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OUSADIA E 
SUCESSO
LANÇAR UMA REVISTA, EM PLENA PANDEMIA, 
PODE TER SIDO CONSIDERADO UM PROJETO 
AUDACIOSO. Mas os resultados que a FortunA 
digitAl obteve em seu primeiro número não deixam 
dúvidas. Foram mais de duas mil visualizações só no 
site LinkedIn, mais de 10 mil via e-mail, WhatsApp 
e Facebook, e mais de 300 compartilhamentos nas 
redes sociais. A credibilidade que alcançamos em 
uma década de atuação com a FortunA traduziu-se 
em um novo sucesso editorial, agora digital. 
É com imensa alegria que apresentamos a vocês 

o segundo número da revista. Com o cuidado e o 
carinho de sempre, elaboramos pautas e selecio-
namos entrevistados que decididamente têm muito 
a somar no mundo contemporâneo, atuando de 
forma ética, comprometida e inovadora. 
Andressa Albertoni Biata, por exemplo, é uma 

das desbravadoras que estão tomando as rédeas 
do agronegócio, um segmento tradicionalmente 
comandado por homens. Inovadora, ela atua nas 
redes sociais e conclui que os empresários do agro 
precisam aprender a comunicar-se.
Também com grande destaque em sua área, a ar-

quitetura, Patrícia O’Reilly comanda um escritório 
que tem como premissas a sustentabilidade e a 
saudabilidade - um novo conceito inovador - das 
construções. Ela assina projetos deslumbrantes 
como o de um lodge inspirado em barcos virados 
de ponta-cabeça, na Amazônia, e a sede do Instituto 
Favela da Paz, no Jardim Angela, em São Paulo. 

A seção Su Misura, dedicada à moda, traz os sapatos exclusivos e feitos a 
mão da marca premium Adolfo Turrion e fala sobre uma mudança de com-
portamento que torna o mundo  fashion masculino mais sustentável, com a 
valorização das roupas sob medida. Por falar em sustentabilidade, essa palavra 
que ganha cada vez mais notoriedade, trazemos na seção Social o trabalho 
inestimável da instituição The Nature Conservancy, presente em 79 países. 
Um estudo recente da organização em parceria com uma universidade e 11 
instituições mostra que eliminar a fome e melhorar as condições de vida de 
toda a população do planeta pode ser uma meta a ser atingida sem necessa-
riamente atacar de forma agressiva o meio ambiente.  
Nossa sugestão na seção de Turismo é a reabertura do Santa Teresa Hotel 

– MGallery, na cidade do Rio de Janeiro, uma ótima opção para tempos de 
pandemia. Charmoso e com muitas áreas verdes e vistas fascinantes, o hotel 
adota rígidos protocolos de saúde e retorna com novo chef e menu. Em Car-
ros, temos o novo Ferrari F8 Turbo, um modelo que alia design,  tecnologia 
e desempenho com a reconhecida excelência da marca. 
Nossos colunistas, que sempre trazem as mais inovadoras novidades de 

suas áreas, abordam assuntos de interesse geral. Karin Parodi fala sobre a 
importância da adoção dos princípios ESG (environmental, social e gover- 
nance) nas empresas; Gledson Castro revela como as companhias de aviação 
estão tornando as viagens seguras com a higienização metódica das cabines; 
Monique Angeli celebra a diversidade da clientela preocupada com o trans-
porte sem poluir o planeta; e Sylvio Mode explica como a indústria de mídia 
e entretenimento beneficia-se das plataformas de modelagem tridimensional 
para criar animações e efeitos visuais cada vez mais incríveis. 

Desejo a todos uma boa leitura!

DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA
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Com blend exclusivo desenvolvido por brasileiros e produzido no Chile, o 
Veroni Rosé é leve, refrescante, versátil e tem tudo a ver com sol, piscina, 
praia e celebrações. O vinho rosé se firmou como preferência dos Millenials, 
a geração que vai dos 18 aos 35 anos, confirmando uma tendência que há 
tempos era mencionada pelos especialistas em vinhos e promete ser a sensa-
ção do próximo verão. Segundo o Wine Intelligence, nos últimos anos houve 
uma mudança significativa na percepção do vinho rosé, que está ganhando 
o mercado com versões elegantes e encantadoras.
Em geral, os vinhos rosé conservam um pouco da estrutura dos tintos e 

trazem a vivacidade dos brancos, devido à destacada acidez. Eles devem ser 
degustados gelados, entre 3 e 5 graus Celsius, e vão muito bem sozinhos ou 
acompanhando refeições mais leves, típicas do verão.  
Produzido por empresários brasileiros no Valle Central, uma das regiões 

mais tradicionais do Chile, o Veroni Rosé surge com conceitual descolado 
e festivo. Além da preocupação com a qualidade do blend, do sabor e da 
apresentação da garrafa, a empresa traz importantes bandeiras sociais em 
seu DNA. “Somos um vinho vegano, produzido de maneira sustentável, sem 
utilizar nenhum produto de origem animal em seu processo de clarificação. 
Acreditamos também em um mundo mais igualitário. Por isso, a maior parte 
de trabalho na vinícola é feita por mãos femininas”, explicou o cofundador e 
CEO do Veroni, Leonardo Mencarini.
A vinícola chilena também participa da Fairtrade International, que bus-

ca melhores condições para produtores de países em desenvolvimento. 
“Cumprimos uma série de responsabilidades econômicas, ambientais e 
sociais para tornar toda a cadeia produtiva mais justa”, complementou.
O lançamento oficial do vinho foi em 2020, no Réveillon de Jurerê (Floria-

nópolis/SC) e no Let’s Pipa (praia da Pipa/RN), para firmar seus atributos 
no imaginário deste perfil de consumidor, levando ao cliente a experiência 
de consumo drinking on ice. O rosé vive um momento de alta no consumo 
entre os apreciadores de vinhos e já substitui a tradicional cervejinha à beira 
da piscina, na praia e em encontros. “A nova geração é muito preocupada em 
consumir produtos com os quais possa se identificar e acreditar. Por isso, 
criamos um vinho desburocratizado, com design moderno e sabor refrescante. 

Queremos que nossa marca esteja 
presente nos melhores momentos 
das vidas dos nossos consumi-
dores, de uma festa à um pôr do 
sol inesquecível”, diz Mencarini.
Segundo ele, a boa notícia é que, 

proporcionalmente ao consumo, a 
qualidade dos rosés também au-
mentou. “Colocamos no mercado 
brasileiro um vinho equilibrado, 
vibrante e de final delicado. Ide-
al para ser bebido gelado ou com 

gelo.” O Veroni Rosé traz um blend exclusivo composto pelas uvas Syrah e Merlot 
que proporcionam aromas de frutas vermelhas frescas, complementado por 
um toque refrescante da Sauvignon Blanc.
O próximo verão promete ser um marco para a empresa, que completará 

um ano de atuação. Mencarini acredita que a estação mais quente do ano 
será importante para a retomada da economia brasileira. “Espera-se retor-
no de viagens próximas, idas a praias e parques, acesso a locais abertos, 
churrascos, piscinas e piqueniques, além de pequenas recepções em casa. 
Com o calor e esse cenário de abertura moderada, o aumento do consumo 
do vinho rosé será consequência”, acredita o CEO. 
O Veroni já pode ser encontrado em bares, restaurantes e nos melhores 

mercados e empórios do Distrito Federal, Goiás, Paraná e Santa Catarina. 
A empresa está expandindo a atuação para São Paulo e Rio de Janeiro. Nos 
demais estados é possível fazer a compra online pelo site www.veroni.com.
br, com frete grátis para todo o Brasil, a partir de duas garrafas. “Além do 
vinho, os clientes encontram kits exclusivos no site, com taças, ice bags e 
champanheiras, todos com um design moderno e com a mesma característica 
vibrante e solar do vinho”, conta Mencarini. 

www.veroni.com.br

SABOR E COR DE VERÃO
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Você sabia que o óleo essen-
cial de cedro ajuda a relaxar e 
a manter a pele saudável, as-
sim como o de bergamota? E 

que o de eucalipto também promove uma sensação de relaxamento, além de 
deixar as vias aéreas livres? Os benefícios dos óleos essenciais para o bem-estar 
são conhecidos e aprovados há muito tempo, mas o que realmente garante a 
sua eficácia são os corretos processos de extração, processamento, envase e 
venda. É aí que a companhia dōTERRA, termo latino que significa “dádiva da 
Terra”, entra, com sua expertise e cuidadosas metodologias. 
Criada em 2008 na cidade de Utah, nos EUA, a empresa alia o alto padrão 

técnico a uma atuação socialmente justa e ambientalmente correta. As plan-
tas são cultivadas em áreas do mundo selecionadas, para que tenham a 
melhor qualidade, e as comunidades locais são incentivadas a superar suas 
dificuldades e a pobreza. Atualmente, a dōTERRA mantém esse projeto na 
Bulgária, Quênia, Nepal e Uruguai. Além disso, criou em 2012 a organização 

PUREZA E BEM-ESTAR 
GARANTIDOS

oficial sem fins lucrativos dōTERRA 
Healing Hands, em parceria com or-
ganizações e consultores de bem-es-
tar, para ajudar milhões de pessoas 
em todo o mundo.
Além das linhas de óleos essenciais 

para uso tópico, de aromatizantes e o 
mix de óleos essenciais em gotas e roll-
-on, a empresa também tem produtos 
para cuidados pessoais e spa, como 
cremes para massagem, creme dental, 
shampoo e condicionador. São mais de 
150 itens no mercado brasileiro. Podem 
ser utilizados aromaticamente (aro-
matizador de ambiente), topicamente 
(com diluição ou não) e por ingestão 

(aditivo de alimentos) - cada um vem 
com indicação para o uso correto. 
Para garantir 100% de pureza, dō-

TERRA criou um rigoroso processo 
de qualidade próprio, o CPTG® (Cer-
tificado de Pureza Testada e Garan-
tida), um dos grandes diferenciais da 
empresa. Ele é atestado por um centro 
especializado, o APRC (Aromatic Plant 
Research Center). Os óleos essenciais 
dōTERRA são colhidos por produtores 
experientes no momento e local per-
feitos, o que garante as composições 
ideais. A extração pode ser feita de 
duas maneiras, prensa a frio ou por 
destilação, que é a forma mais comum. 
Os destiladores não só contam com 
anos de experiência, como utilizam 
tecnologias e técnicas modernas.
Esse universo do olfato tem curiosi-

dades surpreendentes. Existem mais 
de 3 mil variedades de compostos com 
diferentes aromas e benefícios na na-
tureza. Já um frasco de óleo essencial 
tem mais de 100 componentes, além 
de uma grande quantidade de matéria-
-prima, no caso plantas. Para ter uma 
ideia, a casca de 75 limões sicilianos 
rende um frasco de 15 ml do óleo es-
sencial Lemon, um dos mais vendidos 
da marca. E o Peppermint, por exem-
plo, também um dos preferidos pelos 
consumidores, leva aproximadamente 
meio quilo de hortelã-pimenta para 
um frasco com o mesmo conteúdo.

www.doterra.com
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Em seu trabalho como embaixadora de 
marcas renomadas como Rémy Martin, 
Pernod Ricard, Diageo, Brown-Forman 
e San Pellegrino Waters, Jessia Lobo 

sempre chamou a atenção pela elegância e sofisticação. Tanto 
que o autor de novelas globais Walcyr Carrasco chegou a criar 
uma personagem inspirada nela e em seus vestidos “no valor de 
um carro de luxo”. A executiva, que é formada em artes plásticas 
e história e com pós-graduação e especialização em marketing 
nos EUA, conta que em suas constantes viagens para degustações 
e ações de relacionamento com clientes de alto luxo ouvia mui-
tos elogios às suas certeiras combinações de óculos e chapéus. 
Hoje, o bom gosto, a incessante capacidade de inovar e a paixão 

por acessórios mais que especiais acabaram inspirando um 
novo negócio, a marca JL Óculos de Luxo. “Havia uma demanda 
por parte de potenciais clientes. A partir disso, comecei a fazer 
uma espécie de curadoria, escolhendo modelos de indústrias 
europeias conceituadas,” diz Jessia. O sucesso foi tanto que 
a executiva acabou revolucionando uma das estratégias mais 
em voga atualmente, a de usar os chamados influencers para 
divulgar a marca. “Nossa formadora de opinião é a cliente ge-

nuína, ela acaba sendo a nossa embaixadora porque posta nas  redes, pre-
senteia as amigas, coleciona as peças e indica. Ela é o nosso foco.” Entre as 
consumidoras que já aderiram ao estilo JL estão a atriz Letícia Spiller, Nina 
Kaufmann, a executiva Melissa Oliveira e Priscila Bentes, dona da chancela 
Circuito Elegante de hotelaria e escritora. “É muito comum receber fotos 
de clientes passeando em seus iates ou viajando pelo mundo, elas fazem 
questão de enviar.”
Jessia escolhe pessoalmente cada óculos de sua coleção e procura trabalhar 

com peças únicas e exclusivas. “Temos um modelo para cada momento do dia. 
A variedade faz com que muitas clientes colecionem vários JL, temos desde os 
óculos mais clean até os mais ousados, sempre de ótima qualidade”, diz a executiva.

UM NOVO 
OLHAR
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O SANTA TERESA HOTEL - MGALLERY REABRE COM
NOVO MENU ELABORADO PELO CHEF PEDRO FRANCO

DELÍCIAS E CHARME
DE HOTEL BOUTIQUE

  DIVULGAÇÃO ACCOR, CAIO RAZZ E FRANCIS AMIAND
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EFERÊNCIA EM REQUINTE E ALTA 
GASTRONOMIA no Rio de Janeiro, o 
Santa Teresa Hotel RJ – MGallery re-
abre com uma novidade que promete 
conquistar os fãs da boa cozinha com 
ingredientes frescos. O chef Pedro 
Franco, que já passou por renoma-
dos restaurantes, incluindo alguns no 
Mediterrâneo, na Itália e na França, 
elaborou novos pratos de inspiração 

sazonal, com a utilização de ingredientes tipicamente brasileiros. 
Propõe também um exclusivo menu degustação, inspirado na 
noite carioca, e que apresenta uma releitura das clássicas comi-
das de botequim – umas das surpresas é a inusitada sobremesa 
de feijoada, que fecha a refeição em grande estilo. 
Localizado em uma histórica fazenda de café de 1850, no bair-

ro de Santa Teresa, o hotel tem como um de seus destaques o 
restaurante Térèze, integrante do conceituado Guia Michelin. 
O local conta com espaços amplos, abertos e arejados, além de 
áreas externas em meio ao verde. Conhecido  pelo toque leve e 
espontâneo, Franco faz questão de que todos os seus ingredientes 
sejam frescos, valorizando os produtos locais. “No Santa Teresa 
Hotel RJ – MGallery é possível encontrar riquezas em produtos 
naturais, como as PANCS (plantas alimentícias não convencio-
nais), disponíveis em seu jardim. Esses detalhes, aliados ao clima 
tropical chic do hotel, me inspiraram a realçar o que o Brasil pos-
sui de mais belo nos pratos, incluindo a apresentação em louças 
regionais, desenvolvidas no bairro de Santa Teresa”, conta o chef.

R
PROMOÇÃO
Para celebrar o momento de reabertura, o hotel está 
participando da promoção “Desfrute duas noites 
e pague apenas uma”, promovida pelo programa 
de fidelidade lifestyle da Accor, ALL - Accor Live 
Limitless. Isso significa que o cliente ALL que re-
servar uma noite, ganha a segunda de graça, com 
café da manhã incluso. 
“Estamos muito felizes em poder reabrir nossas 

portas aos hóspedes e visitantes do Rio de Janeiro 
e do bairro encantador que é Santa Teresa. E, para 
recebê-los com a maior segurança possível, estamos 
seguindo todos os protocolos de higiene e saúde 
locais, além de estarmos adotando as diretrizes 
internacionais do selo Allsafe, criado pela Accor 
em parceria com a Bureau Veritas, líder mundial 
em testes, inspeções e certificação”, ressalta Gui-
lherme Mendes, gerente geral do hotel.

CINCO ESTRELAS
O Santa Teresa Hotel RJ, primeiro MGallery do 
Brasil, foi premiado pela Forbes Travel Guide, pelo 
The Telegraph e pela Gold List 2017, da Condé Nast 
Traveler, e é o único cinco estrelas do bairro de 
Santa Teresa. A decoração e arquitetura do hotel 
inspiram-se nas áureas épocas do café e do cacau. 
Calmos, charmosos e luminosos, os quartos e suí-
tes oferecem um ambiente exclusivo e relaxante. 

COZINHA REFINADA: 
O CHEF PEDRO 
FRANCO CRIA 
DELÍCIAS COM 
INGREDIENTES 
LOCAIS E FRESCOS
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A VISTA PRIVILEGIADA E A DECORAÇÃO 
INSPIRADA NAS ÉPOCAS ÁUREAS DO CAFÉ E 
DO CACAU CRIAM UMA ATMOSFERA ÚNICA

HOTEL FICA 

PRÓXIMO AO 

MAIS ATRAENTE 

PONTO 

TURÍSTICO DO 

BAIRRO

Em todos os detalhes, o design tropical se faz presente, seja nas 
luzes, nos contrastes ou nos materiais naturais e brutos, como 
algodão cru e linho natural.
O hotel também oferta o mais alto padrão de serviços: carro 

privativo, estacionamento, salas de reunião, jardins tropicais 
com plantas nativas, piscina com vista de tirar o fôlego para a 
Baía de Guanabara, spa e os premiados Bar dos Descasados e 
restaurante Térèze. Todas as áreas comuns estão seguindo rígidos 
protocolos de higiene e distanciamento social, com o objetivo 
de oferecer uma experiência segura e única aos clientes que 
optarem por curtir o hotel, que é um refúgio no bairro carioca.

SANTA TERESA
O bairro, conhecido como o “Montmartre Carioca”, é o mais ar-
tístico e preservado do Rio de Janeiro. Ruelas e ladeiras estreitas 
de paralelepípedos e casarões do final do século XIX e início do 
XX dão um ar de tranquilidade de cidadezinha do interior, per-
mitindo que moradores e turistas voltem no tempo. Em Santa 
Teresa também se encontram consulados, sedes de companhias 
multinacionais, assim como residências da alta sociedade do Rio. 

No Largo dos Guimarães, a 50 metros de distância 
do hotel, encontram-se muitos pontos turísticos e 
boêmios do bairro. Restaurantes, bares tradicionais, 
cinema de arte e lojas compõem esse cantinho bu-
cólico de Santa Teresa. O Bondinho de Santa Teresa, 
hoje o único da cidade, é considerado um símbolo do 
bairro carioca desde 1877. Ele faz o percurso Centro-
-Santa Teresa, através dos famosos arcos da Lapa.

COLEÇÃO MGALLERY
Com mais de 100 boutiques históricas ao redor do 
mundo, cada MGallery conta uma história única. 
Desde um design sob medida e uma mixologia 
sensorial até o bem-estar dedicado às mulheres, 
os hotéis da coleção são espaços onde hóspedes 
podem descobrir o melhor que o mundo tem a 
oferecer. Propriedades de destaque na coleção 
incluem o Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amster-
dam, Queens Hotel Cheltenham, na Inglaterra, 
Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum 
Melbourne, na Austrália, Muse Bangkok Langsuan, 
na Tailândia, e Hotel des Arts Saigon, no Vietnã. 
O selo faz parte da Accor, um grupo líder mun-
dial em hospitalidade, oferecendo experiências 
únicas e significativas em 5 mil hotéis, resorts e 
residências, em 110 países.  
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A TRAJETÓRIA DE SUCESSO DE ANDRESSA 
ALBERTONI BIATA, UMA DAS MUITAS MULHERES
QUE LEVAM NOVOS ARES À VIDA NO CAMPO,

INCLUI UMA FORTE ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

“TEMOS QUE 
APRENDER A NOS 

COMUNICAR”

  DIVULGAÇÃO

LA JÁ FOI CAPA, JUNTO COM A MÃE 
E A AVÓ, de uma das principais revistas 
de pecuária do Brasil, a DBO, em mar-
ço de 2019. Andressa Albertoni Biata é 
o que se pode chamar de um sopro de 
modernidade na vida do campo. É uma 
das mulheres que, segundo especialistas, 
dão exemplo de liderança, gestão, inova-
ção e competência em uma atividade que 
historicamente foi ocupada por homens. 

“Não podemos generalizar, mas acho que as mulheres costumam ter 
mais sensibilidade, em relação aos colaboradores, pensam mais em 
sua capacitação”, diz a empresária, ecoando a ideia de que a gestão 
feminina pode trazer um olhar mais humanizado ao agronegócio. 
Em 2017, ela deixou a empresa de representação comercial de veí-

culos de mídia que comandava em Campinas (SP) e iniciou a suces-
são da Fazenda São João do Pontal, em Alcinópolis (MS). Atendeu 
a um ultimato da mãe, Lucineia Albertoni, que ameaçou vender a 
propriedade de 2,3 mil hectares caso as filhas, Andressa e Mirian, 
não se dispusessem a ajudar. A primeira encarou o desafio e, depois 
de um período morando na fazenda com a mãe para mergulhar nos 
processos e no dia a dia do trabalho, decidiu morar em Costa Rica, 
a cidade mais próxima com boa infraestrutura. 

E
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De lá para cá, mais argumentos surgiram: ela conheceu o médico veteri-
nário Rafael Rezende Guimarães, casou e teve um filho, o pequeno João, 
de nove meses, além de trabalhar com o marido na Ruraiz, de assistência 
veterinária e produtos para pecuária. Hoje a vida é corrida. Andressa já 
introduziu várias inovações na fazenda e acabou virando o que ela chama 
de “agro impulsionadora” nas redes sociais, dando visibilidade e incen-
tivando mulheres que, como ela, tiveram a coragem de assumir papéis 
de destaque em um mundo tão masculino. Para se ter uma ideia, dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o 
número de mulheres dirigindo propriedades rurais no Brasil é de apenas 
um milhão em um universo de 5,07 milhões de estabelecimentos. Isso 
representa 19% do total, segundo o Censo Agropecuário de 2017. 
Se depender de Andressa, essa estatística tem grandes chances de mu-

dar, e muito rapidamente. Ela brinca que suas amigas, de uma hora para 
outra, começaram a ver bois em sua timeline e gostaram do que, para elas, 
é inusitado. Sua atuação nas redes também procura acabar com o que 
chama de “mistificação” do agronegócio, visto por muitos como agressivo 
ao meio ambiente. “Tudo é agronegócio, consumimos esses produtos todos 
os dias. Precisamos mostrar como é trabalhoso, como as coisas realmente 
são feitas, os cuidados que existem, a sustentabilidade, para que as pessoas 
valorizem. Acham que a carne está cara, mas não sabem quanto demora 
para que o bife chegue à sua mesa. O agronegócio precisa aprender a se 
comunicar. É um papel importante que precisamos assumir nas redes 
sociais. Algo que me proponho a fazer: não só falar com os profissionais 
do agro, mas mostrar a realidade para quem não é da área. Por isso estou 
nas redes sociais”, diz ela, que foi escolhida como uma influenciadora pelo 
Congresso AgroDigital e é cofundadora da Associação das Mulheres do 
Agronegócio de Mato Grosso do Sul (Amasul).

Revista FortunA - Como foram seus primeiros passos no agronegócio?

ANDRESSA ALBERTONI BIATA - Minha família, desde os avós, tanto maternos 
quanto paternos, atuavam na agropecuária. Cresci em fazenda, mas nunca 
trabalhei, sempre ia a lazer, para curtir, fazer pamonha… Quando fui fazer 
faculdade, tive liberdade para escolher e decidi estudar Publicidade e Propa-
ganda. Minha irmã, que é um pouco mais nova, estudou Comércio Exterior, 
e acabei ficando com ela em Campinas por 16 anos. Depois da morte do meu 
avô, minha mãe herdou a fazenda, infelizmente sem nenhum preparo, e por 
dez anos a tocou sozinha. Passou por muitos momentos difíceis, de precon-
ceito, falta de gestão e planejamento. Acompanhamos de longe, e ela pediu 
que ajudássemos, senão venderia a fazenda. Nunca foi algo que tivéssemos 
vontade de fazer neste momento. Mesmo tendo muito respeito por tudo que 
foi construído por nossos avós, sempre pensamos que a fazenda seria nossa 
aposentadoria. Eu tinha um empresa de representação de veículos de mídia 
em Campinas, representava títulos como Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour e 
ESPN. Quando minha mãe fez o pedido, eu e minha irmã ficamos um ano no 
processo de decisão, eu decidi vir e fechei tudo em São Paulo. Sair de Campi-
nas para Costa Rica foi um baque, mas tudo bem. Iniciei esse processo, morei 
seis meses na fazenda com minha mãe, em 2018, para fazer um intensivão. 
Nesse meio tempo conheci meu marido, por conta da fazenda. Ele me ajudou 
muito, fez meu aprendizado avançar rápido e nos ajuda na gestão. Vai fazer 
três anos que me mudei para cá, já mudamos muito, mas é tudo um processo, 
ainda não é o que eu gostaria que fosse. A pecuária é longo prazo. Trabalha-
mos com cria, minha mãe já tinha implementado a Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo (IATF), com minha vinda intensificamos, ano passado não 
tivemos touros, apenas três inseminações diretas nas vacas. As coisas vem 
dando certo, estamos revendo as pastagens, e trocamos 
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o capataz. Minha mãe sentiu bastante o fato de ser mulher, em 
alguns momentos, eu senti algo de preconceito, mas mais pelo 
cotidiano, tanto de mulheres quanto de homens. Existe, mas a 
gente vai aprendendo a driblar. 

E como surgiu a sua atuação em redes sociais? 

Sempre usei as redes sociais. Aqui, comecei a postar sobre gado, 
meu dia a dia, e do nada aparecia a cabeça de um boi na timeline 
das minhas amigas (risos). As pessoas gostaram, era algo total-
mente novo. A Agrishow já no primeiro ano me convidou para 
ser embaixadora digital da feira, e já me contactaram para 2021 
também. Venho fazendo parcerias com empresas, hoje sou agro 
impulsionadora nas redes sociais - não 
gosto do termo  agroinfluencer. Per-
cebo que as mulheres começam a ter 
mais interesse pelas coisas da fazenda, 
tenho um feedback muito legal. Em 
março de 2019 fui capa com minha 
mãe e minha avó de uma das princi-
pais revistas de pecuária. Foi muito 
bem vista, e o título era “Sucessoras 
antenadas”, por causa da atividade nas 
redes sociais. Isso fez com que muitos 
que estavam em processo de sucessão 
me procurassem, tanto pais quanto 
jovens, para pedir sugestões. Por isso 
falo que trabalho em três frentes no 
agronegócio: na fazenda em sucessão, 
na Ruraiz e no Instagram. É um tra-
balho agroárduo (risos).

Você acha que há diferença na ges-
tão masculina ou feminina?

Acho que a mulher é mais aberta às 
novidades. Temos uma cabeça um 
pouco diferente. Participo de muitos 
cursos - inclusive quero fazer MBA - e 
todos têm mais mulheres que homens. 
Talvez por termos que provar que so-
mos capazes. As mulheres também se 
interessam por capacitação em gestão 
e tecnologia, porque em algumas fa-
zendas a administração fica com elas. 
É comum que introduzam inovações, 
façam testes com os produtos. Alguns 
homens não aderem tanto às novidades, 
não dá para generalizar, mas talvez seja 
um diferencial. Outra questão é a maior 
sensibilidade em relação a colabora-
dores e o cuidado com a capacitação. 
Não acho que seja melhor ou pior, acho 
complementar. Graças a Deus eu tenho 
o Rafael, ele é excelente, trabalhamos 
em conjunto na fazenda. Mas precisa-
mos ter em mente que, independente 
de ter ajuda de marido, pai ou irmão, a 
mulher pode tocar, se quiser.

Há muito questionamento em relação à sustentabilidade no agronegócio. 
Qual a sua posição?

Como produtores rurais, somos o tempo inteiro pressionados a cumprir várias 
regras, mas não temos nenhum tipo de auxílio. Cobram muito e não ajudam. 
Isso é ruim, tem gente que quer fazer e não tem condições, aí é multado ou 
autuado. Tem muitos produtores que querem diminuir o uso de defensivo e 
usar energia solar; e  existem aqueles que só pensam na produtividade. Como 
em toda profissão, tem os bons e os maus. Acho que todos podem fazer melhor, 
empresas também. Temos que aprender, e as ferramentas precisam chegar. 
Muitas vezes o produtor quer, mas não tem acesso e continua fazendo igual 
ao que sempre fez. Esse aprendizado é necessário, e nem sempre é fácil.

Quais seriam as ferramentas para ter sustentabilidade no campo, segundo 
a sua experiência?

É muito plural, porque são muitas as atividades. Mas, de forma geral, o cuidado 
com o solo é extremante importante, tanto no manejo da pastagem quanto 
na forma de plantar. Tem um tipo de agricultura que se chama regenerativa, 
usado também na pecuária. Essa é a grande pegada, pela minha experiência 
e pelo que estudo. Precisamos produzir mais para atender à demanda de 
alimentação interna e externa. Como fazer de uma forma melhor? Acredito 
muito nos sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-flo-
resta. Você consegue trabalhar o ciclo inteiro, planta na época correta e 
coloca o gado para comer de forma consciente. Em geral a pecuária é exten-
siva, você põe o gado lá e nem sabe se vai ter pasto, não aduba, não protege. 
Temos que aprender, enquanto pecuaristas, a ser agricultores, e aproveitar 

ÁRVORES NA PASTAGEM E EQUIPAMENTOS 

GARANTEM O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

PARCERIA AFINADA: ELA E O MARIDO, RAFAEL GUIMARÃES, 
AJUDAM-SE MUTUAMENTE NOS NEGÓCIOS
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a integração com a floresta, o que é 
mais lindo. Acredito muito nos sis-
temas de integração, mas não basta 
querer. Em minha propriedade, ainda 
que eu queira, ainda não é possível, 
porque não tem lavoura na região. 
Isso dificulta a logística dos grãos 
e ficaria caro locar o maquinário, 
por exemplo. Acredito que no longo 
prazo a agricultura vai chegar, mas 
hoje não é uma realidade. O que eu 
posso fazer: estou trocando a energia 
elétrica pela solar; as nossas áreas de 
preservação estão protegidas, temos 
certificação. O gado não bebe água 
dos rios. Também trabalhamos com 
o bem-estar animal, deixando árvo-
res em meio às pastagens e trocando 
equipamentos como o que contém a 
vaca na hora da inseminação, para 
evitar que se machuque. 

Por que vocês decidiram trabalhar 
só com cria?

Quando cheguei já trabalhávamos 
com inseminação, mas havia recrias e 
engorda. Acredito que a melhor forma 
de fazer bem é focar em apenas uma 
atividade. O bezerro é muito valori-
zado, percebemos que, em vez de ter 
recria, se a gente comprasse as matri-
zes já prontas, poderíamos aproveitar 
melhor o espaço físico da fazenda. 
Este ano fizemos três inseminações. 
Se levo, por exemplo, um lote de 100, 
50% fica prenha na primeira tentativa; 
ficaram 50, consigo mais 50% na se-
gunda; aí ficam 25 que vou trabalhar 
de novo sucessivamente. No final cin-
co ou seis não emprenharam, então 
vão para engorda e depois para abate 

no frigorífico. Nosso descarte anual 
são essas vacas e mais uma seleção 
que nem colocamos em inseminação. 
Nossa produção anual chega a 700 
bezerros, em média.

Como concilia o trabalho, os cui-
dados com o seu filho e com você 
mesma?

Aí vamos entrar em outro ramo que 
nem sei responder (risos). Não tenho 
a opção de não dar conta, minha co-
brança interna é grande. Eu não con-
sigo só ser mãe, tentei nos primeiros 
meses, mas como sou muito ativa foi 
me dando um siricotico. Fico com o 
bebê pela manhã, a tarde é para o 
trabalho. Faço algumas coisas nas re-
des sociais enquanto estou com ele, 
mas não dá para fazer muita coisa, 
a não ser cuidar do João. Trabalho à 
tarde, meu filho fica com minha mãe 
ou sogra, nesta época de pandemia 
não quis ter babá. A gente vai encon-
trando ajuda. Eu fazia toda a parte 
de vendas na empresa, mas, com o 

bebê, contratei uma pessoa. O orçamento fica justo, mas é necessário. Vou 
trabalhar com novo software que facilita muita coisa. Quanto ao cuidado 
comigo mesma, apesar de ser muito vaidosa, ainda não consegui voltar ao 
peso e à disposição de antes da maternidade. 

Sente falta da vida na cidade grande?

Antes da pandemia, ia visitar minha irmã, que mora em Campinas, e minhas 
amigas, isso bastava. E o fato de estar envolvida com as redes sociais é uma 
porta para o mundo. Se eu tivesse que viver só aqui, em Costa Rica, seria mais 
complicado. As redes me possibilitam essa janelinha para o mundo, consigo 
conversar com as amigas, ver coisas novas, estar antenada com o que está 
acontecendo. As redes sociais me ajudam, inclusive no processo interno.

Quais os planos para o futuro?

Não posso falar casar e ter filho, pois já realizei. Quero que a fazenda consiga 
funcionar de forma mais fácil, sair do endividamento, 
ficar redondinha. No profissional está tudo andando 
direitinho, não tenho objetivo inalcançável. Só quero 
que a fazenda seja um exemplo de produtividade, 
sustentabilidade e resultado, além de fazer um tra-
balho bem feito também na Ruraiz e alcançar meus 
objetivos nas redes sociais. No plano pessoal, quero 
viajar. Gosto muito da Itália, quero conhecer mais 
e levar meu marido e filho, em breve, e continuar 
colecionando imagens do mundo todo.   

FAMÍLIA UNIDA: O 
PEQUENO JOÃO, A MÃE 
LUCINEIA E A AVÓ
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A NATUREZA É A ESTRELA DOS PROJETOS DE PATRÍCIA O’REILLY, 
ESPECIALISTA EM EDIFÍCIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

COM UM PÉ NA MATA

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO
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PORTFÓLIO NÃO PODERIA SER MAIS VERSÁTIL: 
tem desde um lodge luxuoso na Amazônia até a 
sede de um instituto numa comunidade de São 
Paulo. Aos 54 anos, Patrícia O’Reilly traçou uma 
trajetória rica e focada na sustentabilidade e na 
saudabilidade - uma nova palavra muito adequada 
aos novos tempos. Mãe de três filhos e com três 
enteados, filhos de seu marido, o artista plástico 
Alexandre Mavignier - que criou o conceito de 
Deep Art -, Patrícia conta que o sobrenome O’Reilly 

vem dos antepassados irlandeses e tem uma bisavó indígena pelo lado da 
mãe. “Tenho um pé na mata”, brinca.
O Atelier O’Reilly Architecture & Partners, que acumula vários prêmios 

e trabalha só com projetos sustentáveis, conta hoje com oito arquitetos e 
quatro núcleos, arquitetura, urbanismo, tecnologia e conteúdo, com a edi-
tora de publicações sobre sustentabilidade chamada Muda Mundo. “É minha 
paixão”, diz Patrícia ao falar sobre construções que permitem que o morador 
viva os ciclos da natureza com saúde e sem deteriorar o entorno. Formada 
pela Faculdade Belas Artes, em São Paulo, a arquiteta é pós-graduada em 
ecologia da paisagem pela Fundaciòvs de Barcelona (Espanha) e mestre em 
arquitetura e urbanismo sustentáveis e energia pela Universitat Politécnica 
da Catalunha, na mesma cidade. Fundou o escritório em Barcelona, há 16 
anos. De volta ao Brasil, há dez, é consultora em arquitetura e urbanismo 
sustentáveis pela rede e-DAU e pelo Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da 
Arquitetura e Urbanismo (Nutau) da Universidade de São Paulo (USP).

O

Revista FortunA - Como iniciou o seu percurso na arquitetura sustentável?

PATRÍCIA O’ REILLY - Há dez anos, quando voltei ao Brasil, falava-se pouco em 
sustentabilidade. O assunto dava “alergia” (risos) nas pessoas, tinham medo 
porque teoricamente onerava a construção. De um tempo para cá, com o plane-
ta sinalizando os impactos negativos, as pessoas começaram a ter consciência 
desse problema. Existe hoje um movimento mundial que entende a arquitetura 
e o urbanismo como chaves para essa mudança. Afinal de contas, 40% das 
emissões de CO2 são provenientes da construção civil. Nós, como arquitetos 
urbanistas, temos uma responsabilidade enorme com a redução das emissões 
e do efeito negativo no planeta. Nosso escritório, que nasceu dessa consciência, 
trabalha exclusivamente com projetos sustentáveis, saudáveis, que gerem o menor 
impacto no meio ambiente e na vida das pessoas. Com isso, acabam surgindo 
projetos muito diferentes dos comerciais tradicionais.

A ideia de trabalhar com sustentabilidade surgiu em Barcelona?

Meu trabalho de conclusão na faculdade já foi sobre isso. Meu orientador falava: 
“Patrícia, vamos pesquisar sobre isso, esse assunto ainda é pouco conhecido”. Aí 
fizemos a pesquisa juntos. Antes de ir para a Espanha trabalhei no Greenpeace, 
criando ações para ativistas, fiz o Túnel Sensorial da campanha Mudanças de 
Clima, Mudanças de Vida, em 2006. Cada câmara abordava um impacto ambien-
tal que estamos provocando no planeta, tínhamos os furacões, escapamentos 
de carros, inundações. As pessoas entravam e, em uma experiência sensorial, 
percebiam como seria o planeta dali a um tempo, se não tomássemos as provi-
dências - e não tomamos até hoje. O projeto passeou por 46 cidades brasileiras. 
Fui então para Barcelona para fazer o mestrado em sustentabilidade, energia, 
desenho bioclimático e urbanismo sustentável. Quando cheguei lá, precisava 
trabalhar, não podia ficar sem uma fonte de renda. O escritório IDOM/ACXT me 
contratou para desenvolver a área de sustentabilidade, e passamos a  receber os 
projetos para avaliar uma forma de construí-los com menor impacto. 

Vocês também têm um forte viés social. Poderia falar sobre o projeto da 
Favela da Paz?

Fizemos uma doação para o Instituto Favela da Paz, que é maravilhoso e atende 
uma comunidade que já foi considerada pela ONU como uma das mais perigosas 
do mundo. O instituto conseguiu pacificar o Jardim Angela com um projeto de 
formação de cultura de paz. Eles têm uma série de núcleos. Um exemplo é o restau-
rante Vegearte. Como não tinham dinheiro para comprar carne, aprenderam uma 
culinária vegana. Os resíduos são aproveitados em um biodigestor, desenvolvido 
pelo Núcleo de Tecnologia do Instituto, que gera gás para o próprio restauran-
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te. Estamos implantando, junto com 
a Fundação de Apoio ao Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (FIPT), um 
projeto de geração de renda chamado 
Materializa. Quem está coordenando 
a área de desenvolvimento de produto 
e arte é o Alexandre Mavignier. A ideia 
é usar resíduos de construção civil, re-
colhidos nas ruas da própria comuni-
dade, para fazer tinta e matéria-prima 
para objetos de design. A coleta será 
feita em contêineres e a FIPT vai doar 
o equipamento para fazer a moagem 
e dirigir a formação de mão de obra 
para gestão na própria comunidade. O 
Alexandre vai cuidar da transformação 
desses materiais triturados em obras 
de arte e design e em tinta para pintar 
as fachadas das casas da região. 

A partir dessa iniciativa vocês de-
cidiram fazer o projeto da sede do 
instituto?

Eles receberam um terreno em doação, 
nós desenvolvemos o projeto, e agora 
estamos no processo de captação de 
recursos para colocar o edifício em 
pé. É uma iniciativa  que também tra-
balha a requalificação urbana, quere-
mos conectar a sede atual com a nova 

em uma extensão de 1,1 quilômetro. A 
ideia é acabar com as barreiras arqui-
tetônicas, trabalhar a acessibilidade, 
o paisagismo, e ensinar as crianças a 
plantarem espécies nativas numa es-
tufa num terreno ao lado. Vai ter uma 
Universidade do Samba num galpão que 
estamos reformando, um espaço para 
o Projeto Materializa, onde ficarão as 
máquinas para transformação dos re-
síduos em matéria-prima, e um campo 
de futebol onde o time Ajax vai dar aula 
para as crianças. É um projeto muito 
grande, com a nossa coordenação. 

Por que pretendem ligar a futura 
sede à atual?

Temos um sistema viário inacessível, 
porque as casas vão sendo construídas 
de forma orgânica, invadindo as calça-
das e gerando barreiras arquitetônicas, 
postes e resíduos que ficam no meio da 
rua. Queremos requalificar, melhorar a 
acessibilidade e conectar as duas áreas 
com segurança. A sede atual será uma 
pousada que vai receber pessoas do 
mundo todo para conhecer o projeto. 
É uma vitrine para o mundo, estamos 
buscando recursos para viabilizar. Já 
entregamos a primeira parte, os pro-
jetos, e agora estamos partindo para a 
segunda, que é a construção da nova 
sede e requalificação do viário.

Vocês fizeram também o condo-
mínio Vila da Mata, em São Roque. 
Quais os diferenciais desse projeto?

O empreendimento foi concebido com 
uma série de estratégias sustentá-
veis. É o primeiro empreendimento 
da América Latina a ter iluminação 

pública fotovoltaica, o campo de golfe é todo irrigado por um lago que recebe 
as águas pluviais, não usamos água do sistema, o que teria custo muito alto. 
Requalificamos uma construção antiga, desenhamos clube social, portaria, 
fizemos o parcelamento do solo e 20 casas. 

Vocês também assinam uma pousada inovadora no Amazonas…

Trabalhamos muito com hotelaria. Venho de família hoteleira. Cresci vendo 
o hotel ser construído, era criança e adorava ir à obra com meu pai. Acho 
que foi por isso que me tornei arquiteta. O Mirante do Gavião foi uma ex-
periência incrível. Eu morava em Barcelona quando o cliente me contratou. 
Fui conhecer a Amazônia já com o projeto concebido. Quando cheguei, disse 
ao cliente que estava bonito, mas que iria rasgar e começar do zero, porque 
não tinha o espírito do lugar, eu tinha que integrá-lo ao entorno. Fui para lá, 
me envolvi com a comunidade local e conheci um construtor de barcos, o 
senhor Aderson. Queria que ele construísse o hotel em madeira: “Proibiram 
a construção de barcos de madeira na Amazônia, estou desempregado, mas 
não posso te ajudar porque só sei fazer barco”, ele dizia. Foi muito tempo de 
convencimento, ele dizia “não faço e não faço” (risos). E se a gente fizer um 
barco de ponta-cabeça? Ele abriu os olhos, acenou com a cabeça e disse: “Barco 
de ponta-cabeça? Aí faço...” Trabalhamos juntos no estudo da estrutura com 
um parceiro de São Paulo, a Callia Madeiras. Foi montada uma carpintaria 
ao lado do hotel com o Aderson. Ele ensinou o pessoal da comunidade, que 
acabou fazendo também o mobiliário, e em dois anos estava pronto. Hoje 
muitos que participaram da obra trabalham no hotel. Eles também têm um 
projeto gastronômico lindo. A chef Débora Shornik, que teve passagens pelo 
Spot e pelo Arturito, pesquisou profundamente os ingredientes locais e criou 

PONTA-CABEÇA: O LODGE MIRANTE DO GAVIÃO 
É INSPIRADO NA ESTRUTURA DE UM BARCO

INTEGRAÇÃO: A CONSTRUÇÃO, NA AMAZÔNIA, 
ESTÁ EM SINTONIA COM A NATUREZA

ARQUITETURA



um menu de alta gastronomia que é preparado pelas mulheres do local. 
Teve um impacto positivo na comunidade. O proprietário, Ruy Tone, é 
um visionário que tem um trabalho bonito na Amazônia. O paisagismo,  
totalmente nativo, foi desenhado pela arquiteta Clariça Lima, e ficou ab-
solutamente integrado à arquitetura.

O hotel Van der Werf, de Holambra, também é inspirado nos barcos... 

Pois é, acho que os barcos me perseguem. Eu trabalho com sustentabilidade 
e saudabilidade, sou certificada pelo Healthy Building Certificate (HBC),  
um selo que foi fundado no Brasil e hoje está na Califórnia e na Flórida. Me 
convidaram para fazer parte do concurso HBC Hotel Van der Werf, ape-
nas para arquitetos certificados pelo selo. É para uma família holandesa 
(Werf significa estaleiro), eles eram proprietários de estaleiros na Holanda, 
e imigraram para o Brasil de navio. A ideia era fazer uma homenagem a eles 
tendo como inspiração barcos e os polders dos Países Baixos, trazendo o 
conceito de saudabilidade com sono regenerador. A cobertura, além de ser 
uma alusão às velas dos barcos, melhora a acústica e a sensação térmica. 
É formada por uma lona que capta a água da chuva e leva para as paredes 
verdes filtrantes da Ecotelhado. As paredes filtram a água, que é reutilizada 
e armazenada nos polders, que ficam no térreo. Assim, temos uma água su-

perlimpa na área inundada interagindo 
com o público e com o paisagismo. 

Outro projeto de vocês, o ITT, na Gran-
ja Viana, também traz inovações. Po-
deria falar mais sobre essa casa?

Sim, inclusive acabamos de ganhar o 
primeiro lugar no prêmio Saint-Gobain 
com ela. Foram 1.067 projetos inscri-
tos. A casa foi construída em madeira 
laminada colada e wood framing. É 
uma obra seca e limpa, com diversas 
estratégias que buscam reduzir o im-
pacto no meio ambiente, melhorar a 
qualidade do ar que se respira dentro 
da casa, a refrigeração e a acústica. 
A estrela dessa casa é a piscina. O 
Alexandre Mavignier, meu marido, 
que cuida da área de tecnologia do 
escritório e é artista plástico adepto 
da arte sustentável, sem toxicidade e 
com materiais naturais, fez um projeto 
para integração da arte na arquitetura, 
num movimento que se chama Deep 
Art. O fundo da piscina tem uma pin-
tura dele, e o banhista interage com 
a arte quando mergulha. A fachada 
principal da casa é um muxarabi, com 
motivos das formigas cortadeiras, que 
dão nome à obra. O Alexandre fez um 
trabalho de imersão por alguns meses 
na construção, feita em madeira, para 
extrair dessa vivência uma arte inte-
grada, a obra na obra. Nos momentos 
de descanso, quando todos deitavam 
na grama para uma soneca, como é 
costume em obras no Brasil, ele fazia 

isso também, e começou a observar as 
formigas cortadeiras. Elas cortavam 
pedaços de plantas, folhas, flores, em 
formatos geométricos diferentes. As-
sim ele criou a série Cortadeiras. As 
obras vão para a Bienal de Arquitetura 
de Veneza, mas em forma de escul-
turas, com o trabalho da paisagista, 
Adriana Mavignier, que também pro-
jetou os jardins da casa.
 

Quais as principais ferramentas para 
sustentabilidade na construção?

A primeira é o conceito e convenci-
mento, uma chamada da consciência. 
Precisamos apresentar dados que 
comprovem ao cliente que ele não pode 
mais construir como antes, estáva-
mos no caminho errado. No desenvol-
vimento do projeto, é preciso avaliar 
o clima daquela longitude e latitude,  
para que o edifício já nasça com DNA 
que consuma menos recursos natu-
rais. O clima é a primeira coisa que se 
analisa para desenvolver um desenho 
integrado ao meio. Um exemplo é o 
posicionamento da obra no terreno, 
para aproveitar melhor o sol e os ventos 
predominantes. Em seguida, o dese-
nho vai aproveitar da melhor forma 
essa condição, é o que chamamos de 
arquitetura bioclimática. Então, tra-
zemos as estratégias que chamamos 
de ativas, mecânicas, que vão corrigir 
o que a bioclimática não alcançou. Ao 
mesmo tempo, trabalhamos a ques-
tão da saudabilidade do edifício, numa 
busca por materiais não tóxicos. 
Existe no mundo uma patologia da 

construção contemporânea, que se 
chama Síndrome do Edifício Enfermo. 
Isso acontece porque a indústria, na 
sua necessidade de acelerar a produ-
ção de materiais que tenham mais du-
rabilidade ou determinado resultado 
estético e mecânico, acabam usando 
materiais tóxicos para o ser huma-

VAN DER WERF: COBERTURA IMITA 
VELA DOS BARCOS E TÉRREO LEMBRA 
OS POLDERS DOS PAÍSES BAIXOS
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no. Quando as micropartículas voláteis desses 
materiais entram em contato com as pessoas, 
causam diversos tipos de doenças, sem falar de 
campos eletromagnéticos e wi-fi. Essa patologia 
é muito séria, e o selo HBC veio para certificar 
edificações saudáveis. E é sempre bom lembrar 
que não podemos trabalhar olhando apenas 
para o impacto na saúde do ser humano. Esse 
erro já cometemos. Precisamos casar as ações 
saudáveis com a redução do impacto ambien-
tal, um não pode abrir mão do outro. Devemos 
construir pensando em todos os seres vivos e 
no meio em que vivemos.

Outra obra sua muito conhecida pelas soluções inovadoras é a Casa 
Terra, primeiro lugar no concurso Saint-Gobain. O que a faz tão especial?

Sua tríade construtiva: terra, madeira e metal. A terra é o material natural 
mais eficiente em relação ao conforto térmico e acústico, e também pro-
move um equilíbrio da umidade entre o ar interno e o externo. Isso é muito 
benéfico para a saúde de quem habita. A Casa Terra foi construída como um 
organismo vivo. Na parte mais alta desenhamos uma abertura que propor-
ciona refrigeração natural; o ar quente é mais leve que o frio, buscando uma 
saída no alto; se não encontra, condensa. Mas, quando encontra saída, ele 
puxa o ar frio e gera uma circulação e renovação do ar interno. Usamos o 
aço nas estruturas, a madeira nas paredes, fechamentos e lajes, e terra nos 
fechamentos externos que têm contato com o ambiente natural. 

Poderia nos contar como é a sua casa?

Moro em um paraíso, no meio da mata, na Granja Viana. Aqui tem macacos, 
esquilos, diversos pássaros. O escritório fica no mesmo condomínio, a três 
quarteirões da minha casa, e temos 18 árvores frutíferas. A melhor coisa é 
a possibilidade de nos relacionarmos com o meio. Mas estamos sonhando 
em adentrar mais na mata, comprar um terreno e construir um espaço para 
mim, meu marido e os seis filhos. Procuramos por uma área que possa abri-
gar um espaço de geração de conteúdo para visitação e vivências, para que 
os visitantes possam experimentar a integração de arte e arquitetura e que 
seja possível conhecer as estratégias que aplicamos nos projetos, com galeria 
de arte, espaço para alimentação orgânica, para curtir, e chalés sustentáveis 
para hospedagem. Talvez seja lá em São Roque, perto do Vila da Mata.

Como é a casa ideal hoje?

A casa passou a ter papel muito importante na vida durante e pós-pandemia. 
Falava-se muito em design de interiores, a estética era o foco. Hoje passou para 
segundo lugar e o uso dos espaços, a função, passou a ser a primeira preocupa-
ção. Precisamos de materiais não tóxicos, revestimentos saudáveis. A casa deve 
ter luz natural, para não consumir tanta energia e melhorar a integração com o 
entorno. Quanto mais, melhor. A casa contemporânea está integrada ao meio, 
precisa estabelecer uma relação com o espaço natural, porque somos seres da 
natureza. Aí estaremos mais saudáveis, convivendo com os ciclos naturais, essa 
integração é fundamental para nossa saúde. A arquitetura sustentável vem para 
perpetuar nossa relação com o meio em que vivemos. A sustentabilidade é a 
chave. Se continuarmos trabalhando, construindo e habitando da forma como 
fizemos até hoje, vamos destruir o planeta. Os animais e o bioma vão continu-
ar aí. Se o ser humano for extinto, eles vão continuar muito bem, obrigada. Se 
continuarmos a criar impactos negativos no planeta, no seu equilíbrio natural, 
a natureza vai dar um jeito de acabar com o problema. Essa é a nossa missão de 
vida, construir um mundo melhor. Nos dedicamos 
a dois tipos de projetos: os comerciais e residenciais 
sustentáveis e os que possam beneficiar comunidades 
menos privilegiadas financeiramente. Aprendemos 
diariamente com nossos parceiros dessas comuni-
dades. São pessoas incríveis, maravilhosas, capazes 
e com uma inteligência emocional acima da média. 
Pessoas que não tiveram oportunidade em função 
da conformação da nossa sociedade. Desejamos e 
trabalhamos para essa mudança. 

CASA TERRA: MATERIAIS FAVORECEM O 
EQUILÍBRIO DA UMIDADE DO AR E OFERECEM 
CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO

ARQUITETURA

https://www.atelieror.com.br




Uma de nossas clientes, a estudante de Arquitetura Jessica Santos, é uma das 
muitas mulheres que adotaram esse novo hábito. “Adquirir a Scooter elétrica 
mudou minha rotina completamente. Hoje tenho a liberdade de ir e vir para 
qualquer lugar dentro da cidade com segurança e agilidade. Sem burocracia e 
sem poluir o mundo,  me ajuda a economizar tempo e dinheiro. Com três meses 
de uso já valeu muito a pena o investimento, a Elektra faz toda a diferença em 
termos de mobilidade”, diz a jovem. 
Elisa de Oliveira Pereira, de 30 anos, do sul de Minas Gerais, é outra que ade-

riu ao transporte não-poluente. “Escolhi a Elektra Sport 3000w e estou muito 
satisfeita. Ela supre minhas necessidades diárias e facilitou a mobilidade. Com 
ela consigo fazer tudo rapidamente e com baixo custo, além de ser ecologica-
mente correta e uma aposta no futuro. Ela tem a autonomia ideal para minha 

Uma das mudanças mais signifi-
cativas que estamos vivenciando 

em termos de mobilidade urbana é a 
grande diversidade de usuários de pro-
dutos que não emitem gases do efeito 
estufa.  Se antes o público que aderia 
ao uso de bicicletas e veículos elétri-
cos concentrava-se na faixa entre 18 e 
50 anos, hoje temos clientes de 3 a 70 
anos na Elektra. As mulheres também 
passaram a usar mais a esse tipo de 
transporte: eram 20%, hoje estão em 
pé de igualdade com os homens. 
Recentemente, um senhor de 70 anos 

comprou uma Scooter dobrável para 
usar de casa até o Metrô. Estamos 
surpresos com o aumento de vendas, 

mas a diversidade é algo que impres-
siona. Com isso, cresce também a 
variedade de produtos destinados a 
atender à demanda dos vários tipos 
de clientes. Alguns exemplos: adapta-
mos as bicicletas para o público idoso, 
diminuímos a velocidade de veículos 
de micromobilidade para atender às 
crianças e usamos vários acessórios e 
adaptações para o bem-estar das mu-
lheres. Em geral, colocamos cestinhas 
e porta-objetos, porque elas costumam 
usar bolsas; e mudamos alguns deta-
lhes de pintura ou acabamento, como 
trocar os revestimentos em couro preto 
dos bancos por caramelo, cor que elas 
apreciam mais. 

CLIENTES APROVAM: ABAIXO, JESSICA SANTOS E 
ELISA DE OLIVEIRA PEREIRA COM SUAS SCOOTERS

PARA TODOS  MONIQUE ANGELI
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Além da maior autonomia proporcionada por baterias mais potentes, as novas 
opções incluem o tamanho dos veículos, mais baixos para mulheres. Nossas 
expectativas para o próximo ano são as melhores possíveis, uma vez que to-
das as marcas estão investindo em novos produtos e em tecnologia. E, como 
na nova geração, estamos com muita esperança de 
que mais recursos sejam revertidos para a geração 
de energia limpa, mais ciclovias sejam inauguradas 
pelos prefeitos que assumem no próximo ano e mais 
veículos elétricos circulem em nossas ruas e rodo-
vias. O Brasil recebe mais de 2.200 horas anuais 
de insolação, segundo estimativa do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE). Esse enorme 
potencial poderia gerar 15 trilhões de megawatts. O 
futuro pode, sim, ser melhor e menos poluído. 

PRODUTOS CUSTOMIZADOS: 
ADAPTAÇÕES GARANTEM O 
CONFORTO DOS USUÁRIOS 

rotina e me surpreendeu no quesito desenvoltura e força, além, claro, do 
conforto e segurança. Indico muito para quem, como eu, quer praticidade 
e qualidade. É um investimento em design e modernidade também.”
Outra novidade muito bem-vinda que estamos observando recentemente é 

o aumento das revendas. Estamos presentes em cidades como Porto Alegre 
(RS), Sorocaba, Taubaté e Campos do Jordão, no interior de São Paulo, e 
Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Recentemente li que uma menina 
de 9 anos perguntou se chamamos de meio ambiente porque já destruímos 
a metade. É uma nova geração que chega com mais consciência, disposta 
a cobrar mas também cheia de esperança. Testemunhar essa mudança de 
comportamento e um maior interesse por saúde e política é muito bom. 
Estamos percebendo que muitas vezes eles têm uma influência positiva 
com os mais velhos, sugerem o uso de bicicletas, sabem que podem ser 
seguras e adaptáveis para qualquer idade.
A segurança e o conforto, aliás, sempre foram imprescindíveis, e hoje ga-

nham ainda mais relevância. Produtos que antes eram usados para o lazer 
agora são meios de locomoção, e as inovações acompanham esse avanço. 
Uma das novidades é a possibilidade de uso para médias e longas distâncias. 
“Essa já é a minha terceira moto da Elektra. O que posso dizer? É excelente 
e funcional. Com a maior duração da bateria, vou com ela para todo lugar, 
ou seja, não uso mais carro”, conta o comerciante Carlos Cesare, de 58 anos. 

https://www.elektramotorsbrasil.com.br


Grupo ABA Infra

Grupo ABA Infra:
Soluções sincronizadas
com a sua empresa.

grupoabainfra.com.br

Especializada em logística 
integrada e consolidação

de cargas NVOCC: 
importação, exportação, 

LCL/FCL e cargas de projeto.

Terminal Alfandegado com 
foco em recebimento, 

armazenagem e 
movimentação de 

conteineres, cargas soltas e 
cargas de projeto.

Trading company 
especializada no segmento 

de derivados do petróleo 
(combustíveis) e outros

produtos químicos.

Operador portuário com 
armazenagem e 

movimentação de granéis 
líquidos em geral

Terminal Marítimo de 
Passageiros localizado
no Porto de Santos/SP.

Base de distribuição de 
combustíveis e armazém 
geral localizado em 
Suzano/SP.

Terminal Marítimo de 
Passageiros localizado
no Porto do Rio de Janeiro/RJ.

Terminal Marítimo de 
Passageiros localizado no 
Porto de Salvador/BA.

REFERÊNCIA
EM LOGÍSTICA
E MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA

INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA PORTUÁRIA

COMBUSTÍVEIS

TURISMO

O Grupo ABA Infra é formado por empresas dos setores 
de infraestrutura e logística portuária, combustíveis e 
turismo, e preza pelo contínuo investimento em 
tecnologia e modernização para atender seus clientes 
com excelência.

Com equipes especializadas, tecnologias da informação e 
equipamentos de última geração, realiza operações 
personalizadas de acordo com as necessidades de cada 
cliente com excelência e agilidade.



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_

Há um bom tempo vivemos em 
um mundo em transformação, 

trazendo obstáculos esperados e 
muitas vezes inesperados, fugindo 
totalmente do nosso controle. Vive-
mos uma nova rotina, mais urgente, 
sem uma previsão de curto prazo, for-
mada por novas tendências, cenários 
em transformação constante e novas 
demandas, chegando a uma veloci-
dade jamais vista. A complexidade já 
fazia parte do dia a dia dos empre-
sários, executivos, empreendedores, 
investidores e demais profissionais, 
mas nada se compara ao hoje e ao 
quem vem pela frente. 
Quem acompanha de perto o mundo 

dos negócios já percebeu que a varie-
dade de desafios e a emergência de 
resultados crescem em ritmo muito 
diferente de uma década atrás.  Sa-
bemos que a mudança é inevitável e 
o timming é outro. A mudança pode 

ser pautada por avanços tecnológi-
cos, novos mercados, portfólio de 
produtos, mudanças estruturais, de 
processos, de cultura, além de fatores 
inesperados que embaralham todas 
as cartas do baralho.  
E são as lideranças e equipes é que 

estão na linha de frente das mudan-
ças,  além de entrelaçadas no de-
senvolvimento das atividades e na 
busca do cumprimento das metas e 
sem dúvida dividem responsabilida-
des, angústias e desafios. Contudo, 
dia após dia vejo que nem todos es-
tão dispostos a mudar. Para nossa 
sorte, as novas gerações já vêm com 
abertura ao novo, ao disruptivo, ao 
aprendizado contínuo em função dos 
erros, enfrentando tudo com maior 
naturalidade e preferindo ambientes 
menos hierárquicos. Isso gera agili-
dade na implementação das mudan-
ças que tanto precisamos.

Mas e as empresas? Podemos afirmar com segurança que estão acompa-
nhando essa sede por inovação e mudanças? Elas estão cientes dos benefícios 
que as gerações trazem para o negócio além dos resultados? Sem dúvida, 
temos negócios em diferentes níveis de maturidade quando falamos de ino-
vação, diversidade e agora uma nova maneira de fazer negócios baseada nos 
princípios do ESG (environmental, social e governance). A ESG veio para ficar 
e essas três letras estão impactando diretamente o mundo dos negócios. O 
termo sintetiza critérios de conduta das empresas em áreas que cada vez mais 
investidores estão levando em consideração: ambiental, social e governança.
ESG é usado como sinônimo para investimentos sustentáveis e socialmente 

responsáveis em empresas que possuem, atreladas em sua missão e opera-
ção, a transformação do mundo em um lugar melhor, respeitando normas 
ambientais e administrativas. O foco é valorizar, por meio de investimentos,  
empresas empenhadas em preservar o meio ambiente, a diversidade e a ética.
Levando-se em conta que os jovens  e os profissionais talentosos possuem 

oportunidades de escolha mais cientes dos seus propósitos, dificilmente 
as empresas conseguirão atrair talentos facilmente, pois o nível de cons-
ciência hoje é outro. E isso é muito bom! Temos que estar juntos com essas 
gerações que vão tentar nos ajudar a consertar o mundo.
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A OPORTUNIDADE DE
FAZERMOS ESCOLHAS
MAIS RESPONSÁVEIS

  POR KARIN PARODI



Contudo uma empresa não é só formada por talentos, altos potenciais, tão dis-
putados no mercado. Aí que surge o tema engajamento sob a ótica mais ampla. 
Existem variadas definições sobre engajamento, mas uma das minhas 

preferidas é a ligação afetiva, da prática efetiva dos valores organizacio-
nais, congruentes entre o funcionário e a empresa. Engajar é promover a 
sustentabilidade dos resultados e isso se consegue em função do alto ín-
dice de energia, comprometimento, resiliência, entusiasmo, oportunidade 
de aprender e reconhecimento, ou seja, elementos que geram resultados 
superiores para todos envolvidos.

Manter o alto nível de engajamento tanto no momento de crise econô-
mica quanto em um mercado aquecido é um fator crítico para o sucesso 
dos negócios. Isso é uma vantagem competitiva que, somada à estratégia, 
inovação, capacidade de comprometimento, motivação e o tão sonhado 
engajamento não vai acontecer por acaso. São atributos que precisam ser 
lapidados, implementados a partir de um discurso fortalecido por atitudes. 
É trabalhoso, exige ética, transparência e trabalho árduo. Mas o resultado 
pode ser a criação de um cenário fortalecido, único e intransferível.
Empresas que conquistam um índice de alto engajamento desfrutam de 

um ambiente altamente produtivo, com líderes 
que inspiram e formam boa aliança com seus 
respectivos subordinados. Os resultados são mais 
elevados e a capacidade de atravessar os dias 
turbulentos também.
Uma organização mais responsável atrai talentos e 

profissionais engajados. São eles que nos ajudarão 
a fazer escolhas mais responsáveis em relação ao 
mundo e aos negócios. Precisamos embarcar juntos 
nesta viagem para o futuro das novas gerações. 

EMPRESAS QUE CONQUISTAM NÍVEL
ALTO DE ENGAJAMENTO DESFRUTAM
DE AMBIENTE ALTAMENTE PRODUTIVO

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

http://www.careercenter.com.br


Sylvio Mode tem mais de 20 anos de experiências no mercado de tecnologia 
e atualmente é o executivo responsável pela operação da Autodesk no Brasil_tecnologia_

Tenho falado e escrito com frequ-
ência sobre como a digitalização 

está mudando a cara e a essência do 
setor de construção civil, um movi-
mento do qual participo ativamente. 
Mas desta vez venho levantar um ou-
tro assunto que também me encanta: 
como a tecnologia está revolucionan-
do o fascinante mercado de mídia e 
entretenimento (M&E). É impressio-
nante como o uso de plataformas de 
modelagem tridimensional permite 
a criação de animações e efeitos vi-
suais cada vez mais incríveis. Para 
quem é espectador, isso pode pare-
cer commodity, pois de fato virou 
algo “comum”. Contudo, quando nos 
aprofundamos nos bastidores desse 
segmento, encontramos muita coisa 
curiosa para contar.
As soluções baseadas em software de 

modelagem 3D e animação são usa-
das tanto na produção de campanhas 
publicitárias quanto em conteúdo de 
entretenimento, como novelas, séries 
e cinema, e até na indústria de games. 
São tecnologias essenciais em todas 
as fases da produção do audiovisual: 
do primeiro esboço aos quadros fi-

nais. Estou falando de uma infinidade 
de recursos, que vão desde esboçar, 
modelar, animar e criar efeitos até 
iluminar e renderizar os projetos, 
completando a edição do vídeo. É a 
partir desses recursos que os perso-
nagens ganham vida, e que adereços 
e cenários são criados. Com eles, os 
produtores e artistas visuais conse-
guem montar as centenas de tomadas 
(trechos rodados ininterruptamente) 
presentes em uma filmagem. 

É graças a essas ferramentas, inclusive, que são criados os mais poderosos 
efeitos, como explosões, tempestades de neve e correntes de líquido, seja 
uma chuva caindo, um mel escorrendo ou mesmo uma lava derretendo. Elas 
permitem ampliar a capacidade de criação de efeitos visuais e arte animada 
que tanto vemos em filmes. 
Para se ter uma ideia, os últimos 26 longas ganhadores do Oscar na cate-

goria de efeitos visuais foram desenvolvidos com softwares da Autodesk. 
No vencedor do Oscar 2019, “Han Solo: Uma História Star Wars”, a equipe 
de efeitos visuais digitalizou mais de 500 personagens, adereços e cenários, 
incluindo treinos de sequências de assalto e 90 minutos de efeitos em filmes. 
Cerca de 1.200 artistas globais e técnicos estiveram envolvidos na criação de 
elementos e performances de personagens e ambientes. 

ARTE DA ANIMAÇÃO: SOFTWARES 
FAZEM PERSONAGENS GANHAR VIDA
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A ENGENHARIA POR TRÁS 
DOS FASCINANTES 
EFEITOS DA INDÚSTRIA DE 
MÍDIA E ENTRETENIMENTO 

  POR SYLVIO MODE



Atualmente há uma variedade imensa de produtos para esse segmento e 
cada um deles requer pessoas superespecializadas para executar. Já tive a 
oportunidade de conhecer alguns estúdios de produção nessa área e minha 
leitura é que eles funcionam como verdadeiros integradores multiplataforma, 
uma vez que a equipe que desenvolve o desenho não é a mesma que se dedica 
à textura, que por sua vez é diferente daquela que cuida das características 
físicas de um personagem e também difere daquela responsável por toda a 
iluminação dos cenários. Em cada uma dessas etapas estão presentes as 
tecnologias da Autodesk. 
Para dar um exemplo impactante, gosto de citar esse trailer aqui, feito para 

divulgar um jogo de navegador online em massa em tempo real baseado na 
famosa série Game of Thrones. Ele foi feito inteiramente em computação 
gráfica, sem contato real nenhum com os atores da trilha. Para chegar a 
esses resultados, a equipe do estúdio responsável pela produção usou o 
software 3ds MAX. Por ele, o projetista consegue gerar projetos especiais 
com controle artístico completo.

Já a primeira temporada de Ilha de Ferro, uma série da Globoplay, que se 
passa em uma plataforma de petróleo, teve cerca de 65% da produção feita em 
computação gráfica, com 7.200 takes gravados, justamente para não colocar 
em risco a segurança da equipe. A construção virtual da plataforma levou sete 
meses para ficar pronta, enquanto toda a temporada levou 14 meses.Todos os 
efeitos super realistas foram criados com as ferramentas 3ds Max, Flame e Maya.
Foi pensando em apoiar esse mercado - que só no Brasil movimentou mais de 

R$ 4 bilhões nos últimos dois anos -, que acabamos de anunciar o Maya Indie, 
um programa voltado para profissionais independentes, recém-formados ou 
entusiastas amadores do setor de animação. A iniciativa, que visa fomentar 
a indústria de efeitos visuais, games e animação no país, permite o acesso às 
melhores soluções em renderização, sombreamento, gráficos animados, efeitos, 
animação, entre outros recursos. Resumindo: estamos levando toda a nossa 
“engenharia” para as mãos do produtor de arte. Afinal, o produtor também tem 
um quê de engenheiro. Ou seriam os engenheiros um pouco artistas?
Sabe o que é curioso? Essas tecnologias de animação também têm agregado 

valor a outras indústrias, ajudando a projetar desde carros até espaços arqui-
tetônicos e facilitar a visualização de projetos 
por pessoas, clientes ou não, sem conhecimento 
técnico. Ou seja, se por um lado a engenharia 
é a base da produção da arte cinematográfica, 
é a animação, tão presente na arte, que está 
redesenhando os projetos do futuro, à medida 
que permite criar ambientes 3D, onde se pode 
“transitar” usando recursos de realidade virtual 
- algo até outro dia inviável em uma indústria 
tradicional. 

MAYA INDIE: 
PROGRAMA 
LANÇADO NO 
BRASIL AJUDA 
PROFISSIONAIS 
INDEPENDENTES, 
RECÉM-
FORMADOS OU 
ENTUSIASTAS
DA ANIMAÇÃO
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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 
colocou a aviação mundial em 

um cenário inédito. Um dos princi-
pais desafios foi garantir a seguran-
ça sanitária a bordo, mesmo diante 
de uma doença pouco conhecida. A 
Covid-19 se espalhou pelo mundo 
com uma rapidez sem precedentes, 
não dando tempo de as autoridades 
de saúde entenderem a tempo seu 
funcionamento e modo de ação. Um 
dos problemas da covid-19 é que ela 
é causada por um vírus, uma das 
maiores incógnitas da ciência, já que 
esse tipo de organismo acelular ainda 
leva muitos cientistas a debater se é 
efetivamente uma vida ou não. 
Com um corpo unicelular, os vírus 

são incapazes de se reproduzirem 
sozinhos e a maioria deles não so-
brevive muito tempo fora do hospe-
deiro. Não por um acaso a analogia do 
software maligno nos computadores 

é em relação aos vírus, um comando 
que apenas multiplica uma falha ou 
problema em um sistema alheio, mas 
que sozinho é inofensivo. O problema 
é que o novo coronavírus, ou SARS-
-CoV-2, se espalhou pelo complexo 
e incrível sistema conhecido como 
humanidade, se hospedando no seu 
sistema central, o ser humano. 
Imediatamente a aviação comercial 

se tornou um dos principais vilões 
na transmissão da doença, dado sua 
capilaridade global e rápida veloci-
dade de transporte. Muitos voltaram 
suas atenções para o transporte exe-
cutivo, mais privativo e que oferece 
menores chances de contaminação 
por agentes patológicos. A indústria 
aeronáutica rapidamente respondeu 
as ameaças, tornando a aviação re-
gular ainda mais segura e ampliando 
ainda mais as vantagens da aviação 
executiva. 
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CABINES SEGURAS EM 
TEMPOS DE COVID-19

_aviação executiva_

  POR GLEDSON CASTRO



Sistemas especiais foram criados ou aperfeiçoados para neutralizar qual-
quer ameaça biológica a bordo das cabines de aviões e helicópteros. Além 
de ampliar o uso dos já comuns filtros HEPA, que conseguem eliminar 
99,99% de todos organismos vivos, incluindo vírus, novas tecnologias se 
tornaram mais acessíveis aos operadores privados. Um dos destaques são 
os bastões especiais de luz ultravioleta na faixa de comprimento de ondas 
de 100 a 280 nanômetros, conhecido como UV-C. 
O sistema já estava em uso na aviação comercial, por exemplo, higienizan-

do os lavatórios de forma automática e em tempo real. A Boeing, uma das 
pioneiras na aplicação de UV-C em aeronaves, desenvolveu um bastão de 
luz portátil capaz de eliminar em poucos segundos 99,99% de todo agente 
patológico a bordo, incluindo o novo coronavírus. O sistema será produzido 
em parceria com a empresa de tecnologia hospitalar Healthe, sediada na 
Flórida, e segue todas as regras sanitárias globais.
Outros fabricantes do setor de saúde também criaram dispositivos portáteis 

com luz UV-C que podem ser utilizados por equipes de limpeza em aeronaves 
diversas, dos pequenos monomotores a pistão até 
grandes jatos executivos. Com uma lâmpada UV-C 
com luz de 222 nanômetros, o sistema é capaz de 
inativar patógenos de forma eficaz e em poucos 
minutos. Sobre superfícies de alto contato a luz 
alcança locais de difícil acesso para outras formas 
de higienização, sendo particularmente eficaz em 
espaços compactos. Alguns estudos apontam que 
é possível desinfetar uma cabine de um jato de 
médio porte em menos de 15 minutos.  

NOVAS 
TECNOLOGIAS: 

OS BASTÕES 
ESPECIAIS DE LUZ 

ULTRAVIOLETA 
CONHECIDOS 

COMO UV-C 
ELIMINAM AGENTES 

PATOLÓGICOS
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A clientela seleta já aprovou. “Em apenas dois anos, já são mais de 4 mil 
clientes, 7 mil pares de  sapatos vendidos, a abertura de um showroom 
em Nova York, distribuições no Sul e no Nordeste do Brasil, além de sete 

private labels que resumem o espírito colaborativo entre a Adolfo Turrion e seus 
parceiros comerciais:  a máxima ‘você é o artista, nós fornecemos o trabalho 
que dá vida à sua visão’ é o nosso mantra”. Marco Antonio Jordão, criador e 
responsável pelo marketing, distribuição, private label e mercado externo da 
Adolfo Turrion, empolga-se com as vitórias obtidas pela marca de sapatos. A 
explicação para tamanho sucesso é a mais difícil de atingir e ao mesmo tem-
po a mais simples possível: qualidade que beira a excelência e preços justos. 

  DIVULGAÇÃO

A BASE DA ELEGÂNCIA
Os sapatos são feitos manualmente, 

a partir do conceito Laboratório Estilo 
Europeu (LEE). A escolha dos melho-
res insumos, a precisão no corte dos 
couros, as melhores técnicas em todo o 
processo, as costuras perfeitas e o aca-
bamento primoroso criam peças únicas 
que conquistaram clientes exigentes em 
todo o país e também no exterior. 
A unidade fabril está localizada em 

Franca, interior de São Paulo. “O con-
ceito de fabricação nos moldes do LEE 
determinou as bases para a fábrica 
própria e foi concebido por Adolfo Tur-
rion Salmeron, empresário e empreen-
dedor espanhol nascido em Madri, em 
1972, que acumulou uma vivência mul-
ticultural de sua criação em diferentes 
países, sempre transformando ideias 
em projetos factíveis”, conta Jordão. 
Outro trunfo da marca é o e-com-

CALÇADOS DA MARCA PREMIUM ADOLFO TURRION 
ALIAM QUALIDADE E PREÇOS JUSTOS

merce ágil - adolfoturrion.com -, que 
garante acesso seguro aos clientes 
e inclui atendimento personalizado 
via WhatsApp ou telefone. “Uma lo-
gística impecável conduz o produto à 
residência do consumidor”, acentua 
o executivo. Além dele, Felipe Maia, 
que cuida do atendimento, vendas on-
-line e pós-vendas, e Helio Machado 
de Souza Júnior, responsável por de-
senvolvimento de produto, produção e 
qualidade, completam o time de exe-
cutivos da Adolfo Turrion. 
O showroom de São Paulo, em par-

ceria com a Kamisaria Zanuto, fica na 
Praça General Gentil Falcão, número 
49, altura do número 1.000 da Ave-
nida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
no Brooklin. O objetivo do espaço é 
ser um ponto de contato do cliente 
com o produto, já que não concen-
tra a mesma variedade de modelos 
do e-commerce. Segundo Jordão, 
os produtos de maior procura são 
os sapatos clássicos confeccionados 
em cabedais 100% em couro com o 
revestimento externo em couro Box, 
o tradicional “cromo alemão” de 16 
linhas. São 100% certificados com o 
selo Gold da Leather Working Group, 
que audita fornecedores, atestando 
sua conformidade aos protocolos de 
boas práticas ambientais do LWG.

EXCELÊNCIA DA CONFECÇÃO AO PÓS-VENDA: MARCO 
ANTONIO JORDÃO E OS SAPATOS DA ADOLFO TURRION
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É da cultura muçulmana que se 
origina o conceito de calçado como 
conhecemos hoje. Com a introdução 
da cultura árabe na Europa, na Idade 
Média, o uso de diferentes materiais, 
a coloração do couro, as costuras tra-
balhadas e o design apurado deram 
origem a diferentes e inovadores tipos 
de sapatos, tendo como base a sapa-
tilha integral com o fechamento das 
costuras pela parte de cima, usada 
tanto por homens como por mulheres.
Já no século XVII, na França, na 

corte de Luís XIV, os saltos eram ob-
jetos exclusivamente masculinos, um 
símbolo de ostentação e riqueza, e 
os homens usavam saltos altíssimos. 
Mas eles só ficaram realmente co-
nhecidos no reinado seguinte, de Luís 
XV, quando passaram a ser usados 
também por mulheres.
A padronização da numeração é 

de origem inglesa. O rei Eduardo I 
foi quem uniformizou as medidas. 
A primeira referência conhecida da 
manufatura do calçado na Inglaterra 
é de 1642, quando Thomas Pendle-

ton forneceu quatro mil pares de sapatos e 600 pares de botas para o Exér-
cito. As campanhas militares dessa época impulsionaram uma demanda 
substancial por botas e sapatos.
Os calçados manufaturados começaram a aparecer durante o século XVIII, 

no início da Revolução Industrial. Em meados do século XIX surgiram as 
máquinas para auxiliar na confecção, mas só com 
a máquina de costura o sapato passou a ser mais 
acessível. A partir da quarta década do século XX, 
grandes mudanças começaram a acontecer na 
indústria calçadista, como a troca do couro pela 
borracha e pelos materiais sintéticos, principal-
mente nos calçados femininos e infantis. Atual-
mente algumas marcas de sapato se constituem em 
símbolos de status social, remetendo novamente 
às eras egípcia, grega e romana.” 

HISTÓRIA DO SAPATO
Marco Antonio Jordão, um empre-
endedor do segmento de luxo com 
passagens e prêmios na indústria 
automobilística e dono da agência 
mediawawe.media, é um apaixonado 
pela história da moda. Ele compar-
tilha com nossos leitores um texto 
em que conta a história do sapato.
“Pinturas feitas em cavernas da 

Espanha e do sul da França 10 mil 
anos antes de Cristo mostram que 
nessa época (Paleolítico) o homem 
pré-histórico já fazia uso de espécies 
rudimentares de calçados feitos de 
palha e madeira, provavelmente o 
primeiro modelo da história do sa-
pato. Entre os utensílios de pedra 
dos chamados homens das caver-
nas existem vários que serviam para 
raspar as peles, o que indica que a 
arte de curtir o couro é muito antiga.
Na Mesopotâmia, região onde hoje é 

o Iraque, eram comuns os sapatos de 
couro cru, amarrados aos pés por tiras 
do mesmo material. Os coturnos eram 
símbolos de alta posição social. No An-
tigo Egito, os sapatos eram feitos de pa-
lha, papiro ou fibra de palmeira. Eram 
usados somente quando necessário e 
carregados de um lado para o outro. E 
isso, claro, era um benefício apenas dos 
nobres: os faraós, por exemplo, usavam 
sandálias adornadas com ouro. Nos 
hipogeus egípcios, que eram câmaras 

subterrâneas usadas para enterros e 
que têm idade entre seis mil e sete mil 
anos, foram descobertas pinturas que 
representavam as diversas etapas de 
preparo do couro e de calçados.
Nas civilizações grega e romana, o 

sapato também começou a ganhar sta-
tus de diferenciador social. Os gregos 
lançaram diversos modelos e chega-
ram a criar os primeiros específicos 
para cada pé, direito e esquerdo. Na 
Grécia, os escravos eram conhecidos 
publicamente por não utilizarem ne-
nhum tipo de cobertura nos pés. 
Em Roma, o sapato era um indicador 

de classe social: os cônsules usavam 
calçados brancos, os senadores faziam 
uso de sapatos marrons presos por 
quatro fitas pretas de couro atadas a 
dois nós e as legiões utilizavam uma 
espécie de bota entrelaçada de cano 
curto que descobria os dedos, com-
postas por solados estruturados com 
tiras de couro amarradas aos pés ou às 
pernas, como podem ser observados 
nos afrescos. Mas a construção era 
rudimentar e o design pouco atrativo.

A UNIDADE FABRIL, EM FRANCA, 
PRIVILEGIA O PROCESSO MANUAL

https://www.instagram.com/carloserodrigues


Almeida, no qual aprendeu os segredos da alfaiataria. Mais tarde, chefiou a 
equipe de João Camargo, de onde sairia para fundar a sua própria marca. 
As vantagens de procurar um alfaiate reconhecido para roupas sob medida 

são variadas, incluindo uma que agrada especialmente nesses novos tempos: 
trata-se de um investimento a longo prazo. E, além de proporcionarem esse 
ganho econômico, estão perfeitamente alinhadas com o consumo consciente 
e com o novo conceito de slow fashion, que busca produzir moda de forma 
consciente, sem afetar em demasia o meio ambiente e respeitando os aspec-
tos sociais e econômicos. Na esteira da sustentabilidade, temos de volta a 
mais antiga maneira de se fazer moda, a roupa feita por encomenda ou sob 
medida. São novos caminhos que fazem do design, confecção e consumo 
uma vertente mais justa e responsável com o planeta e todos os seres vivos. 
Inegavelmente, a roupa é uma das necessidades básicas da humanidade. Ela 

serve como uma barreira higiênica e um bom escudo contra o clima quente 
ou frio. Com o passar do tempo,  tornaram-se mais interessantes com o ad-
vento da moda, com a fabricação em escala e com o processo que permitiu 
que as pessoas se tornassem mais expressivas e 
refletissem sua personalidade nas vestimentas.
Em paralelo ao processo de industrialização, a roupa 

feita sob medida sempre esteve presente para quem 
pudesse investir em um caimento perfeito, em uma 
maior durabilidade, em materiais de qualidade supe-
rior ou para quem desejasse se destacar em seu estilo 
pessoal. Por exemplo, ao escolher uma roupa para 
vestir em um evento especial, é melhor considerar o 
conforto em relação ao preço. As roupas personali-
zadas são bem ajustadas às medidas de cada usuário, 
o que garante o conforto e a valorização da silhueta. 
Uma ocasião especial exige roupas superiores e isso 
não só vai melhorar a aparência dos participantes, 
como tornará o momento inesquecível. 
A moda se tornou parte da vida do 

homem e, quando se trata de rou-
pas masculinas, trajes formais para 
ocasiões diferentes formam um bom 
guarda-roupa. Graças aos alfaiates especializados 
em todo o mundo, é possível ter roupas sob medi-
da da mais alta qualidade. Uma roupa sob medida 
agrega a satisfação e o desejo de ter um modelo 
como a pessoa idealizou, ou que viu em outra cor 
num modelo semelhante, mas que não era sua fa-
vorita. Muitas vezes são peças despojadas, que fo-
gem do convencional, com modelagens arrojadas, 
cortes impecáveis e ênfase na personalização. 

OOs paletós e blazers trazem uma de suas marcas registradas: o duplo 
caseado na lapela, o forro ou aviamento colorido, à escolha do cliente, 
e em alguns casos abotoamento duplo com o uso de correntes ba-

nhadas em ouro 24k. As camisas, únicas e exclusivas, marcam e valorizam a 
silhueta do usuário, ao mesmo tempo em que revelam sua personalidade. As 
calças seguem o mesmo padrão, leves e confortáveis sem deixar a elegância 
de lado. Quem já vestiu uma peça confeccionada pelo alfaiate Fabrizio Allur 
com certeza já conhece todos os benefícios de usar uma roupa personali-
zada, feita com matérias-primas premium e perfeitamente ajustada às me-
didas de cada cliente, o que proporciona mais conforto e facilidade no uso.
Muito provavelmente o mais jovem alfaiate paulistano a se lançar em marca 

própria, aos 27 anos, em 2010, Fabrizio conquistou uma fiel clientela que reúne 
alguns dos nomes mais respeitados da elite paulistana. Sua larga experiên-
cia na tesoura masculina começou aos 15 anos, dentro do ateliê de Ricardo 

ROUPAS PERSONALIZADAS
SÃO ÓTIMO INVESTIMENTO

PEÇAS SOB MEDIDA GANHAM DESTAQUE COM O SURGIMENTO 
DO CONCEITO SLOW FASHION E GARANTEM DURABILIDADE

  DIVULGAÇÃO

A SUSTENTABILIDADE PROMOVE O 
RETORNO DA ROUPA SOB ENCOMENDA
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  DIVULGAÇÃO

NOVO MODELO REÚNE O MELHOR EM
TECNOLOGIA, DESIGN E DESEMPENHO

FERRARI F8 TRIBUTO 
CHEGA AO BRASIL 

M DOS PRINCIPAIS LANÇAMENTOS DA ITA-
LIANA FERRARI EM 2019 ACABA DE CHEGAR 
AO BRASIL: F8 Tributo. O modelo substitui a 
linha 488 GTB e, como o próprio nome diz, é 
uma homenagem aos motores de oito cilindros 
da Ferrari. Esse motor, inclusive, vem sendo 
premiado nos últimos quatro anos como o Mo-
tor do Ano na Europa. O carro foi apresentado 
durante uma live, no dia 30 de maio. 
A F8 Tributo é uma verdadeira obra de arte no 

quesito tecnologia, design e desempenho. O motor V8 biturbo de 3.9 litros 
rende 720 cavalos de potência, com 78,5 kgfm de torque. Alcança de 0 a 100 
km/h em apenas 2,9 segundos e tem velocidade máxima final de 340 km/h. 

U
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ZERO TURBO LAG
Um dos diferenciais dos motores V8 
da Ferrari é a inexistência do Turbo 
Lag. Esse termo é usado para definir 
o tempo de resposta da aceleração 
até o momento de entrada da pressão 
do turbo. Na Ferrari não existe esta 
resposta: é acelerar e sentir o turbo 
em funcionamento instantaneamente.  
Como o modelo é um tributo a outros 

modelos do passado que utilizaram 

motores V8, é possível identificar no 
design várias homenagens. Por exem-
plo: as fendas horizontais da tampa 
do motor são inspiradas na F40 e as 
lanternas traseiras circulares vieram 
da F355 e da 288 GTO.  A dianteira 
é marcada pelos faróis pequenos e 
retangulares, acompanhados de uma 
fenda aerodinâmica. Cheia de vincos, 
a carroceria direciona o ar para os 
lugares certos, ajudando a F8 Tributo 
a manter-se grudada ao chão.
A F8 Tributo teve um aumento na 

eficiência aerodinâmica de 10% em 
relação à 488GTB. O peso também foi 
alterado. Ela “emagreceu” 40 quilos 
também em relação à 488 GTB e pesa 
apenas 1.330 quilos.

Outra parte redesenhada na Ferrari 
F8 Tributo foi o interior, que tem novos 
comandos, saídas de ar redondas, um 
novo volante menor, novas laterais das 
portas e por fim uma tela de sete po-
legadas que fica ao lado do passageiro. 
As medidas da Ferrari F8 Tributo 

são: 4.611 mm (comprimento), 1.979 
mm (largura) e 1.206 mm (altura). 
A linhagem de motores V8 da Fer-
rari começou em 1975, com a 308 
GTB/GTS. Na sequência vieram F328 
(1985), F348 (1989), F355 (1994), F360 
(1998), F430 (2004), 458 Italia (2010) 
e 488 GTB (2015). 
E ainda para 2020 é aguardada no 

Brasil a F8 Spider, a versão conversível 
da F8 Tributo. 

AS LANTERNAS TRASEIRAS CIRCULARES SÃO UMA 
HOMENAGEM AOS MODELOS F355 E 288 GTO
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DISCURSO CORRENTE COLOCA PRESERVAÇÃO 
DA NATUREZA E ELIMINAÇÃO DA MISÉRIA E DA 
FOME como metas contraditórias, impossíveis de se-
rem atingidas ao mesmo tempo. Não é o que conclui 
um estudo realizado pela The Nature Conservancy 
(TNC), Universidade de Minnesota e outras 11 insti-
tuições e intitulado Uma Visão Global Viável para a 
Preservação e Bem-Estar Humano. A pesquisa conclui 
que sim, é possível gerenciar o crescimento econômi-
co, atender à demanda crescente por alimento, água 

e energia ao mesmo tempo em que cuidamos da natureza. Tudo depende da boa 
vontade e da capacidade humana de fazer mudanças nos próximos dez anos. 
No estudo, importantes especialistas no tema esboçaram como seria o mundo 

em 2050 se o desenvolvimento humano progredisse em seu caminho atual 
usual em comparação a um caminho de sustentabilidade, que demandaria 
grandes mudanças nos padrões de produção para superar desafios eco-
nômicos, sociais e políticos. Conclusão: a sustentabilidade requer diversas 
mudanças de paradigma, mas com isso é viável atender demandas humanas 
enquanto avançamos em várias metas de preservação. 
Fundada em 1951, na Virgínia (EUA), The Nature Conservancy é uma 

organização internacional, sem fins lucrativos, cuja missão é conservar 
plantas, animais e comunidades naturais que representam a diversidade 
da vida na Terra. Presente em 79 países, atua no Brasil em áreas como 
segurança hídrica, agricultura sustentável, restauração florestal e terras 
indígenas. Rubens Benini, líder da estratégia de restauração florestal da 
The Nature Conservancy (TNC) América Latina, fala sobre a atuação da 
instituição e seus desafios para a preservação do planeta. 

O

THE NATURE CONSERVANCY, PRESENTE EM 79 PAÍSES, 
DIVULGA ESTUDO QUE MOSTRA A VIABILIDADE DE 
ATENDER À DEMANDA POR ALIMENTOS, ENERGIA E
ÁGUA SEM DEIXAR DE LADO O CUIDADO AMBIENTAL

PRESERVAR
E PROSPERAR 
É POSSÍVEL   POR ROSANE AUBIN _   DIVULGAÇÃO
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Revista FortunA - O estudo da TNC e outras instituições mostra que é 
possível atingir alguns dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que se referem à melhoria das condições de vida das populações 
e, ao mesmo tempo, proteger a natureza. Como a TNC colabora para que 
aconteça uma mudança de paradigmas que permita esse difícil equilíbrio 
entre natureza e ação humana?
 
RUBENS BENINI - A TNC é uma organização global de conservação ambiental 
guiada pela ciência para promover as mudanças que o mundo precisa, criando 
soluções inovadoras e práticas para que a natureza e as pessoas possam pros-
perar juntas. Trabalhando em 79 países, a organização utiliza uma abordagem 
colaborativa, que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros 
parceiros. Trabalhamos com projetos em campo, mostrando que, sim, é pos-
sível mudarmos paradigmas com exemplos reais práticos. Assim, ajudamos a 
incorporar essas ideias a práticas de negócios e políticas de governo, além de 
inspirarmos outros atores a agir. Para tanto, temos uma agenda compartilhada 
de conservação que todos os programas da TNC no mundo abordam dentro 
do seu contexto local e regional, focada em: combater as mudanças climáti-
cas, proteger terras e águas, fornecer alimentos e água de forma sustentável e 
criar cidades saudáveis. Atuamos com restauração de paisagens e ajudamos 
a trazer as florestas de volta em áreas onde elas foram suprimidas ou ocorra 
baixa aptidão agrícola. A restauração e conservação da vegetação nativa ajuda 
a melhorar a qualidade e disponibilidade da água, a conservar o solo e a man-
ter a biodiversidade de flora e fauna; auxilia também na regulação climática, 

por meio do sequestro de CO2 da at-
mosfera. Nossos cientistas apontam 
que trabalhando com restauração e 
conservação de florestas podemos 
reduzir em até um terço as emissões 
globais de CO2 e contribuir para man-
ter o aquecimento global abaixo de 2˚C, 
até o final desse século.
 
A TNC está presente em 79 países. 
Quais são os principais desafios em 
escala mundial?
 

O mundo está em constante expansão 
e isso traz maior necessidade de re-
cursos naturais para seus novos habi-
tantes. Na agricultura, por exemplo, a 
dependência de recursos naturais para 
a manutenção da atividade é essencial. 
Sem solo fértil, ar de qualidade, água 
e insetos polinizadores não é possível 
produzir alimentos, fibras, combus-
tíveis renováveis e outros. Entre os 
principais desafios para a humanidade 
estão: combater as mudanças climáti-
cas, gerar emprego e renda para uma 
população humana cada vez maior e 
garantir segurança hídrica e alimen-
tar para a sociedade. Atuando com 
soluções baseadas na conservação e 
restauração da natureza, podem ajudar 
não apenas a gerar emprego e renda, 
assim como combater as mudanças 
climáticas, ao mesmo tempo que man-

têm água e biodiversidade.
Em nossos projetos e estratégias pro-

curamos mostrar que as áreas naturais 
conservadas podem formar um mosai-
co importante com áreas agricultáveis 
na paisagem, protegendo nascentes e 
o solo contra erosões, tornando assim 
a atividade agrícola mais resiliente ao 
longo do tempo. A atividade humana 
não precisa ser incompatível com a 
conservação da natureza, já que as 
duas estão interligadas. Modelos de 
produção baseados em uma economia 
verde, que respeitam a flora, a fauna 
e as comunidades locais, devem ser 
incorporados por todos os países.
 

A TNC atua em várias frentes no 
Brasil. Poderia citar as principais 
conquistas dos projetos mais im-
portantes? Como são formadas as 
equipes de trabalho?
 

As principais linhas estratégicas de 
atuação da TNC no Brasil são: segu-
rança hídrica, agricultura susten-
tável, restauração florestal e terras 
indígenas. Os projetos contam com 
a colaboração de mais de 180 par-
ceiros no país, entre setores público, 
privado, ONGs, academia e associa-
ções indígenas. As equipes são criadas 
com base em conhecimento técnico, 
considerando equidade de gênero e 

COALIZÃO CIDADES PELA ÁGUA JÁ RECUPEROU MAIS DE 40 MIL HECTARES
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garantindo diversidade. Há diversos 
exemplos de projetos que conseguem 
trazer resultados positivos efetivos de 
homem e natureza atuando juntos. 
A TNC, junto com parceiros, ajudou 
a restaurar milhares de hectares no 
Brasil, que culminaram em mais de 
200 milhões de novas árvores se 
desenvolvendo na Amazônia, Mata 
Atlântica  e Cerrado. Para ver nos-
sos principais resultados em 2019 veja 
nosso relatório anual: www.tnc.org.br/
conecte-se/comunicacao/relatorios/

Uma das prioridades é fornecer ali-
mentos e água de maneira susten-
tável. Poderia explicar como estão 
sendo desenvolvidos os projetos 
nessa área?
 

Na estratégia de agricultura susten-
tável, a TNC atua fortemente junto 
às cadeias produtivas agrícolas, prin-
cipalmente soja e pecuária, visando 
melhorar as práticas socioambientais 
de produção e reduzir a pressão para 
o desmatamento de novas áreas no 
Cerrado e na Amazônia. Nossos es-
tudos mostram, por exemplo, que não 
há necessidade de suprimir nenhu-
ma árvore a mais. É possível produzir 
alimentos sem desmatar novas áreas. 
Também sabemos que é importante 
apoiar os governos na agilização da 
regularização ambiental de proprie-

dades rurais, ou seja, ajudando o produtor a cumprir a legislação ambiental 
vigente para recuperar áreas degradadas dentro de suas fazendas e reduzir 
o risco de multas ambientais. Na estratégia água, a organização lidera a 
Coalizão Cidades pela Água, uma iniciativa realizada em 12 regiões brasi-
leiras que enfrentam estresse hídrico, que já recuperou e conservou mais 
de 40 mil hectares. Ações de restauração de florestas e melhor manejo de 
terras podem reduzir os custos de tratamento de água em todo o mundo. 
Isso ajuda ainda a reduzir a pegada de carbono, preservar os ecossistemas 
e criar comunidades resilientes para enfrentar as mudanças climáticas.

Como a TNC tem atuado no enfrentamento às queimadas de vários bio-
mas brasileiros?  
 

Na Amazônia, a organização trabalha na conscientização dos produtores sobre 
a não necessidade do uso do fogo para limpeza do solo. No bioma, um dos 
projetos é o Cacau Floresta, que restaura áreas degradadas na Amazônia via 
agricultura familiar com o plantio de cacau em sistemas agroflorestais (área 
que reúne diversas culturas, como banana, mandioca, açaí, onde o carro-chefe 
é o cacau). Desde 2013, o projeto, em São Félix do Xingu e Tucumã, sudeste 
do Pará, além de restaurar o solo e a floresta, também gera renda para as 
250 famílias participantes. Mais de 900 hectares da Amazônia (equivalen-
te a mais de 900 campos de futebol) foram recuperados. Para evitar novos 
focos de queimadas e desmatamento, é essencial mostrar que a produção 
sustentável é possível. A TNC também lançou o programa de rádio Floresta 
sem Fogo, com cinco episódios, para conscientizar sobre o início do período 
de queimadas na Amazônia e a  importância de proteger a floresta. A série 
mostrou que é preciso proteger a floresta e evitar ao máximo o uso do fogo 
por meio de queimadas, apontando alternativas para unir meio ambiente a 
produção, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), sistemas 
agroflorestais, entre outras. De forma complementar, a TNC atua em plata-
formas coletivas, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Aliança 
pela Restauração da Amazônia e Coalizão Clima, Floresta, Agricultura, em 
que distintos setores da sociedade atuam de forma colaborativa, trazendo 
propostas para diminuição de desmatamento e queimadas em pontos críticos. 
Tentamos levar essas propostas aos governos e ao setor privado.

PROJETO CACAU 
FLORESTA: 

PRESERVAÇÃO E 
GERAÇÃO DE RENDA

PEQUENAS ATITUDES DIÁRIAS FAZEM DIFERENÇA 

QUANDO REALIZADAS EM CONJUNTO
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Como cada indivíduo pode contribuir para a preservação do planeta hoje? 
E quem quiser ajudar a TNC, seja financeiramente ou com trabalho vo-
luntário, como pode engajar-se?
 

São as pequenas atitudes diárias que em conjunto fazem a diferença para o 
mundo. Na hora da escolha por produtos mais saudáveis e com menos em-
balagens; quando separamos o lixo dentro de casa; quando preferimos  ir a 
pé ou de transporte coletivo; quando reduzimos o consumo de água; quando 
doamos tempo ou recursos para projetos socioambientais. Tudo isso engloba 
a consciência diária de cada um, formando uma grande rede de pequenas 
atitudes que podem ajudar muito na sustentabilidade do planeta. 
Caso queira ajudar a TNC, a campanha Restaura Brasil mobiliza pessoas e em-

presas para fazer crescer 1 bilhão de novas árvores nos biomas brasileiros (Mata 
Atlântica, Cerrado e Amazônia) e contribuir para que o governo brasileiro atinja 
sua meta de mitigação às mudanças climáticas, por meio da restauração de 12 
milhões de hectares. Todos podem contribuir com doações, na quantia mínima 

de R$ 20,00, quantas vezes quiserem, para plantio e 
preservação do bioma de escolha, e nas áreas onde 
ocorrem os projetos da TNC e parceiros. As empre-
sas e governo podem firmar parceiras com a TNC 
para doações e também para fazer campanhas de 
marketing com seus colaboradores, consumidores e 
sua rede de fornecedores. Indivíduos também podem 
compartilhar em suas redes e se tornarem influen-
ciadores digitais da campanha. Mais informações 
nesse site: https://www.restaurabrasil.org.br.  

DOAÇÕES: O 
PROJETO RESTAURA 
BRASIL VAI PLANTAR 
1 BILHÃO DE NOVAS 

ÁRVORES NO PAÍS
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 NOVO MODELO TOP GUN 

A coleção de relógios para pilotos TOP GUN, da 
IWC Schaffhausen, ganha um novo integrante, o 
SFTI. O cronógrafo, com caixa de cerâmica pre-
ta e parte traseira e botões em Ceratanium, terá 
uma edição de apenas 1.500 peças e é inspirado 
no Strike Fighter Tactics Instructor, criado em 
homenagem à Comunidade de Aviação naval dos 
EUA e disponível apenas para graduados TOPGUN.
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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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