferências pessoais de cada um. Em alguns casos, faço um para o dia a dia e 
outro para as atividades esportivas, de acordo com a modalidade praticada 
pelo paciente. Levamos em conta vários fatores para criar a formulação e 
obter uma cosmética adequada a cada um. Muitos de nossos pacientes pra-
ticam atividades em contato com a água ou têm dificuldade de reaplicar o 
produto durante a performance, o que exige maior aderência e durabilidade. 
Outra indicação importante que costumo frisar refere-se ao uso de cha-

péus e viseiras, que formam uma barreira física. Muitos não atentam para 
o fato de que o couro cabeludo e os fios também precisam de proteção, 
seja química ou física, e acabam tendo um envelhecimento precoce nessa 
região. E, na hora de escolher as roupas para esportes outdoor, prefira as 
que têm suas fibras embebidas em filtros solares, com mangas longas e 
tecidos leves, que permitem a evaporação da transpiração.
Hoje, com os novos tratamentos disponíveis, os efeitos do tempo sobre a 

pele podem ser amenizados. No caso das manchas, devemos avaliar caso 
a caso, uma vez que elas têm diversas etiologias e diagnósticos. A primeira 
indicação, claro, é a proteção solar, mas todas são passíveis de tratamentos, 
com bastante eficácia e segurança. Temos desde tratamentos químicos, com 
remédios, até peelings e lasers. Um novo laser, o Picosecond, entra na pele e 
dissolve o pigmento sem inflamar ou lesar, pois tem um pulso muito rápido. 
Na Clínica Aille, assim como nos principais cen-

tros de dermatologia do país, trabalhamos com os 
mais inovadores e eficientes tratamentos. Fazemos 
questão de participar dos congressos mais concei-
tuados no Brasil e Exterior, e aliamos esses novos 
conhecimentos à sólida formação que adquirimos 
em cursos como os que fiz na Universidade de 
Módena, na qual me especializei em oncologia 
cutânea, e na Harvard Medical School, em que 
aprendi mais sobre a aplicação de laser.  instagram.com/draalessandrafraga

O FILTRO SOLAR CUSTOMIZADO É 
PREPARADO DE ACORDO COM O ESTILO 
DE VIDA E PREFERÊNCIAS DE CADA UM

  POR ALESSANDRA FRAGA

A TEMPORADA
DE SOL VEM AÍ

http://www.instagram.com/draalessandrafraga
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OMO DIRIA O POETA e dramaturgo espanhol 
Calderón de La Barca, a vida é sonho. E, quando a 
fantasia encontra empreendedores como Hércules 
e Marina Nolasco, tem todas as condições de se 
materializar na realidade. O casal, proprietário da 
Âncora Engenharia, sólida empresa do ramo da 
construção com atuação em todo o país, é do tipo 
que faz acontecer. Depois de várias ações de res-
ponsabilidade social que incluíram um programa 
de aulas de reforço para crianças em vulnerabi-

lidade, os dois lançaram um projeto ambicioso que ajuda a quem precisa a 
partir de um plano de negócios inovador e bem estruturado.
A Wake Me UP (WUP) tem uma premissa que, ao mesmo tempo em que é 

extremamente simples, é altamente engenhosa: alia a venda de um alimento 
nutritivo e produzido com ingredientes naturais de alta qualidade a quem 

pode pagar à doação do mesmo número de itens vendidos para quem não 
pode. O slogan da instituição, “Quem compra um, doa um”, é levado a sério 
dentro da WUP. “A transparência é muito importante. Precisamos mostrar que 
a doação é feita, por isso estamos na rua acompanhando e permitimos que 
nossos parceiros corporativos que fazem compras mensais ou em grandes 
quantidades direcionem a entrega dos produtos para uma instituição de sua 
preferência”, detalha Monique Nogueira, primeira funcionária da instituição 
e coordenadora de Projetos. 
Engenheiro civil e CEO da Âncora, Hércules conta como surgiu a ideia 

do projeto, hoje totalmente estruturado e com uma produção de 100 mil 
unidades por mês em fábrica própria, dirigida com mãos firmes pela irmã 
do engenheiro, Hevelin Nolasco. “Eu e a Marina fazemos trabalhos sociais 
há muito tempo, mas em determinado momento sentimos que era pouco 
diante do muito que temos, seja em termos financeiros, de saúde, amiza-
des, família, todos que nos rodeiam estão bem. Queríamos retribuir, ou 

C

A WAKE ME UP CRIOU UM NOVO MODELO DE ATUAÇÃO
SOCIAL: PARA CADA PRODUTO VENDIDO UM É DOADO
PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE

SAÚDE
PARA DAR
E VENDER 

  POR ROSANE AUBIN
  DIVULGAÇÃO
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VÁRIOS PROFISSIONAIS JUNTARAM-SE AO

PROJETO E DERAM UMA CONTRIBUIÇÃO

DECISIVA PARA O SUCESSO

pelo menos reconhecer que tem gente com muito menos que merece ser 
assistida. O mundo está ficando muito feio, alguns acumulando em exces-
so e muita gente com pouco, isso me incomoda.” O direcionamento para a 
área de alimentação surgiu a partir da constatação da falta de bons hábitos 
alimentares, seja em grupos mais ou menos favorecidos economicamente. 
Hércules pediu apoio a Marina, advogada suíça especializada em direito 

bancário com quem é casado há dez anos e que hoje atua no departamento 
de Recursos Humanos da empresa de engenharia da família. “Um belo dia 
ele chegou com esse sonho. Somos cuidadosos com a alimentação, quan-
do nos casamos eu tinha a sensação de que a comida tinha muita farinha 
branca, açúcar, gordura e produtos que não eram naturais, então fizemos 
um processo de mudança, especialmente após o nascimento de nossa filha, 
que tem alergia a lactose. Passamos a comer muita aveia, o Hércules me 
acompanhou, porque percebeu que fiquei bem”, conta Marina, que deixou 
uma consistente carreira em Genebra para viver no Brasil com o marido.
Junto a essa mudança pessoal, ela passou a observar as crianças atendidas 

pelas ações da Âncora. Todas tinham problema de peso e se alimentavam 
mal, com salgadinhos e comida gordurosa. “Eu falava para o Hércules, não 
é possível que não possamos trazer outras opções para essas crianças, com 
tanta fruta que há no Brasil.” A partir daí começou o processo de criação 

do WUP, primeiro com a junção de 
ingredientes saudáveis que o próprio 
casal comia no café da manhã, depois 
com os testes de receitas que tiveram 
a assessoria fundamental de Moni-
que, da nutricionista Andrea Esquivel 
e do engenheiro de alimentos Gua-
racy Pessôa, responsável por levar as 
criações para o processo industrial.
Assim como eles, outros profissio-

nais acabaram entrando nessa cadeia 
filantrópica impulsionada pelo casal 
Nolasco. A executiva da área financeira 
Tereza Simões deu uma contribuição 
essencial na estruturação 
do plano. Outro foi o arqui-
teto André Ribeiro, líder do 
time de projetos da Ânco-
ra. “Tivemos que montar uma fábrica 
para a produção, já que não encon-
tramos terceirizados que fizessem o 
WUP como queríamos. Depois foi a 
vez de investirmos no equipamen-
to de venda, primeiro pensamos em 
contratar um designer reconhecido, 
mas esbarramos na questão de prazos, 
eles queriam mais tempo para fazer 
as máquinas. Aí entrou o André, que 
acabou desenvolvendo o design tanto 
dos equipamentos quanto as embala-
gens”, explica Hércules. 
Outro que se juntou ao time foi Iuri 

Cicolani, responsável pela cadeia de 

ÁREA DE PRODUÇÃO E EQUIPE DA FÁBRICA; 
ABAIXO, MARINA E HÉRCULES NOLASCO

SOCIAL
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Suply. “Nossa matéria-prima é muito 
selecionada, começa com a Marina 
escolhendo ingredientes e segue com 
um grande trabalho de busca e pros-
pecção, seguido de testes, para veri-
ficarmos se realmente o insumo está 
livre de produtos químicos”, esclarece 
Iuri. Ele conta que atualmente estão 
realizando uma escolha minuciosa de 
fornecedores para lançar um produto 
kosher, que segue as restritas regras 
e padrões alimentares judaicos. 
Assim como o herói da mitologia 

grega de mesmo nome, Hércules e 
equipe ainda encontraram um pro-
blema extra no caminho: a pandemia. 
Colocaram o produto para doar e ven-
der em janeiro de 2020, com a ajuda 
de ONGs parceiras na distribuição 
para pessoas em vulnerabilidade, e 
em março começaram a sentir difi-
culdade na entrega. “As instituições 
ficaram inseguras e tivemos que pas-
sar a ajudar na distribuição também. 
Até hoje temos dois pontos em que 
estamos sistematicamente todos os 
dias, na Avenida Paulista e no Largo 
de Pinheiros”, conta Hércules. Várias 
instituições (veja no site www.wup-
food.com.br) auxiliam na distribuição 

e os equipamentos de autoatendimento já estão presentes em 14 pontos de 
venda. A fábrica, aliás, segue a regra de sustentabilidade que prega um menor 
trânsito do produto da origem ao consumidor: localizada na Rua Fiandeiras, 
na Vila Olímpia, está inserida em um importante mercado potencial.
“Nosso esforço atual é aumentar as vendas para conseguir financiar a distri-

buição gratuita. Já entregamos 50 mil unidades, e nossa meta é chegar a 20 
mil por mês”, conta Monique. Os planos no curto prazo, acrescenta Marina, são 
de firmar parcerias comerciais que permitam que o projeto se autofinancie. 
“Atualmente, estamos subvencionando a maioria das doações. Já tivemos ajudas 
maravilhosas de pessoas e instituições, mas precisamos mais”, diz a advoga-
da. No longo prazo, ela sonha em chegar a outras 
cidades e países. Hércules tem uma visão bastante 
precisa desse futuro que, a julgar pelas conquistas 
já alcançadas, tem tudo para dar certo. “Espero que 
um dia possamos chegar à África com um carrega-
mento de avião. O projeto nasceu para ser grande, 
queremos causar um impacto social no combate à 
fome e à carência alimentar. Para isso, precisamos 
de parcerias, e esperamos que reverbere no mundo 
inteiro. O resultado pode ser grandioso.”  www.wupfood.com.br

DISTRIBUIÇÃO DO WUP NA 
AVENIDA PAULISTA E EM 
COMUNIDADES CARENTES

SOCIAL

www.wupfood.com.br


That's what we do

São Paulo Lisboa

Visual content 

is a good start

panvisualcontent.com



A AUTORIDADE EM TRUFAS NO BRASIL

tartuferiaoficial

VENHA SABOREAR O MELHOR DA GASTRONOMIA COM TRUFAS!
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