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O ANO DE 2020 TROUXE UM NOVO CENÁRIO
EXTREMAMENTE DESAFIADOR TANTO EM NÍVEL
PROFISSIONAL QUANTO PESSOAL. Para nós, da
FortunA, foi um ano de cuidados, muito trabalho e
realizações. A revista, que chega agora ao terceiro
número, coroa com muito sucesso nossa década de
vida e nos impulsiona a entrar em 2021 com muita
garra para oferecer ao nosso público e parceiros
uma publicação melhor a cada edição.
Nesta que apresentamos nas próximas páginas,
temos uma variedade de assuntos que muito nos
orgulha. Desde uma entrevista com um brilhante
advogado, Ricardo Bianchini, que fala sobre o que
já se conhece da Lei Geral de Proteção de Dados,
uma regulamentação mais que necessária em tempos de primazia de computadores e inteligência
artificial, até a apresentação de um objeto do desejo dos fãs da velocidade de alta performance, a
Ferrari F8 Spider.
Sylvio Mode, da Autodesk Brasil, aborda um tema
imprescindível para a indústria 4.0: o uso dos softwares 3D, que ajudam desde a manufatura até
a construção de edifícios. Em Arquitetura, temos
uma entrevista com a talentosa Rossana Cerello,
herdeira da tradicional Armando Cerello que optou
por abrir um escritório próprio e assina várias casas
no interior e Capital de São Paulo. E em Social, a
instituição escolhida é o Hospital de Amor, antigo
Hospital do Câncer de Barretos, que faz um atendimento gratuito de altíssima qualidade e cresce
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a cada ano. Presente em 13 estados brasileiros, atua no ensino, pesquisa,
extensão e prevenção, além de propiciar o tratamento, a reabilitação e o apoio
aos familiares dos doentes de câncer.
Turismo nos leva a um recanto que une a art de vivre francesa à beleza do
litoral brasileiro: o Sofitel Guarujá Jequitimar. Tradicional endereço para
veraneio da elite paulistana desde meados do século XX, o Jequitimar ocupa um pedaço deslumbrante da Praia de Pernambuco e oferece serviços e
hospedagem de primeira qualidade.
Andressa Albertoni Biata estreia a coluna de Agronegócio tocando em tema
caro às mães que compartilham com ela o mesmo segmento de negócios:
muitas vezes os empresários dessa área são citados como vilões em alguns
materiais escolares. Em Mobilidade, Monique Angeli fala da expansão dos
elétricos; Karin Parodi mostra a atualidade do conceito VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity e Ambiguity); e Gledson Castro dá um rasante que
nos revela o estado de espírito dos CEOs da Aviação Executiva.
Temos ainda os sapatos Adolfo Turrion, garantia de qualidade premium a
preços justos; e as dicas preciosas de Fabrizio Allur, que conquista clientes
exigentes com uma consultoria focada em desenvolver um estilo próprio para
cada um. E, para alegrar os sentidos, temos o espetacular L’Appartement
Étoile, em Paris; o delicioso café para comer da marca BitCoffee; e o raríssimo
uísque Rare Cask, da destilaria escocesa The Macallan.
Desejamos a todos um feliz Natal, um ótimo Réveillon, e que 2021 nos proporcione uma vacina que permita que o país retome seu crescimento e sigamos
todos uma trajetória de sucesso e realizações.
Ótimas festas e boa leitura!
DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA
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OÁSIS PERFUMADO EM PARIS
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ma das líderes mundiais no mercado de fragrâncias, a Symrise lançou em
Paris um espaço luxuoso que alia com elegância arte e negócios. Intitulado
L’Appartement Étoile e com vista para o Arco do Triunfo, o local foi decorado
pela arquiteta e designer de interiores franco-israelense Deborah Prasquier.
“O trabalho começou com um estudo do que acontece em um laboratório de
perfumes, quais são os gestos e objetos dessa exigente profissão. Para além
do próprio laboratório, criei vários espaços, mais ou menos formais. O objetivo era tornar este apartamento elegante e confortável, mas não intimidante,
pois é um lugar onde as pessoas criam e trocam”, comenta Deborah.
A arquitetura inspirou-se no estilo haussmaninano tradicional, característico
das regiões nobres de Paris, e conseguiu reunir no mesmo espaço ambientes
para reuniões e um laboratório de criação de fragrâncias absolutamente operacional. “Deborah conseguiu traduzir o universo da perfumaria em um ambiente
com funcionalidades, mas ao mesmo tempo trazendo inspiração e sofisticação”,
afirma Catherine Dolisi, diretora de Marketing da Symrise na Europa.
O hall de entrada tem um antigo alambique transformado em uma obra de
arte pelo artista urbano francês Skio. O laboratório permite que os visitantes
participem de uma experiência sensorial completa e avaliem em tempo real
suas criações, com a ajuda de perfumistas renomados, como Maurice Roucel,
Annick Menardo, Émilie Coppermann, Pierre-Constantin Guéros e Aliénor
Massenet, entre outros.
Basicamente três cores e materiais foram utilizados para decorar os ambientes: branco, madeira e metais, com exceção de um espaço, que é todo
preto e foi batizado de “fumoir”. “Essa é uma marca registrada da Deborah.
Ela sempre pinta um dos ambientes de preto em todos os trabalhos que faz.
Ela gosta do contraste curioso que isso traz”, detalha Catherine.
Ricardo Omori, vice-presidente sênior da Symrise AG, diz que o desafio está
no DNA da marca. “Nós constantemente nos esforçamos para criar de forma
diferente, com mais agilidade, engenhosidade e inovação. Acreditamos que a
inspiração é cultivada por meio da colaboração com outras disciplinas artísticas.
L’Appartement Étoile Symrise reúne esses ideais de imaginação e colaboração
em um espaço de vanguarda para estimular ideias, criar oportunidades e trazer soluções de fragrâncias completamente modernas para nossos clientes.”

ARTE E NEGÓCIOS: APARTAMENTO
MOSTRA COM ELEGÂNCIA O PROCESSO
DE CRIAÇÃO DE FRAGRÂNCIAS
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DESCUBRA SUA MELHOR VERSÃO
COM A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
CAFÉ DE COMER VERSÃO ZERO
Depois de lançar oficialmente a marca BitCoffee para o mercado nacional em meio à pandemia, a startup de tecnologia alimentar Cafene Innova investe na expansão do mix de
produtos e lança a linha zero nos mesmos sabores da versão
convencional: Espresso, Cappuccino e Café com leite.
A inovação, além de conquistar o paladar do brasileiro, vem atraindo holofotes
do mercado externo. Após apresentação dos produtos na Feira Alimentaria,
realizada em 2019 em Portugal, a BitCoffee investiu também em novas embalagens, com formatos que facilitam a logística e o armazenamento, bem como
layout mais moderno e atrativo.
O BitCoffee é produzido a partir do processamento de café 100% Arábica
Premium, torrado e moído; gordura vegetal; maltodextrina (suplemento à base
de dextrina e maltose) e emulsificante lecitina de soja (gordura natural obtida
da soja). O produto não contém glúten.
“O varejo é ávido por novidades e a indústria está constantemente investindo
em lançamentos. Mas uma ‘inovação’ de verdade, com conceito inédito e proposta de hábito de consumo jamais visto é algo mais difícil. O café de comer é isso,
novo conceitual, experimental e comercialmente falando”, comenta Pedro Melo
Jr, CEO da Cafene Innova. Ele explica que a massa de café, chamada de Cafene, é
uma matéria-prima que inspira experiências gourmets incríveis. “E nós traremos
diversos produtos baseados nela a curto, médio e longo prazo”, promete.
Além do confeito BitCoffee Zero, a Cafene Innova lançou recentemente o Creme
de Café, disponível na versão zero no e-commerce da empresa. A plataforma
virtual foi criada em meio à crise causada pela Covid-19, momento em que a
startup precisou adaptar-se.
“Optamos por enfrentar o cenário e arriscar. O resultado nos surpreendeu positivamente. Logo no primeiro mês de atuação do e-commerce registramos um balanço
60% superior ao esperado”, comenta Alexandre Pregnaca, gerente de Negócios.
A plataforma online www.cafedecomer.com.br traz combos com preços especiais. A empresa também tem um viés socioambiental: firmou parceria com
a EuReciclo para realizar logística reversa de embalagem; e apoia a Associação
para Desenvolvimento Integral do Down (ADID), revertendo parte das vendas à
entidade que atua desde 1989 educando, preparando e incluindo pessoas com
Síndrome de Down no mercado de trabalho.

Instagram e Facebook: @bitcoffee.cafe

Dra. Tereza Scardua
Instituto Tereza Scardua

A harmonização orofacial
superou minhas expectativas.
Foi indolor, rápido e deixou o
meu rosto mais harmônico.

@terezascardua

Bárbara Kahhale - Arquiteta
@barbara.kahhale.arquitetura

Hidrolifting

Botox

Flacidez
Bigode chinês
Pescoço

Ruga de
marionete
Lipo de papada
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CHARME PAULISTA
À MODA FRANCESA
SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR LEVA A ARTE DE VIVER
FRANCESA À ENCANTADORA PRAIA DE PERNAMBUCO
DIVULGAÇÃO ACCOR
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LUXO PÉ NA AREIA: O MELHOR DA
PRAIA COM TODO O CONFORTO

PRAIA DE PERNAMBUCO, NO GUARUJÁ, abriga
o mais completo e maior empreendimento hoteleiro
de lazer e turismo de negócios no segmento de luxo
do litoral de São Paulo, o Sofitel Guarujá Jequitimar.
Localizado a pouco mais de uma hora de carro da
capital paulista e a 15 minutos de helicóptero, o hotel retoma o glamour e os tempos áureos do antigo
balneário, onde desde a década de 1960 o antigo
Hotel Jequitimar reinou absoluto como ponto de
encontro da alta sociedade paulistana.
O litoral do Guarujá reúne características únicas, com um grande número de
enseadas, praias, morros, rios e mangues. Considerada a “Pérola do Atlântico”,
a cidade tem praias que a tornaram, desde meados do século passado, o lugar
mais badalado do litoral paulista. A história de uma das mais belas e charmosas cidades do litoral de São Paulo é repleta de curiosidades, cujo encanto
permanece até hoje na mente dos frequentadores.
A abertura do Sofitel Guarujá Jequitimar traz de volta o requinte e a elegância desse antigo cenário. Primeiro resort da América Latina e único no Brasil
com o So Spa by Sofitel, conceito exclusivo criado pela marca Sofitel, o hotel

A

oferece aos hóspedes a oportunidade
de desfrutar momentos inesquecíveis.
Sucesso em destinos como Inglaterra, Egito e Marrocos, o SPA foi criado
para atender aos desejos dos clientes
e às tendências mundiais, focadas
no bem-estar e relaxamento, aliando
tecnologia, inovação e o requinte da
marca L’Occitane.
O hotel também se destaca no circuito
gastronômico do litoral paulista, oferecendo diferentes opções a quem busca
ambientes aconchegantes e serviço
impecável, além de criações contemporâneas, fundamentadas em raízes
francesas com influências brasileiras
e mediterrâneas.
A segurança sanitária dos hóspedes
é garantida pelo selo ALLSage, que
adota padrões globais de limpeza e
prevenção desenvolvidos e aprovados
pelo Bureau Veritas, líder mundial em
testes, inspeções e certificação. Além
de seguir todos os protocolos de higienização e prevenção do ALLSafe,
o Sofitel Jequitimar também observa
orientações dos decretos do município
e do Estado de São Paulo.

TRADIÇÃO E GLAMOUR
A história do antigo Hotel Jequitimar
começou quando o casal Jorge e Marjory da Silva Prado, empreendedores da
elite paulistana, encantou-se com o sítio
de Pernambuco, nos anos 1950. Os dois
construíram um pavilhão, uma casa e
um clube de golfe, espaços em que recebiam muitos amigos. No mesmo local
foi inaugurado o hotel, que se tornou
um marco na história do Guarujá, com
a presença de personalidades como a
princesa Ira von Furstenberg, o embaixador americano Charles Elbrick, o
governador Abreu Sodré, Pelé, Emerson
Fittipaldi e os atores Kirk Douglas, Elza
Martinelli e Florinda Bolkan.
A partir de 2006 o local passou a fazer
parte do grupo Sofitel, ganhando novas
instalações projetadas por Henri Michel
de Fournier, da De Fournier & Associados. O belo paisagismo é de Haruyoshi
Ono, do escritório Burle Marx. A arquitetura proposta, em vez de ser um conjunto
monolítico desproporcional à escala da
propriedade e do entorno, divide-se em
volumes. Partindo do eixo principal, os
diferentes grupos de edificações distribuem-se a partir do imponente lobby
do hotel. O conjunto é formado por prédios baixos, que acompanham o perfil
sinuoso do litoral. Com apenas cinco
andares, as edificações não provocam
impacto visual e respeitam o meio ambiente. O espaço delimitado pela faixa
de areia se desdobra numa sequência
de jardins e piscinas.
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A ambientação dos interiores confere um clima sofisticado e contemporâneo de praia e aconchego, com
espelhos d´água gigantes que parecem
trazer o mar para dentro do hotel. A
decoração inclui ainda muita madeira
para aquecer o ambiente e tons de azul
que valorizam a vista e a natureza
sem competir com elas.
O empreendimento conta ainda com
o Shopping Jequiti, um espaço aberto,
moderno e sofisticado que mais parece um agradável boulevard; e com
um heliponto com infraestrutura para
receber voos diurnos e noturnos.
VERSATILIDADE
O hotel tem apartamentos e suítes
criadas para atender desde executivos
até famílias com crianças pequenas e
adolescentes, oferecendo a possibilidade de quartos conjugados e serviços
especiais de babysitter. Todos as unidades têm enxovais da grife Trussardi, ar-condicionado, TV de LCD com
vasta seleção de canais nacionais e
internacionais, DVD player, Internet
banda larga e Wi-Fi, cofre eletrônico,
telefonia IP e ramal telefônico móvel,
minibar, black out e varanda. As suítes
Ópera e Prestige possuem, respectivamente, piscina e banheira de imersão nas varandas, proporcionando ao
hóspede conforto e bem-estar em um
ambiente moderno e aconchegante
com fantástica vista para o mar. Todos
os apartamentos têm ainda a MyBed™,
cama especial mais larga e alta, com
colchão, sobre-colchão, edredom e
travesseiros de plumas e penas de
ganso, forrados com um tecido 100%
algodão 220 fios e impermeabilizados
com Teflon.

MYBEDTM: CAMA ESPECIAL PROPORCIONA CONFORTO EXTRA

ALTA GASTRONOMIA
Caracterizados pela hospitalidade e localização em endereços de prestígio,
os hotéis da marca Sofitel valorizam
a cultura da região em que estão presentes. Por isso, a marca Sofitel tem a
gastronomia como um de seus eixos
estratégicos e valoriza a alta gastronomia de origem francesa, incorporando
a personalidade e os costumes locais.
É uma cozinha que valoriza sabores
exóticos, ingredientes locais e expertise francesa. No restaurante Les
Épices, hóspedes e clientes em geral
têm a oportunidade de provar pratos
diferenciados e saborosos, que unem
influências da culinária francesa com
toques da cozinha mediterrânea e
brasileira. Uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada completa a
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GASTRONOMIA REFINADA UNE A TRADIÇÃO
DA CULINÁRIA FRANCESA A INFLUÊNCIAS
BRASILEIRAS E MEDITERRÂNEAS

experiência. O restaurante Brisa, com
especialidades da clássica culinária internacional e nacional, oferece café
da manhã, almoço e jantar em um
delicioso e variado bufê
Outra opção interessante para os hóspedes, moradores e veranistas da cidade é a feijoada com chorinho ao vivo,
que acontece todos os sábados. Outro
delicioso restaurante é o Mar Casado,
perto do final da Praia de Pernambuco.
Sua culinária privilegia frutos do mar
frescos e grelhados e é ideal para curtir as tardes ensolaradas com o pé na
areia. O hotel ainda oferece dois bares,
com destaque para o piano bar L´Eau
Vive, localizado no lobby, um ambiente
moderno, descontraído e sofisticado.

SPA
Com marca renomada, equipamentos
avançados, sauna e uma piscina coberta aquecida, o hotel trouxe ao Brasil
o conceito So SPA, desenvolvido pela
marca Sofitel e presente em destinos
paradisíacos na Europa, América do
Norte e Ásia. Inserido em um ambiente
elegante e acolhedor, o So SPA oferece
tratamentos especiais para face e corpo. Com massagens envolventes e banhos especiais, proporciona sensações
únicas nas oito cabines de tratamento.
Neste espaço especial, rituais de beleza
e tratamentos no So SPA With L’Occitane são apresentados de maneira similar a um restaurante francês gourmet,
outra área de excelência da rede.

ESPORTES E LAZER
Os hóspedes do Sofitel Guarujá Jequitimar contam com fitness center e complexo aquático e esportivo. Os profissionais da equipe de Esporte e
Lazer também coordenam atividades nas demais
dependências do hotel, ideais para os que gostam
de praticar esportes ao ar livre. Em parceria com o
Guarujá Golf Clube, considerado um dos melhores
e mais desafiadores campos de golfe no Brasil, o
hotel oferece pacotes para toda a família. O campo
projetado pelo arquiteto Duarte Nuno Souto Mayor
tem 11 greens e 9 buracos em quase 6.000 jardas. O
hotel ainda tem duas quadras de vôlei de areia, três
quadras de tênis e uma quadra poliesportiva, além
de parcerias para a prática de esportes náuticos
como canoa havaiana, caiaque, stand up paddle,
surfe, entre outros. As piscinas são um convite ao
banho de sol e mergulho, com espreguiçadeiras em
um deck molhado.
CRIANÇAS
Os pequenos hóspedes são recebidos no Kids’ Club,
espaço desenvolvido pela marca Sofitel com programações diárias divididas por faixas etárias (entre 4 e
12 anos). Oferece jogos educativos, livros de história,
gibiteca, TV com vídeo, palco de teatro e camarim
com fantasias. É também o ponto de encontro para
o início das atividades externas. Acompanhadas por
monitores especializados, as crianças podem ir à
praia, mergulhar nas piscinas, brincar no gramado,
nas quadras esportivas e fazer aulas de tênis e surfe.

NEGÓCIOS
O Sofitel Guarujá Jequitimar foi planejado também para atender à demanda
de turismo de negócios na região do
litoral paulista, tornando-se a melhor opção e a mais próxima à capital
para a realização de eventos no litoral,
sejam corporativos ou sociais. Totalmente equipado com aparelhagem de
comunicação e tecnologia de última
geração, o centro de convenções do
hotel possui 12 salas, sendo a maior
com capacidade para 1.100 pessoas em
auditório, três foyers e Business Center.
O hotel ainda disponibiliza arena
ao ar livre, que somada ao Centro de
Convenções oferecem mais de 6.000
metros quadrados para eventos. De
pequenas reuniões a grandes convenções e shows ao ar livre, há sempre
uma opção adequada às necessidades
dos clientes e o staff experiente e dedicado, com atendimento personalizado, garante o sucesso dos eventos
realizados.

FORTUNADIGITAL _ www.fortunacom.com.br
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Andressa Biata é formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Gestão Empreendedora
de Negócios; atua como pecuarista, empresária do agronegócio e agro impulsionadora

AGRONEGÓCIO

DE OLHO NO
MATERIAL ESCOLAR
POR ANDRESSA BIATA
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inha atuação nas redes sociais e em grupos
e eventos do agronegócio tem como um
dos focos mudar o que considero um preconceito contra esse segmento no Brasil. O produtor
rural é quase sempre visto como o vilão, como
aquele que exagera nos “agrotóxicos”, promove o desmatamento e gera poucos empregos.
Percebo que muitas vezes as pessoas preferem
acreditar em informações falsas - disseminadas
por celebridades que estão mais preocupadas
em obter likes e gerar um barulho com notícias bombásticas - do que buscar
dados e estudos sérios e baseados na realidade.
Nesse momento de pandemia - e talvez de reflexão, para muitos de nós surgiu uma iniciativa que tem tudo a ver com essa ideia. Mães de Barretos
criaram um grupo chamado @deolhonomaterialescolar no Instagram depois
de começar a olhar mais atentamente o material didático e o que seus filhos
estavam aprendendo na escola. Exemplo: numa apostila destinada aos alunos de 8 anos, quatro páginas são dedicadas a abordar o trabalho escravo na
produção rural. Entre outras informações, ensina - ou desensina, para ser
mais precisa - que os produtores rurais contratam homens armados para
vigiar trabalhadores. Uma das mães do grupo averiguou os fatos na Secretaria
de Inspeção ao Trabalho e descobriu que foi encontrado trabalho análogo à
escravidão em 77 propriedades rurais, num universo de 5.073.324. Fazendo as
contas, descobrimos que 99,99% das propriedades empregam dentro da lei.
Não se trata aqui de defender empresários que não cumprem regras e leis, muito
menos de querer mudar ou amenizar essas regras e leis. Sabemos perfeitamente
que em todos os segmentos de negócios temos os bons e os maus empresários,
qualquer adulto que saiba avaliar a realidade é capaz de chegar à essa conclusão.
Contra o que nós, representantes conscientes e corretos do agronegócio, lutamos?
Principalmente, generalizações. Não queremos que nossos filhos aprendam na
escola que o nosso trabalho envolve desrespeito às leis, destruição da natureza,

exploração da mão de obra e uso indiscriminado
de defensivos agrícolas.
Esse movimento de mães, que em pouco tempo
extrapolou as fronteiras de Barretos e até do Estado de São Paulo, ganhou relevância nacional.
Obteve apoios importantes de professores, como
os agrônomos Xico Graziano e Marcos Fava Neves,
e até do ex-ministro Aldo Rebelo. O que buscamos
não é nada superlativo: apenas queremos que o
material didático espelhe o que realmente acontece
no agronegócio hoje. Que mostre os produtores
usando técnicas alinhadas à sustentabilidade que
permitem aumento da produção sem desmatamento; adotando as tecnologias mais avançadas;
valorizando a mão de obra; o bem-estar animal;
incentivando que seus colaboradores se especializem e recebam em contrapartida melhores
salários; usando adequadamente os defensivos e
os biológicos, implementando fontes de energia
limpa, entre tantas outras ações. Para vocês terem uma ideia, nem sequer os termos e palavras
usados nos textos são usados hoje em dia. São absolutamente ultrapassados.
O agronegócio brasileiro deveria ser motivo de orgulho para nossas crianças
e adultos, uma vez que coloca comida na mesa de muita gente, tanto no país
quanto exportando para outros lugares do mundo. Além disso, abastece a
indústria têxtil, entre outras, fornecendo uma matéria-prima que polui menos
se comparada às derivadas de materiais fósseis. Emprega muita gente: os “antes da porteira”, que produzem os insumos da produção rural; os “dentro da
porteira” que são os produtores das propriedades; e os “fora da porteira” que
são a ponta da industrialização e processamento, logística e venda de tudo que
é produzido. É preciso que o consumidor atente para o fato de que o bife que
compra envolveu toda uma cadeia, vários fornecedores que atuaram antes,
durante e depois da vida na fazenda. Queremos
que, em vez de nos julgar como maus cidadãos, os
jovens sejam atraídos por esse segmento de negócios tão importante para a preservação da vida
humana. E que nossos filhos, hoje em idade escolar,
não cresçam com o desejo de fugir do campo. É
essencial para todos que tenhamos comida para
a crescente população mundial.
@abiata

Atendimento Exclusivo Fazenda da Grama
Redes Sociais

~

@sanglass_br
@sanglassengenharia
/ Sanglass Envidraçamento
/ Sanglass Engenharia

(11) 3854-1122
(11) 95372-0072
contato@sanglass.com.br
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A ERA DO CONFORTO
OS PROJETOS DE ROSSANA CERELLO, SEMPRE
FOCADOS NO BEM-ESTAR DOS CLIENTES,
REFLETEM COM PERFEIÇÃO O MOMENTO ATUAL
POR ROSANE AUBIN _

voltar para o sumário

Foto: Mauricio Paulino

DIVULGAÇÃO
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LAR: ROSSANA CERELLO DETECTA UMA DEMANDA POR ESPAÇOS ACONCHEGANTES E ACOLHEDORES

ÃO ADIANTA QUERER FAZER UMA CASA MARAVILHOSA, com tudo do bom e do melhor, se o
morador não sentir aconchego. É meu principal
foco, que o cliente entre e se sinta acolhido, tenha
a sensação de lar, não só de uma casa.” Com escritório próprio desde 2011, Rossana Cerello é uma
arguta observadora dos hábitos e demandas de
seus clientes, além de fazer questão de manter-se
sempre atualizada em relação a novas tecnologias,
materiais e técnicas para otimização de espaços.
Com sede em Indaiatuba, interior de São Paulo, seu estúdio antes atuava principalmente em interiores, tanto em projetos residenciais quanto corporativos.
Atualmente, a arquiteta formada pela Fundação Armando Alvares Penteado
(FAAP) tem recebido uma demanda crescente por desenhos arquitetônicos,
especialmente no interior de São Paulo.
E como são essas novas residências? “Percebo um interesse grande pela
área de lazer. O espaço gourmet, por exemplo, deixou de ter apenas uma
churrasqueira. Agora tem chopeira, cook top e forno de pizza. Também me
pedem muito para projetar academias, às vezes incluindo SPA. E brinquedotecas, que gosto muito de fazer, porque posso deixar rolar a imaginação,
é mais lúdico. São ótimas para deixar a casa bem arrumada e proporcionar
bem-estar para as crianças”, conta ela, que não vê a hora de criar a sala de
lazer de seu primeiro filho, ainda bebê.
Rossana diz que seu interesse pela arquitetura surgiu quando ainda era
criança. “Praticamente nasci dentro da loja dos meus pais, a Armando Cerello,

“N

que tem mais de 100 anos de tradição. Além disso, também frequentava o meio
da decoração, o que acabou influenciando minhas escolhas”, conta. Depois da
formação na FAAP, ela estudou Design de Interiores Sustentável, para Hotéis e
In Branding na Florence University of Arts, em Florença, na Itália, e Design de
Interiores na New York School of Interior Design.
Os cursos no exterior foram especialmente proveitosos para ajudar na concepção
de projetos de áreas comuns de condomínios, lojas e apartamentos decorados.
“Aprendi a trabalhar para clientes não residenciais. Nos projetos para construtoras
uso muito o que aprendi, porque devem agradar a um número grande de pessoas,
não apenas a uma família. Isso agregou demais”, explica. Rossana também destaca
o privilégio de aprender com grandes designers e arquitetos italianos. “A Itália é o
grande berço do design, e acredito que eles sabem como poucos acolher o cliente.
Nós arquitetos precisamos ser um pouco psicólogos, entramos muito na vida das
pessoas, e eles têm essa interação calorosa que também caracteriza o Brasil”.
A arquiteta conta que no início da carreira trabalhava mais com interiores, por
conta do sobrenome conhecido nesse segmento. “De um tempo para cá isso mudou, aconteceu um boom no mercado arquitetônico, talvez porque as pessoas
passaram a ficar mais em casa, o que causou a vontade de trocar o apartamento
por uma residência.” Ela detecta uma verdadeira migração da Capital para o
Interior de São Paulo, para cidades como Itu, Indaiatuba, Porto Feliz, e também
Alphaville, na Região Metropolitana. Rossana conta que hoje seu escritório alcançou um equilíbrio entre projetos de interiores e de construção. “Geralmente
quem me contrata para arquitetura também pede interiores, até porque os dois
projetos andam juntos. Um exemplo é a iluminação, que sempre está relacionada
ao layout de interiores”, explica.
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CASA DE VERANEIO É INSPIRADA NA
PAIXÃO POR CAVALOS

RESIDÊNCIA GB: LINHAS RETAS, CONCRETO
APARENTE E VISTA PARA A MATA

Rossana nasceu em São Paulo e, aos 3 anos, foi morar no interior. Retornou
à Capital para fazer faculdade, mas depois preferiu abrir o escritório e morar
em Indaiatuba, por conta da proximidade com a cidade de São Paulo e da
tranquilidade. Sua casa tem como tema principal os cavalos, uma paixão que
a acompanha desde a infância. “Meu pai criava cavalos, meu marido joga pólo
e eu adoro fotos com essa temática. Sou fã do Raphael Macek, usei várias fotos
dele na minha casa. Gosto de casas aconchegantes, com características que
remetem aos moradores. Aqui, no caso, é gostar de cavalo”, diz. A seguir, Rossana revela os detalhes de quatro projetos selecionados para nossos leitores.
RESIDÊNCIA GB, EM ALPHAVILLE
“Esse foi um caso de clientes que querem sair de São Paulo para ter mais qualidade
de vida. Eles nunca tinham trabalhado em home office e perceberam que dá para
ser produtivo e ao mesmo tempo ter qualidade de vida. Eu havia feito o apartamento
deles em São Paulo, em 2018. Agora decidiram morar no interior e me pediram um
projeto minimalista, contemporâneo, com linhas mais retas, concreto aparente,
bastante vidro, porque o terreno tem uma vista muito bonita para a mata, a partir
do alto. Eu gosto de usar madeira e pedra, porque esses dois elementos trazem
mais aconchego. Como o terreno é em declive, trabalhamos em três andares: o
subsolo é uma garagem, o térreo concentra a área social e o primeiro pavimento
só tem quartos. A construção está prevista para o início de 2021.
Todo o fechamento dos quartos é feito com brise de madeira, são janelas
camarão, que trazem a possibilidade de ter todo o vão livre quando abertas.
Serão 610 metros quadrados. A casa tem home office, academia, brinquedoteca, espaço gourmet que pode ser integrado com a cozinha ao abrir as
portas de vidro, e sauna que também dá acesso para a vista.”

RESIDÊNCIA NC, EM PORTO FELIZ
“Essa é uma casa de veraneio. A
cliente pratica esportes com cavalos,
e quis construir dentro de seu haras. É uma residência de 900 metros
quadrados de área construída: como
fica dentro de um terreno grande,
não tínhamos limitação de tamanho,
preocupação com recuo e outras regras exigidas em condomínios. Deu
para fazer um casa térrea, o que era
uma exigência. Optamos por uma
arquitetura minimalista e contem-

porânea. A estrutura é metálica, algumas vigas são aparentes e, como
é característico de meus projetos,
usamos madeira e pedra para dar
uma aquecida. Ela optou por separar o espaço gourmet da casa. Tem
uma área de lazer completa, piscina
com prainha e academia. A vista dos
quartos é para os piquetes dos cavalos. Essa paixão também definiu
a escolha das fotos e de objetos na
decoração, como as almofadas com
bridão e cinta de couro.”
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RESIDÊNCIA SP, EM ITU
“Nessa casa fiz a decoração. Tenho
parceria com arquitetos que não fazem
interiores. Respeito muito o projeto deles, nesse caso era assinado por Sérgio Sampaio, que optou por um estilo
minimalista e com concreto aparente,
madeira e mármore. Coloquei móveis
clean, de linhas retas, e poltronas de
design assinadas, o que dá um charme.
Usamos uma mesa de tora de madeira
orgânica do Pedro Petry, o que traz
aconchego, junto com as cadeiras de
madeira ripada. Gosto muito da arquitetura, o teto verde acabou integrando
mais a casa à natureza.”
APARTAMENTO GB, SÃO PAULO
“Fizemos os interiores desse apartamento em 2018. Eles pediram para
usar azul; sou pontual com cor, coloquei no tapete, no sofá da varanda,
e o resultado foi um estilo todo clean
com pontos de cor. Integramos a varanda gourmet à cozinha a pedido da
família. Nesse caso também usei uma
tora orgânica, da Arboreal. Como a
decoração é toda clara, incluindo as
bancadas em Corian branco, essa peça
de madeira foi muito importante.”

APARTAMENTO
GB (AO LADO)
E RESIDÊNCIA
ITU (ABAIXO):
INTERIORES
BÁSICOS COM
DETALHES
QUE TRAZEM
SENSAÇÃO DE
CONFORTO

_mobilidade_

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

EXPANSÃO: NOVAS
LOJAS EM PORTO
ALEGRE E BELO
HORIZONTE AMPLIAM
A REDE DA MARCA

MONIQUE ANGELI

A GERAÇÃO DO AGORA
A
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situação de pandemia parece ter acelerado uma tendência que já era forte: a procura e consumo de produtos elétricos para mobilidade urbana
cresceram de forma exponencial. Uma geração que toma mais cuidado com
a saúde e coloca a qualidade de vida como prioridade está criando uma nova
consciência, com mais responsabilidades e a certeza de que somos capazes de
construir um mundo melhor para todos: isso depende exclusivamente de nós.
Estamos passando por uma evolução em que a nova geração é responsável por
tomar decisões familiares com base na preservação do meio ambiente. Trata-se
de uma geração que já percebeu que não faz sentido perder tanto tempo no
trânsito e não quer mais seu carro Zero quilômetro, pois entende que nosso
maior bem é o tempo e a capacidade de decidirmos o que vamos fazer com ele.
Durante 2020 a Elektra teve um aumento de 25% nas vendas. Segundo as previsões mais modestas, podemos chegar a um crescimento de 50% no primeiro
semestre de 2021 e 100% até o final do próximo ano. Estamos inaugurando
lojas nas grandes capitais do Brasil, como Belo Horizonte e Porto Alegre, com
a proposta de levar mobilidade elétrica e sustentável cada vez mais para todo
o país. Nosso sonho e nossa missão é que todos possam fazer parte desse novo
agora, comprando ou até mesmo alugando sua Elektra. Aliás, um de nossos
próximos lançamentos, sempre com a intenção de garantir a diversidade e permitir que todos tenham acesso a nossos produtos, será um sistema de locação.

Foto: Pedro Pini

Foto: João Paulo Moreira Lima

EXPANSÃO
Segundo a Associação Brasileira do
Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de
veículos elétricos e híbridos bateram
novo recorde em 2020 e superaram
em apenas nove meses (janeiro a setembro) o total de vendas de todo o
ano de 2019. O mercado em geral está
vivenciando um crescimento forte e
consistente, e as previsões da ABVE
é que as vendas superem em 60% o
total de 2019 e em 378% o de 2018. Essa
tendência impulsiona o aumento do
número de pontos para recarga, em
franca expansão no país.

Os números refletem uma mudança
de comportamento revelada por uma
pesquisa recente. Realizada pelo Instituto Big Data e divulgada pelo Instituto Clima e Sociedade (ICS), a enquete
aponta que aumentou de 46% para
71% o total de entrevistados dispostos
a comprar um carro elétrico entre os
anos de 2017 a 2020. E 91% declararam
que gostariam de ter ônibus elétricos
circulando em suas cidades. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas de
mais de 16 anos, por telefone, em todo
o país, em março de 2020, quando os
números da pandemia começaram a
disparar no Brasil.
@elektramotors; @elektramotors_bh; @elektra.motors.rs

Foto: João Paulo Moreira Lima
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Grupo ABA Infra:
Soluções sincronizadas
com a sua empresa.

Grupo ABA Infra

grupoabainfra.com.br

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

COMBUSTÍVEIS
Terminal Alfandegado com
foco em recebimento,
armazenagem e
movimentação de
conteineres, cargas soltas e
cargas de projeto.

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

TURISMO
Especializada em logística
integrada e consolidação
de cargas NVOCC:
importação, exportação,
LCL/FCL e cargas de projeto.

Operador portuário com
armazenagem e
movimentação de granéis
líquidos em geral

INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA PORTUÁRIA

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.

Trading company
especializada no segmento
de derivados do petróleo
(combustíveis) e outros
produtos químicos.

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

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

REFERÊNCIA
EM LOGÍSTICA
E MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA
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Karin Parodi é fundadora da Career Center e da Wave People & Business e tem sólida experiência
no apoio a carreiras de CEOs e de altos executivos e na elaboração de projetos de recursos humanos

do antecipar eventos ou tentar prever no que eles podem resultar. Isso
gera maior dificuldade em planejar
investimentos, tomar decisões e traçar etapas de crescimento, porque
esse trajeto é incerto.
COMPLEXITY OU COMPLEXIDADE

VOLATILITY OU VOLATIVIDADE
POR KARIN PARODI

O QUE APRENDEMOS EM 2020

A
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credito que, para a maioria de nós, 2020 é um ano que jamais imaginamos que fosse existir dessa maneira. Imprevisível, com impacto em
nossa vida pessoal, profissional e financeira. Ao mesmo tempo um ano de
reflexões, aprendizados, decisões e mudanças.
Nunca o conceito VUCA esteve tão atual. O termo VUCA não é uma novidade. Ele foi criado na década de 1990, em um cenário pós-Guerra Fria, para
explicar a complexidade e as incertezas da situação geopolítica mundial.
Ele surge de um acrônimo das palavras em inglês: Volatility, Uncertainty,
Complexity e Ambiguity. Ou seja, Volatilidade, Incerteza, Complexidade e
Ambiguidade. Em 2008, o conceito VUCA passou a ser adotado no mundo
dos negócios em função da crise econômica. As mudanças que ocorrem
no mundo hoje em dia são muito rápidas e, à medida que tantos acontecimentos se desdobram de maneiras inesperadas, fica cada vez mais
complicado determinar causa e efeito.
Conhecendo um pouco mais o mundo VUCA:

A Volatilidade está relacionada à natureza volúvel e dinâmica das mudanças, bem como a velocidade das
forças inconstantes que provocam a
mudança. O desafio é lidar com um
cenário inesperado e instável para
tomar decisões.
UNCERTAINTY OU INCERTEZA
Pauta-se pela falta de previsibilidade,
às probabilidades de surpresas. Significa que estamos em um contexto
imprevisível, imponderável, improvável, arriscado e inseguro, sendo
difícil pensar no futuro somente com
base nos acontecimentos passados.
Experiências que já ocorreram não
têm a mesma importância e muitas
vezes não são aplicáveis. Diante dessa
agilidade, é também mais complica-

Por causa de tantos detalhes e mudanças, o mundo moderno também
está cada vez mais complexo. Cada
problema tem uma repercussão muito
grande, informações que precisam
ser devidamente analisadas, porque
não são simples de entender. Nesse
contexto, as decisões se tornam uma
rede imensa de possibilidades. Significa que estamos em um cenário não
linear, hiperconectado, intrincado,
confuso, ou seja, é difícil entender
o cenário completo, pois são muitos
os componentes interconectados e
interdependentes.
AMBIGUITY OU AMBIGUIDADE
É fundamental se lembrar de que as
realidades de grupos diferentes não
são as mesmas. Por isso, padronizar
não é mais uma realidade, basicamente porque o mundo binário, aquele em preto e branco, deixou de existir.
Significa que estamos em um cenário controverso, simultâneo, relativo,
contraditório e também subjetivo. Ou
seja, são várias as possíveis respostas
para um determinado problema. São
diversos os pontos de vista coerentes
que estão coexistindo.
E nada mais atual em relação a tudo
que enfrentamos em 2020. O ritmo

O MUNDO VUCA DEPENDE
DE POLÍTICAS, INOVAÇÃO,
AGILIDADE E TOLERÂNCIA
AO ERRO CALCULADO DESDE QUE OCORRA UMA
AÇÃO RÁPIDA DE CORREÇÃO

das mudanças já era acelerado, exigindo das empresas uma nova postura,
em que a transformação digital, alto volume de dados, novos comportamentos e as inéditas exigências do consumidor marcam essa nova era, o que
obriga a uma adaptação das organizações para que não fiquem para trás.
A nova realidade, ocasionada pela Covid-19, tornou ainda maior a urgência
da reinvenção desse cenário e, embora as organizações tenham dobrado os
investimentos em tecnologia na última década, muitas têm investido pouco
em como os humanos podem se adaptar e adotar novas maneiras de trabalhar.
Esse novo cenário tem impacto direto na maneira de fazer a gestão dos
negócios e em relação às pessoas.
O mundo VUCA depende de políticas, inovação, agilidade e tolerância ao
erro calculado - desde que ocorra uma ação rápida de correção. Ao mesmo
tempo, as empresas precisam, cada vez mais, preocupar-se com a missão, os
valores e a cultura organizacional. Em um mundo VUCA, elas deparam-se
com as transformações de mercado e a acirrada concorrência. As questões
éticas, a idoneidade e a reputação são fundamentais para conseguir sobreviver nesse meio. Nesse mundo, as lideranças com perfil autocrático, com
um ego autocentrado, terão cada vez menos espaço na gestão de pessoas
e, por consequência, nas organizações. O distanciamento das equipes não funciona mais. Liderar
passa pela construção da confiança e compromisso e exercer a empatia que significa o ato de
se colocar no lugar do outro e de compreendê-lo emocionalmente. E, apesar de tudo, 2020 nos
desafiou a exercermos e aprendermos a ser mais
empáticos. Não foi um ano em vão, mas um ano
de muitos aprendizados enquanto seres humanos
e no autodesenvolvimento. Que venha 2021!

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

Soluções que
vão além do
seguro.
contato@br.thbgroup.com

Presente nas principais
capitais

thbgroup.com.br
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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_

Certamente você já ouviu falar de indústria 4.0, se é que não já está familiarizado com ela. Esse conceito é complexo, difícil de resumir. Há quem
diga que se trata da “quarta revolução industrial”. Eu diria que é o conjunto
de técnicas avançadas ligadas à produção de insumos, permitindo, mais
do que nunca, acompanhar, ampliar e melhorar os processos produtivos. A
consequência? Aumentar os ganhos na produção, maximizar a eficiência
e reduzir os riscos de quebras e de desperdícios, gerando, lá na ponta, a
fabricação de produtos superiores, com maior agilidade e menor custo. Ou
seja, é um novo jeito de fazer as coisas.
AFINAL, QUE TÉCNICAS AVANÇADAS SÃO ESSAS?

INDÚSTRIA 4.0 ALCANÇA
NOVO PATAMAR COM A
FORÇA E A VERSATILIDADE
DOS SOFTWARE 3D
POR SYLVIO MODE

A
voltar para o sumário

o longo deste ano falei bastante sobre a inovação no setor de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), tanto como fator-chave para a retomada
da nossa economia quanto para o replanejamento urbano no pós-pandemia
num contexto mais global. Mas antes de fechar 2020 (cá estamos em dezembro!), eu não queria deixar de falar sobre como essas mesmas soluções
baseadas em software de modelagem 3D também estão mudando um outro
segmento forte em que atuo e que muda todos os dias: a manufatura.

Antes de responder, eu vou dar um pulo de volta para 2018. Quando estive no
Autodesk Build Space, nosso centro de desenvolvimento tecnológico em Boston,
o assunto naquele ano era a chegada do homem a Marte. Na época, cientistas
estavam testando o uso da impressora 3D para projetar moradias no planeta vermelho. Parece coisa de filme, não é? Inclusive, a Autodesk se inspirou
nesse projeto e, com base nas especificações da NASA, envolveu sua equipe
de consultoria avançada, que conseguiu projetar o mesmo artefato pensado
pela agência espacial americana para essas moradias - à base de um material
composto feito de sedimentos soltos e plástico reciclado - usando ferramentas
como o Fusion 360 e PowerMill. O resultado: um produto muito mais leve.
Tudo isso, no final das contas, é indústria 4.0, sabia? E aqui eu faço um parêntese:
se podemos usar os recursos naturais disponíveis para imprimir roboticamente
casas em Marte, podemos usar a mesma abordagem para construir ruas, calçadas e até mesmo prédios de maneira sustentável, aqui mesmo no nosso planeta!
Bom, voltando à pergunta lá de cima: quando me refiro ao salto tecnológico
rumo à indústria de manufatura, falo de computação em nuvem, de Internet
das Coisas, de robótica, e principalmente, dos software baseados em design
generativo e impressoras 3D.
São as melhorias de desempenho em programas como o Fusion 360 e o
PowerMill que estão levando a indústria a um novo patamar. Hoje, ferramentas
e softwares voltados para desenvolvimento de produtos e manufatura, oferecem aos fabricantes - sejam eles de automóveis, equipamentos de transporte,
maquinário industrial, produtos de consumo e de construção - soluções de
engenharia digital completas que reúnem dados de todas as fases do ciclo
de vida de produção e desenvolvimento de produtos.
E por falar em projetos de alto desempenho, vale mencionar o design generativo, uma tecnologia inovadora que tem sido bastante utilizada no segmento
de manufatura. O software que traz este recurso utiliza inteligência artificial
para explorar o maior número possível de alternativas de design possível para
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O DESIGN GENERATIVO TAMBÉM
PODE SER APLICADO A PROJETOS DE
GRANDE ESCALA COMO EDIFÍCIOS
a criação de um projeto. Como isso
funciona? Projetistas e engenheiros
inserem os objetivos do projeto no
programa, informando alguns parâmetros como desempenho, altura,
peso, ou requisitos espaciais, opções
de materiais, resistências, métodos de
fabricação e restrições de custo, e a
ferramenta estuda todas as alternativas possíveis, gerando rapidamente
diversas alternativas de design.
Recentemente a Hyundai lançou o
New Horizons Studio, centro de inovação localizado no Vale do Silício, Califórnia (EUA), de onde está trabalhando na construção do Ultimate Mobility
Vehicles (UMVs), cujo projeto inaugural
é o Hyundai Elevate - um carro futurista que anda sobre rodas, mas também
possui pernas robóticas. Esse projeto
utiliza design generativo por meio do
Fusion 360 da Autodesk, que além de
utilizar técnicas modernas de design,
aproveita a nuvem e uma plataforma
de dados comum, para permitir que
todos os envolvidos no projeto estejam na mesma página virtual. Usando a mesma tecnologia e o Netfabb, a
Honda também desenvolveu o motor
de um carro futurista, justamente com
design generativo e colaboração.
Já o fabricante de aeronaves Airbus
utilizou design generativo para reimaginar uma partição interna para suas

aeronaves A320, e apresentou um design que reduziu em 45 % (30 kg) o
peso da peça, o que resultará em uma
redução significativa do consumo de
combustível, e de centenas de milhares
de toneladas de dióxido de carbono
emitido quando implementado em sua
frota de aviões (o que equivale à redução de 96 mil carros de passageiros
nas estradas, por um ano).
Mas o design generativo não se limita
ao desenvolvimento de produtos, ele
também pode ser aplicado a projetos
de maior escala, como edifícios e escritórios. Um projeto recente no distrito
de inovação MaRS de Toronto usou o
design generativo para criar um número elevado de alternativas para a
definição de plantas de um ambiente
de escritório, levando em conta múltiplas variáveis, o que não teria sido
possível de se criar pelo processo tradicional. Os arquitetos usaram essa
tecnologia para levar em consideração,
por exemplo, como variável a ser simulada preferências para o ambiente
de trabalho de cada pessoa.
Da mesma forma, as ferramentas para
manufatura não se limitam ao design
generativo. Outras diversas tecnologias
têm suportado o segmento. Já temos
alguns anos discutindo, por exemplo,
a importância de se extrair dados da
linha de produção, analisá-los e, em

caso de problemas em algum equipamento, usar estes mesmos dados para
reorganizar automaticamente o processo de fabricação e manter a linha em
funcionamento. Hoje já podemos ir além, com programas focados no design
eficiente das linhas de produção. Por meio deles você pode planejar e validar
layouts para o posicionamento otimizado de equipamentos, maximizando o
desempenho da produção, e tudo isso antes mesmo de iniciar a operação.
Para fechar, vale mencionar também o case da Alliage, uma das maiores empresas
brasileiras do setor médico com foco em odontologia, que investiu no Inventor - um
software CAD 3D que fornece ferramentas para projetos mecânicos, documentação e simulação -, que permitiu a colaboração entre os profissionais de Inovação e
Engenharia, para a criação de um novo produto: o
projeto do Tomógrafo RX Panorâmico, oferecendo
maior competitividade à empresa.
Quando se fala em indústria 4.0, a gente logo
pensa em robô, o que é natural, já que ele é o símbolo maior de todo esse progresso. Mas a gente
não imagina o que vem por trás dele. A modelagem 3D é uma das tecnologias que fazem toda
essa inovação acontecer, ajudando a reimaginar
processos e a reinventar a manufatura.
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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.

_aviação executiva_

POR GLEDSON CASTRO

BOAS PERSPECTIVAS PARA 2021
O

voltar para o sumário

ano de 2020 será lembrado por
muito tempo, uma vez que os danos e mudanças gerados pela pandemia devem perdurar por muitos meses.
Na aviação o impacto foi sem precedentes, especialmente na aviação regular, que teve mais da metade dos
voos cancelados em um intervalo de
apenas uma semana. A aviação executiva, mesmo impactada no início da
crise, conseguiu superar de maneira
quase ilesa. Evidente que ocorreram
problemas, mas a suspensão de voos
e rotas na aviação comercial, somada
às preocupações com a saúde, levaram muitos viajantes a buscarem nos
voos privativos uma alternativa para
continuarem trabalhando.

Empresas de táxi aéreo e fretamento
tiveram uma alta sem precedentes nas
consultas para fretamento de aeronaves. Ainda que o número de entregas tenha sido reduzido ao longo
do ano, em relação a 2019, no geral o
mercado mostrou estar sólido o bastante para superar em breve a crise.
De acordo com relatório do General
Aviation Manufactures Associations
(GAMA), no terceiro trimestre de 2020
os fabricantes da aviação executiva e
geral registraram um ligeiro aumento
nas entregas de aeronaves a pistão,
em relação ao mesmo período do ano
passado. Já os jatos e turbo-hélices
sofreram com uma pequena redução
nos primeiros nove meses do ano, mas

sem sofrer com cancelamentos e suspensões de pedidos.
O ano ainda foi marcado pela confirmação do cronograma de diversos
projetos. A Gulfstream ultrapassou
mais da metade da campanha de testes
em voo do novo G700, seu maior avião
e que deverá oferecer cinco zonas de
cabine e alcance ultralongo. Os cinco
protótipos devem cumprir o programa
de certificação até meados de 2021. Já a
francesa Dassault Aviation apresentou
em dezembro o Falcon 6X, seu novo
jato bimotor de longo alcance, que
deverá iniciar os testes já em janeiro
de 2021. Da mesma forma a Embraer
manteve um bom ritmo de entregas
e ainda lançou uma edição limitada

do Phenom 300 em parceria com a
Porsche.
Os fabricantes e operadores continuam confiantes na retomada do
crescimento no curto prazo, incluindo a possibilidade de os clientes recém-chegados manterem o interesse
no uso de aeronaves privadas. Porém,
o setor sabe que a pandemia ainda
não passou e que 2021 deverá iniciar com os mesmos desafios deste
ano, com a vantagem de haver uma
esperança na eficiência das vacinas
que estão sendo distribuídas em um
ritmo jamais visto. Aliás, muitos não
descartam que até mesmo a distribuição do medicamento acabe usando aviões executivos para chegar em
localidades remotas ou mesmo agilizar a distribuição.
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DIVULGAÇÃO

FERRARI F8 SPIDER:
A EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE
O MODELO CONVERSÍVEL COM O MOTOR V8 DE
MAIOR SUCESSO DA MARCA CHEGA AO BRASIL
PELO PREÇO DE 4,6 MILHÕES DE REAIS
voltar para o sumário

ESENHADA EM PARALELO COM A F8 TRIBUTO, A
NOVA FERRARI F8 SPIDER JÁ ESTÁ À VENDA NO PAÍS.
O design sofisticado e a qualidade extraordinária do
motor estabelecem uma nova referência para carros
esportivos conversíveis em termos de desempenho
útil e manuseio, proporcionando uma experiência de
direção incrivelmente recompensadora. Um dos diferenciais é o eficiente sistema RHT (Retractable Hard
Top), inspirado nas linhas do modelo que lidera a sua
categoria. Ele garante que o teto retrátil abra em apenas
14 segundos - mas só funciona se o veículo estiver trafegando abaixo dos 45 km/h.

D
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A F8 Spider é um dos últimos modelos conversíveis V8 lançados por Maranello, que iniciou
esta história em 1977 com a 308 GTS. Esse novo modelo é menos radical que a 488 Pista
Spider, mas mais esportivo que a 488 Spider, que é o modelo que a F8 Spider está substituindo. Na verdade, ele se destaca por combinar a dinâmica de manuseio com o surpreendente
conforto dentro do carro. A Ferrari Spider consegue combinar as características do motor
de 8 cilindros mais elogiado da história com um prazer de direção incomparável.
As especificações técnicas do V8 são consideradas excepcionais. A unidade de 3902cc
libera 720 cv a 8.000 rpm e também tem uma impressionante saída de potência específica
de 185cv por litro. Seu torque máximo é agora mais alto em todas as velocidades do motor,
chegando a 770 Nm a 3.250 rpm.
Projetado pelo Ferrari Styling Center, a F8 Spider mantém a direção da F8 Tributo, que
atuou como uma ponte para uma nova linguagem de design - criada para enfatizar as
principais características da Ferrari de alto desempenho e extrema eficiência aerodinâmica. O capricho também revela-se no elegante e bonito visual, cheio de linhas curvas.

O modelo foi lançado no Brasil em
19 de novembro, no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo, em uma
apresentação exclusiva para clientes da marca. O evento leva o nome
de Raduno e acontece anualmente,
sempre no mês de novembro. O carro
exibido tem a bela combinação Bianco
Avus com interior Iroko.
Ferrari São Paulo
Avenida Brasil, 1769
Jardim América - São Paulo
(11) 3087 0199
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André Jannini, um apaixonado pela navegação, é CEO da Maxmarine, estaleiro líder na produção
de lanchas Offshore Cruiser no Brasil e consultor náutico para aquisição de embarcações,
criador da plataforma “Tudo o que você precisa saber antes de comprar uma embarcação”

_barcos_

Grandes campeonatos de pesca de
peixes de bico são realizados anualmente no Brasil, com uma freqüência
maior do que se imagina, ocasiões
em que grandes executivos montam
verdadeiras expedições, em busca dos
tão desejados “marlins azuis, marlins
brancos, sailfishs, swordfishs”.
Os principais são disputados em
Ilhabela, Rio de Janeiro, Cabo Frio,

Vitória e em Canavieiras, na Bahia,
alguns deles já há bastante tempo
organizados no Brasil, com a não
rara presença de grandes equipes
internacionais.
A costa brasileira é reconhecida
pela sua diversidade marinha, com
variedade e volume de peixes notórios
mundialmente.
Com absoluto conhecimento, por
ser mundialmente premiado, tanto
em pesca de peixes de bico quanto
de outras variedades, anexei alguns
links sobre o capitão Antonio Amaral,
conhecido como Tuba um dos mais
premiados e respeitados pescadores
oceânicos do Brasil. O Tuba já competiu em disputados campeonatos de
pesca oceânica no mundo, conquistando notáveis premiações e recordes.

ESTALEIROS BRASILEIROS FABRICAM LANCHAS PARA PESCA OCEÂNICA COM
QUALIDADE E TECNOLOGIA SEMELHANTES AOS MELHORES DO MUNDO

ADEUS, ESTRESSE

voltar para o sumário

POR ANDRÉ JANNINI

Tá nervoso? Vai pescar!
Quem nunca ouviu essa frase? Na verdade ela faz muito mais sentido do que
podemos imaginar, especialmente quando falamos de pesca oceânica, um
esporte extremamente radical, praticado por grandes executivos, como forma
de lazer, ao redor de todo mundo.
Com barcos entre 50 e 70 pés, como as Vikings e Intrepids, no valor de
algumas dezenas de milhões dólares, até em pequenas UB’s (utilities boats)
de 28 pés, pode-se ter certeza de que a diversão está garantida, obviamente
considerando-se a qualidade dos equipamentos, dos pescadores e do local.
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Atualmente, como construtor de barcos para pesca oceânica, Tuba divide
seu tempo entre pescarias, desenvolvimento de uma linha de barcos que
levarão a sua grife e na fabricação das
famosas iscas “Amaral Lures” exportadas para todo o mundo.

AS ISCAS “AMARAL LURES”, PRODUZIDAS PELO
TUBA, SÃO EXPORTADAS PARA TODO O PLANETA

No Brasil existem alguns estaleiros
fabricantes de lanchas para pesca
oceânica, com qualidade e tecnologia
próxima a de grandes fabricantes americanos, que lideram com destaque o
segmento, sempre inovando em termos
de design e tecnologia embarcada.
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HÉLIO MACHADO, FELIPE MAIA
E MARCO ANTONIO JORDÃO,
OS EXECUTIVOS DA MARCA

SU MISURA

DIVULGAÇÃO

ADOLFO TURRION:
MERCADO DE LUXO
ACESSÍVEL NO BRASIL
EXPERIÊNCIA ÚNICA DE QUALIDADE, CONFORTO
E BELEZA A PREÇOS JUSTOS

C
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om pouco mais de dois anos de vida e uma clientela crescente, a Adolfo
Turrion já é reconhecida como uma das melhores fábricas de sapatos
brasileira. Seu posicionamento, de acordo com um de seus executivos,
Marco Antonio Jordão, é o chamado mercado de luxo acessível: “Hoje oferecemos ao público uma experiência única de qualidade, conforto e beleza, comparável às melhores marcas italianas, inglesas e francesas, e a um preço justo”.
O principal responsável por essa ascensão é o e-commerce, que responde
por 85% das vendas da empresa. O faturamento de lojas online cresceu 47% no
primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. As
vendas totais do mercado digital brasileiro chegaram a R$ 38,8 bilhões entre
janeiro e junho de 2020, contra R$ 26,4 bilhões dos mesmos meses de 2019. O
número foi impulsionado pelo crescimento dos pedidos, que saltou 39%.
A pandemia, obviamente, ajudou a consolidar esses números. A Adolfo Turrion,
que já estava estruturada para “surfar” nesse mercado, conseguiu manter suas

vendas em um patamar muito bom durante todo o ano de 2020. Felipe Maia,
executivo responsável pela operação
do site, logística e atendimento da empresa, explica: “Uma pesquisa divulgada pela Clearsale apontou o Brasil
como um dos melhores mercados para
o e-commerce, sendo que é a única
nação latino-americana que consta
do estudo Global Markets Watch: Os
10 países mais quentes de comércio
eletrônico em 2020”.
Além do Brasil, aparecem na lista dos
10 países nos quais as empresas devem
ficar de olho: Canadá, China, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Coreia do Sul,
Reino Unido e Estados Unidos. E, no
caso do mercado de moda, a aposta em
produtos bem acabados, confortáveis e
de qualidade que remetam ao mercado
de luxo acessível estão sendo responsáveis por essa alavancagem. Marcas
internacionais como Aussiebum, Uniqlo
e aqui no Brasil a Adolfo Turrion estão bem posicionadas nesse segmento,
lembra Jordão, executivo responsável
pela distribuição (lojas e MKT), Private
Label e Exportação da marca nacional.
Felipe Maia, cuja experiência no
mercado digital de sapatos já soma
10 anos, explica que lá atrás foi muito difícil fazer o brasileiro comprar
sapatos pela internet. A resistência
era grande, porém um trabalho de
“formiguinha”, focado e de muita
paciência, criou as bases para o que
viria a ser a Adolfo Turrion.
Hélio Machado, executivo responsá-

vel pelo desenvolvimento, fabricação e
qualidade, constata que trabalhar no
mercado de moda exige uma atenção
redobrada aos detalhes e acabamentos.
Ele destaca que só sobrevive nesse meio
quem possui fábrica própria, total domínio dos processos fabris e de compra
das melhores matérias-primas, condizentes ao mercado de atuação “Nossos
Private Labels nos ajudaram a melhorar
a qualidade e a atenção aos processos,
o que fez com que 2020 fosse um ano
de aprimoramento estrutural em que
quem ganhou foi o nosso cliente final
e os clientes de nossos parceiros comerciais”, esclarece.
Um produto de luxo acessível não abre
mão da alta qualidade e mantém ainda uma política de preço e distribuição
menos seletivas e mais abrangentes.
Atualmente, o mercado de luxo acessível tem tudo a ver com experiência e
personalização de compra, ou seja, poder
vivenciar algo que não necessariamente
esteja relacionado a adquirir bens materiais ou algo personalizado e exclusivo
que custe preços altos, mas que proporcione ao consumidor uma lembrança e
uma ótima experiência. “E nesse quesito
a Adolfo Turrion se mantém com nota
5 no Google”, diz Felipe Maia.
“Em nossa empresa as estratégias de
comercialização e comunicação estão
em sintonia com a proposta da marca e,
principalmente, o negócio está preparado para embasar o posicionamento
tomado”, finaliza Jordão.
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A EXCLUSIVA ALFAIATARIA
DE FABRIZIO ALLUR
ATELIÊ INCENTIVA OS CLIENTES A ASSUMIREM SEU ESTILO PESSOAL
DIVULGAÇÃO
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abrizio Allur, um dos mais jovens estilistas a lançar marca própria, vem mantendo ao longo dos seus 11 anos de vida uma trajetória marcada por roupas
exclusivas: “Os meus clientes procuram algo novo, diferente e que reflita a
sua personalidade, e a minha resposta vem sendo a inovação, a mistura de texturas,
a variação de cores e uma roupa ajustada à silhueta de cada um”, explica o alfaiate.
Seu talento para combinar ternos sob medida com roupas de trabalho casuais
firmou seu nome como uma estrela da alfaiataria masculina em São Paulo.
Não é à toa que invariavelmente o encontramos dessa maneira: no verão, como
um italiano vestido com uma negligência perfeita e despreocupada, e muitas
vezes calçando um Loafer exclusivo, produzido para o Ateliê seja pelas mãos do
artesão Giannini ou fabricados pela Adolfo Turrion, e evidentemente sem meias.

“O mundo da moda está se desenvolvendo. Globalização significa que
as pessoas querem coisas com uma
história, autênticas. Meu Instagram
é uma visão do meu mundo e da minha vida cotidiana. Eu visto minhas
próprias roupas de forma a apresentá-las aos meus clientes”, diz Fabrizio.
Muitas vezes vemos, especialmente nas redes sociais, pessoas que se
improvisam como influenciadores
da moda e vestem-se com cores brilhantes e combinações improváveis,
com o único objetivo de chamarem
a atenção. Na definição do Ateliê Fabrizio Allur a verdadeira elegância,
ao invés disso, é algo inato que está
no comportamento e, especialmente,
em adotar sempre as boas maneiras.
Você pode ser elegante, mesmo que
não necessariamente use roupas caras, porém o mais importante é seguir o seu estilo, com o objetivo de
sempre se sentir confortável com o
que você veste, e isso se define na
palavra sobriedade. Ser sóbrio é ser
você, seja vestindo um costume tradicional na cor azul, por exemplo,
ou na cor vermelha. Tudo depende
da pessoa, do seu comportamento e do seu meio de vida. O político
dos EUA Henry Ward Beecher dizia:
“Roupas e boas maneiras não fazem

o homem; mas, quando ele está feito,
muito melhoram a sua aparência “.
Fabrizio Allur segue com um trabalho que consiste inicialmente em
entender o estilo de vida e a personalidade de seus clientes para poder aconselhar de forma prática, consciente e
inteligente. Ele orienta cada um deles
criando um estilo personalizado e sob
medida, ensinando-lhes sobre a importância dos detalhes e regras nem
sempre escritas, mas que definem
sofisticação e classe, sem abrir mão
de um toque de excentricidade.

CUSTOMIZAÇÃO AO EXTREMO: O ALFAIATE
PROCURA ENTENDER A PERSONALIDADE
DO CLIENTE ANTES DE FAZER SUGESTÕES
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FortunA Digit@l - Neste ano houve
uma discussão no Congresso sobre
a data de início da vigência da LGPD.
A lei está vigente? Em que medida a
pandemia do coronavírus influenciou nessa decisão?

NOTAS SOBRE A LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS
ADVOGADO COMENTA ASPECTOS DA LEI, QUE RESPONSABILIZA
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PELO USO DE DADOS

O
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advogado Ricardo Bianchini é reconhecido como um hábil estrategista em
seu segmento. Iniciou sua carreira quando ainda frequentava as aulas do
curso de Direito, ao passar num concurso para estagiários no Ministério Pú-blico do Estado de São Paulo. Lá, atuava na área criminal, o que acabou por
influenciar o início de sua carreira solo, no mesmo campo. Mas, no comando
do escritório Bianchini Advogados, ele logo começou a receber demandas de
clientes como o Banco Safra, que serviu de chamariz para outros do mercado
financeiro. “Chegamos a atuar para 18 instituições financeiras”, conta ele.
A trajetória do escritório inclui uma causa que ganhou bastante repercussão: a
pedido do banco BMG, Bianchini e seus associados iniciaram um trabalho para
que as instituições do segmento tivessem o direito de atuar no mercado de crédito
consignado para funcionários públicos, fatia que o Banco do Brasil detinha com
exclusividade. “Com essa série de ações, estrategicamente desenhadas e muito
bem instruídas, conseguimos várias liminares, fazendo com que os players pudessem agir em regime de livre concorrência e igualdade de condições”, explica.
Bianchini, que também já atuou como professor universitário, comenta nessa
entrevista alguns aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RICARDO BIANCHINI - Desde o surgimento, a lei tem sido alvo de inúmeras polêmicas, inclusive no que tange à
sua própria vigência. Com o advento da
pandemia do coronavírus, as grandes
empresas tentaram pressionar as ca-sas legislativas para que o início da sua
vigência, previsto para agosto deste ano,
fosse postergado para o ano que vem. A
justificativa era que, devido à pandemia
e ao isolamento imposto por ela, não
seria possível implementar as regras de
proteção de dados previstas na lei. Com
isso, o poder executivo tentou aprovar
a postergação da vigência por meio de
Medida Provisória (MP 959/20), que, em
seu art. 4º, determinava que a LGPD
entraria em vigor a partir de maio de
2021. No entanto, a MP não foi aprovada pelo Congresso e ficou definido
que a lei passaria a valer em setembro,
com efeitos retroativos até agosto, e que
somente a parte relacionada às punições e responsabilizações em caso de
desrespeito só seria aplicada a partir
de agosto de 2021 (cf. art. 65).

nos manipular e criar uma relação de
dependência com os aplicativos de redes sociais. A questão chave entre os
relatos trazidos no documentário e a
LGPD é a autonomia do usuário com
relação a seus dados. A partir da LGPD
o usuário terá direito de escolher quais
dados poderão ser coletados e principalmente como será o tratamento desses dados. Isso é, o usuário passará a
ter conhecimento sobre como se dará
a coleta, produção, recepção, classificação e utilização de suas informações
pessoais. Assim, a partir da vigência
da Lei, qualquer utilização dos dados
pessoais deverá ser submetida ao consentimento do usuário, o que garante
um maior controle do uso dos dados
pessoais, além de todas as responsabilizações cabíveis no caso de uso de
dados sem autorização.

O documentário O Dilema das Redes mostra de maneira inequívoca
a importância da proteção de dados
pessoais. Como a LGPD pode ajudar
nessa questão?
O Dilema das Redes é um documentário
superinteressante que demonstra como
o uso de dados pessoais pode afetar
nossa vida privada e o sistema político mundial. Nele vemos como as redes
sociais fazem uso de nossos dados para

O senhor faria alguma mudança na lei
para que ela tivesse mais efetividade?
Certamente. Desde a vigência da LGPD,
o que vem causando grande preocupação nos especialistas é a falta de regulamentação e efetivação da chamada
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), órgão responsável por
aplicar as sanções, elaborar diretrizes
para a Política Nacional de Proteção de
Dados e implementar os procedimen
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“O CONCEITO DE
“DADOS PESSOAIS”
DADO PELA LEI

tos de reclamações e denúncias. Em agosto deste ano, o presidente publicou o
Decreto de Estrutura Regimental da ANPD (Decreto Nº 10.474, de 26 de agosto
de 2020) e em outubro foram nomeados os diretores da entidade. No entanto,
é essencial que a autoridade inicie o quanto antes todas suas atividades para
que as previsões e regulações da LGPD não se tornem vazias e para que não
haja um sobrecarregamento do judiciário de questões que deveriam ser resolvidas administrativamente pela autoridade. Outro ponto que muitos têm
comentado e que acho importante tratar relaciona-se às terminologias trazidas
pela lei. Logo nos primeiros artigos, a LGPD estabelece definição das principais terminologias como “dado pessoal sensível’, “dado pessoal anonimizado”
etc. Isso é de extrema importância para uma norma que trata de assuntos tão
novos, no entanto entendo que algumas definições ficaram pendentes, o que
pode gerar interpretações enviesadas e atrapalhar a efetividade da norma. É
o caso, por exemplo, da “portabilidade de dados” um dos direitos do usuário,
mas que não está definido em lei.
E em relação ao crimes praticados no ambiente virtual? O que o senhor
poderia considerar?
Não tenho como deixar de considerar que os chamados cibercrimes vem crescendo de forma alarmante. O nível de sofisticação das práticas criminosas nesse
ambiente virtual é incrível. Costumo dizer que todos nós teremos um “encontro
marcado” com um ataque cibernético. A questão não é mais se você vai ser vítima
desse ataque, mas quando ele irá acontecer. É por isso que as empresas devem
buscar sistemas que, além de defendê-las desses ataques, possam identificar
seus autores e puni-los. Importante observar, e aqui deixo minha crítica ao
legislador, que a LGPD não trouxe nenhuma referência expressa no que toca à
investigações ou repressão de infrações penais. Deixou ainda de criar figuras
penais próprias, servindo a lei tão somente de valoração para a conduta dos
administradores face aos acontecimentos que envolvam a proteção de dados. A
legislação penal que tutela a proteção de dados, ficou, pelo menos por enquanto, a cargo de outras normas, tais como o próprio Código Penal, o Código de
Defesa do Consumidor e a Lei do Sistema Financeiro Nacional. Está em pauta
a discussão sobre o aprimoramentos da LGPD para tratar de aspectos relacionados à segurança pública, defesa nacional e investigação de infrações penais
que, infelizmente, foram excluídos do artigo 4 da Lei.
Como a falta de controle do trânsito de informações pode atingir as empre-sas? Como o empresário pode se proteger nesse sentido?
A falta de controle no trânsito de dados pode significar um tratamento irregular desses dados a ensejar o descumprimento das previsões estabelecida
na lei, podendo gerar a responsabilização das empresas e até da pessoa física
responsável pelo tratamento (cf. arts. 42 e 43). Para se proteger, o empresário

ABARCA DESDE O
NOME DO USUÁRIO
ATÉ DADOS DA
CONTA BANCÁRIA”
deverá readequar todo o seu sistema
de coleta e tratamento de dados, indicando encarregados responsáveis pelo
tratamento, adotando procedimentos
que priorizem a privacidade, selecionando os que realmente serão necessários para a realização dos serviços,
informando aos usuários a finalidade
da coleta e mantendo registradas todas
as atividades de tratamento desses dados. Para as empresas que realizam o
tratamento de dados com mais frequência, eu recomendo a contratação de
especialistas na área de Direito Digital,
para que possam ser elaborados o mapeamento e o inventário de dados, a
partir dos quais será possível entender
toda a dinâmica interna, levantando
pontos fortes e fracos da empresa e
garantindo um maior controle no trânsito das informações.
Quais as consequências mais e menos danosas geradas às pessoas físicas no tratamento irresponsável
de dados? A partir da LGPD o que
elas podem fazer nesses casos?
O conceito de “dados pessoais” dado
pela lei abarca desde o nome do usuário
até dados da conta bancária. Sabemos
que hoje estão cada vez mais presentes

em nossas vidas os chamados bancos
digitais. Figure-se a hipótese na qual
um desses bancos não faça uma gestão
adequada desses dados, oportunizando
o vazamento das informações bancárias de milhares de usuários. Nem é
preciso dizer muito para concluirmos
o prejuízo que isso poderia gerar aos
consumidores e até mesmo para o
próprio banco, inclusive manchando
a sua reputação. Um caso menos grave
que consigo imaginar e que é também
protegido pela lei refere-se ao compartilhamento de dados pessoais, tais como
o nome e o endereço, para fins alheios
à vontade do titular. Um exemplo que já
foi inclusive objeto de julgamento pelo
tribunal paulista. Uma imobiliária compartilhou as informações pessoais dos
compradores com empresas parceiras,
para que essas pudessem entrar em
contato e oferecer produtos de decoração e construção. Nesse caso, os compradores foram assediados por diversas
empresas e o magistrado do caso entendeu pela aplicação da LGPD e responsabilização da imobiliária, impondo
o pagamento de indenização. Portanto,
a LGPD prevê a responsabilização e o
ressarcimento nos casos de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo,
além da responsabilização por meio de
processo administrativo. Por isso, nos
casos descritos acima o usuário poderia ser ressarcido (cf. art. 42) e recorrer
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administrativamente contra a empresa
responsável pelo vazamento (cf. art. 52).
Quase todos os dias vemos ataques
de hackers ou mesmo empresas que
usam dados pessoais de forma ilegal.
Como lidar com essa nova situação?
Empresas que coletam e tratam dados
pessoais estão submetidas ao risco de
ataque por hackers e a consequente responsabilização pelo vazamento desses
dados. Uma das responsabilizações
previstas na LGPD é o pagamento de
multa de até 2% do faturamento (cf.
art. 52, II), o que pode significar um
grande prejuízo para a organização.
Para evitar tal situação, é necessário
que a empresa tenha um sistema de
compliance muito eficaz, que trabalhe
na prevenção, detecção e resolução
de problemas relacionados à coleta e
tratamento de dados, além de, é claro,
investir nas soluções de cibersegurança. Um conceito interessante para esse
caso é o da boa gestão do ciclo de vida
de dados dentro da empresa, que busca
acabar com o acúmulo de informações
desnecessárias, garantindo a redução
e o descarte daqueles que estão em
desuso. Isso garante um menor risco
de exposição e, por consequência, de
responsabilização pelo vazamento.
O senhor acredita que a manipulação de algoritmos feita pela Cambridge Analytica tenha sido a faísca que
o mundo precisava para dar maior
atenção à essa questão?
Pergunta interessante. O caso da Cambridge Analytica foi muito emblemáti-co para abrir os olhos da população
mundial sobre a importância da priva-

cidade dos dados pessoais, expondo a
manipulação irresponsável e os riscos
que a má gestão de dados pode gerar
para nós como indivíduos e como sociedade. Acredito que depois da divulgação
do vazamento de dados pelo Facebook,
do uso antiético dos dados pela Cambridge Analytica, dentre outros casos
de vazamentos de dados, a sociedade
passou a entender o valor da privacidade e dos dados pessoais e a urgência
da elaboração de uma normativa capaz
de regular a gestão desses dados e a
responsabilização das empresas.
Alguns pensadores da atualidade
como Byung Chul Han e Yuval Noah
Harari alertam para o perigo de uma
sociedade de transparência, em que
todos sabem tudo de todos. O que
o senhor pensa sobre isso?
Estamos vivendo a era digital, todas
as nossas informações estão na “nu-vem”, empresas oferecem “serviços
gratuitos” em troca de dados, com
certeza são novos tempos que trazem
novos significados. Mas temos que
lembrar que o princípio da intimidade
e da privacidade não são novos, eles
estão em nosso ordenamento jurídico
há bastante tempo, por isso concordo
com os autores e entendo que a falta de gestão responsável dos dados
é uma afronta direta à intimidade e
privacidade, que pode nos afetar tanto
na nossa vida individual (vide casos
relatados no documentário O Dilema
das Redes) como na vida em sociedade
(vide caso da Cambridge Analytica,
que conseguiu manipular as eleições
norte-americanas de 2016 por meio
do vazamento de dados pessoais).

Como o sistema de governança e o compliance vão influenciar na aplicabili-dade de lei dentro das corporações?
A LGPD demanda das empresas uma reorganização de seus quadros, a começar
pela nomeação dos agentes de tratamento de dados (controlador e operador) e a
readequação de todo o procedimento de coleta e armazenamento, sem contar
na gestão estruturada e organizada de suas redes para a prevenção de ataques
e vazamentos. Por isso, além da adequação à lei, a empresa deverá possuir um
sistema robusto de governança de todo o tratamento e coleta de dados pessoais
para garantir que a empresa esteja em compliance, ou seja, que esteja coletando e tratando os dados de forma estruturada, orientada e segura, por meio da
aplicação de novas políticas, com a participação ativa dos órgãos de gerência,
de forma a garantir a aplicabilidade de tais medidas e sua manutenção.
As previsões da LGPD se aplicam apenas a empresas? Escritórios de advocacia devem também se adequar à Lei?
A LGPD se aplica a qualquer negócio que faça a coleta e o tratamento de
dados pessoais (cf. art. 3º). Não cabe apenas para os casos de uso particular,
não econômico, jornalísticos, artísticos, acadêmicos, realizados para fins de
segurança nacional, entre outros (cf. art. 4º). Por isso, os escritórios de advocacia, consultórios médicos, escolas etc. devem sim se adequar aos ditames
da LGPD, garantindo a proteção de dados de seus clientes e prestadores de
serviços por meio da mesma reestruturação aplicada às empresas.
Como seria a aplicação da lei para empresas com atuações em países
diferentes, nas quais a coleta de dados é feita do exterior e o tratamento
é dado no Brasil?
A LGPD é, sem dúvida alguma, uma das pautas mundiais. Para se ter uma ideia,
o Brasil foi o 103º país a ter uma lei vigente sobre esse tema. Em razão da sua
importância e sua repercussão no mundo, tal legislação ostenta uma característica de extraterritorialidade. Irrelevante, portanto, estar ou não uma empresa
sediada em território nacional para que esteja submetida à vigência da lei. Para
exemplificar: uma empresa com sede no exterior, se estiver tratando dados de
brasileiros, deve se adequar às exigências da lei. E, se uma empresa de turismo
que presta serviços em território brasileiro usar dados de europeus, terá que se
adequar à Lei de Proteção de Dados da União Europeia.
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HOSPITAL DE AMOR
LANÇA PROGRAMA
DE DOAÇÕES
POR ROSANE AUBIN _

DIVULGAÇÃO

PARCEIROS PELA VIDA BUSCA AUXÍLIO FINANCEIRO
PARA MANTER OS TRATAMENTOS GRATUITOS

HOSPITAL DE AMOR - ATUAL NOME DO ANTIGO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS fechou o ano de 2019 com 1.047.440 atendimentos
realizados a 224.883 pacientes vindos de 2.335
municípios de todos os estados do país - um
recorde de cobertura. Com 560 médicos e mais
de 5.300 funcionários, a instituição trabalha
com ensino, pesquisa, extensão e prevenção,
além de propiciar o tratamento, a reabilitação
e o apoio aos familiares dos doentes de câncer.
Todo esse trabalho só é possível com a ajuda de doadores, mas mesmo
assim a entidade fechou o ano de 2019 com um déficit de quase 30 milhões
de reais, situação que se agravou em 2020, por conta da pandemia, já que
foram necessárias medidas para garantir a segurança de colaboradores
e pacientes, além de uma reestruturação da unidade Hospital Nossa Senhora, adaptada para receber 54 pacientes de Covid-19 em leitos especiais.
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TRABALHO RECONHECIDO:
HOSPITAL É DESTAQUE EM
RANKINGS E PRÊMIOS

“Somos reconhecidos como a marca filantrópica mais forte do país, temos
uma reputação que nos aproxima à seriedade dada à Cruz Vermelha suíça. A
diferença é que captamos praticamente nada junto à sociedade civil quando
nos comparamos como instituições internacionais e outras obras hospitalares
no Brasil” , diz Henrique Moraes Prata, diretor de Desenvolvimento Institucional do Hospital de Amor. Foi a partir dessa constatação, e da necessidade de
adequar as formas de captação de recursos aos tempos atuais, que surgiu o
programa de doações mensais Parceiros Pela Vida. “Esperamos que num futuro
próximo milhares de pessoas façam parte deste programa que tem por objetivo
arrecadar o necessário para o funcionamento mensal do hospital e para dar
sustentabilidade à nossa obra”, almeja o diretor. Atualmente, está sendo feita
uma campanha para arrecadar doações no Importo de Renda (Pessoa Física:
https://bit.ly/irdoamor2020 ; e Pessoa Jurídica: https://bit.ly/haincentivopj); a operação precisa ser feita até o último dia útil de 2020.
Henrique Moraes Prata cita a Parábola do Bom Samaritano, do Novo Testamento, pela veracidade com que espelha os serviços de saúde de caridade e
filantrópicos. “Ela representa, para nós, o modelo do cuidar cristão. Primeiro
a oração, depois a ação. A fé sem obras é vazia, mas não se fazem obras sem
dinheiro. Deus provê, mas precisamos fazer a nossa parte para colhermos os
frutos e recebermos muitas vezes mais do que merecemos ou esperamos.”
O diretor destaca que a filosofia do Hospital de Amor é a de oferecer os tratamentos e depois buscar os recursos necessários para a manutenção. “Quando alguém
procura tratamento a única coisa que os fundadores nos dizem é: ‘Cuida dele, e o
que gastares a mais…. não importa, pediremos ao povo e pagaremos, independentemente de governos.’ ‘O que importa é o doente, pensem no melhor tratamento,
não no custo.’ E é por isso que temos um déficit mensal de milhões de reais.”

A SOLIDARIEDADE NO DNA
A história do Hospital de Amor remonta ao ano de 1967, quando foi criada a
Fundação Pio XII, para atender pacientes que buscavam tratamentos para o
câncer no Hospital São Judas de Barretos. A primeira unidade contava com
apenas quatro médicos: Paulo Prata,
Scylla Duarte Prata, Miguel Gonçalves
e Domingos Boldrini. Eles trabalhavam
em tempo integral, dedicação exclusiva, caixa único e tratamento personalizado. Essa filosofia de trabalho,
vigente até hoje, deu tão certo que a
instituição atualmente está presente
em 13 estados brasileiros, administra
dois centros de Ambulatórios Médicos
de Especialidades (AMEs), em Barretos
(SP), a Santa Casa de Misericórdia de
Barretos e cinco unidades básicas de
saúde (UBSs) na cidade.
Além disso, oferece mais de 6 mil atendimentos oncológicos diários, 100%
gratuitamente, a pacientes vindos de
várias partes do Brasil e que são classificados como grupo de risco para o
contágio do coronavírus. A instituição
também é corresponsável pela saúde de
18 municípios da DRS V do Estado de
São Paulo, por estar à frente da atenção
primária, secundária e de alta complexidade na região, razão pela qual criou
um amplo plano de contingenciamento
para enfrentar a epidemia.
RECONHECIMENTOS
No Scimago Institutions Rankings
2020, ferramenta que avalia a qualidade
de instituições públicas ou privadas no

mundo, o Hospital de Amor ficou em
primeiro lugar entre os hospitais de
toda a América Latina. São observados quesitos como pesquisa, inovação e
impacto social. E os reconhecimentos já
fazem parte da história do hospital. Em
2000, foi escolhido pelo Ministério da
Saúde como o melhor hospital público
do país. Desde 2011, é considerado “instituição irmã” do MD Anderson Cancer
Center, o maior centro de tratamento e
pesquisa de câncer do mundo.
Já com o Saint Jude Children´s Research Hospital, o Hospital de Amor
tornou-se “instituição gêmea” em 2012.
A última conquista ligada ao St. Jude
aconteceu em 2019, quando Barretos foi
escolhida como a instituição brasileira
para expandir o programa de aliança
global do hospital americano, que capacita médicos, enfermeiros e outros
profissionais da equipe multidisciplinar,
tanto do Brasil quanto da América Latina. Dar as mesmas chances de cura de
todas as crianças do mundo é o objetivo
deste projeto de alcance global.
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PROGRAMA COMPLETO
No final de 2020, as instalações do
hospital no Brasil inteiro chegam a
quase 200 mil metros quadrados de
área construída, só para assistência.
A atuação vai desde a prevenção, com
unidades fixas e móveis que realizam
exames, até a reabilitação dos pacientes. O Centro de Reabilitação, aliás,
tem equipamentos inovadores como
a gameterapia para fortalecimento do
assoalho pélvico por meio de um jogo
e o Armeo Power, no qual o paciente
recupera o movimento dos membros
superiores enquanto joga.
O complexo inclui o IRCAD América
Latina, que já formou 14 mil cirurgiões
no aperfeiçoamento de técnicas minimamente invasivas. O instituto foi criado
na França, em Estrasburgo, e a escola do
Hospital de Amor é a terceira do mundo. Também nessa área, o Instituto de
Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor
produz conhecimento a ser compartilhado com toda a comunidade científica.
Mapeando fatores genéticos do câncer,
por exemplo, eles criam fármacos para
tratar alterações genéticas específicas.
Mas, frisam todos os profissionais que
trabalham no Hospital de Amor, o conhecimento e a tecnologia precisam
ser acompanhado por atenção, carinho
e acolhimento. Isso inclui também as
famílias. Os pacientes de outras lo-

147 W. Lyman Ave.
Winter Park, FL 32789

calidades podem ficar hospedados
no Lar de Amor, uma estrutura que
inclui uma “adoleteca”, com diversão
para adolescentes; brinquedoteca; sala
de aula; duas capelas, uma católica e
outra ecumênica; sala de TV comunitária para receber visitas; e refeitório.
Já na Unidade de Cuidados Paliativos,
no Hospital São Judas Tadeu, a qualidade de vida dos pacientes que não têm
possibilidade de cura é garantida por
instalações confortáveis, atenção, carinho e convivência com a família.
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RARIDADE ENTRE OS MELHORES

Visual content
is a good start

Apenas 1% dos
barris em processo
de envelhecimento
na tradicional
destilaria escocesa
The Macallan têm
as características
necessárias para
fazer parte do rótulo
Rare Cask, que
alcançou alguns dos
mais altos valores
pagos por um uísque
no mundo - um dos
mais raros chegou a
ser vendido por 1,9
milhão de dólares
num leilão. Os

uísques Rare Cask
são envelhecidos
em barris usados
para produzir Jerez
e extraídos em seu
pico de maturidade.
O single malt é
extremamente
aromático e de sabor
complexo, com notas
intensas de frutas
secas e baunilha,
e final longo e
persistente. Ideal para
tomar como digestivo,
com uma sobremesa,
charuto ou apenas em
boa companhia.

That's what we do
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VENHA SABOREAR O MELHOR DA GASTRONOMIA COM TRUFAS!

A AUTORIDADE EM TRUFAS NO BRASIL

tartuferiaoﬁcial

