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REVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA

A REVISTA FORTUNA CHEGA À QUARTA EDIÇÃO 
CONSOLIDANDO SUA OPÇÃO PELO FORMATO DI-
GITAL E CERTA DE QUE O FUTURO SERÁ CADA VEZ 
MAIS ON-LINE. A pandemia acabou por intensificar 
um processo de digitalização que, se já era sem volta, 
agora passou a ser imprescindível. Temos a honra de 
apresentar, nesta edição, projetos alinhados com essa 
premissa e capazes de revolucionar todas as instâncias 
do trabalho com uma verdadeira revolução tecnológica.
Uma dessas novidades é a Dynasty Global Investments 

AG, cujo token, o D¥N, inova ao aliar a solidez do mer-
cado imobiliário à agilidade das criptomoedas. Criada 
por dois empreendedores brasileiros, Eduardo Carvalho 
e Fabio Asdurian,  na Suíça, no Cripto Valley de Zug, 
a empresa já integralizou seu capital social no Brasil.
Outra área que tem se beneficiado enormemente da 

tecnologia é a de projetos de preservação do nosso 
patrimônio histórico e cultural. Sylvio Mode escreve 
sobre esse tema em sua coluna, revelando o aporte que 
a digitalização 3D e o poder da nuvem trazem ao pro-
cesso de captura de dados de construções históricas, 
otimizando a restauração e permitindo visitas virtuais. 
Em Boas Novas, trazemos lançamentos com enorme 

potencial de sucesso: a marca de cosméticos Hela, a de 
comida caseira Mama Filó e a nova coleção de joias de 
Carina Martellini, criada em parceria com a pecuaris-
ta Andressa Biata. A jovem Carolina Bernardi é nosso 
destaque em Arquitetura, com sua trajetória de sucesso 
em que a capacidade criativa junta-se à racionalidade 
em projetos cheios de bossa. Em Mobilidade, Monique 
Angeli mostra que os veículos elétricos são a melhor 
opção no presente e no futuro. Karin Parodi, de Carreiras 
e Sucessão, leu e recomenda o livro O Jogo Infinito, de 
Simon Sinek, em que o autor demonstra com riqueza de 

argumentos que o importante não é vencer, e sim ter flexibilidade existencial. 
Andressa Biata, de Agronegócio, expõe a importância de preparar a sucessão, 
tanto no campo quanto em empresas urbanas. 
Essa questão também é explorada na entrevista com Fernando Brandariz, 

Nilo Mingrone e Marcellus Glaucus Gerassi Parente, da Mingrone e Brandariz 
Sociedade de Advogados e Gerassi Parente Consulting. Eles falam sobre as 
consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que retirou dos 
estados e Distrito Federal a competência para cobrar o Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre bens localizados no exterior que 
brasileiros recebam por doação ou herança.
Em Aviação, Gledson Castro anuncia as novas regras de compartilhamento 

de aeronaves aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em 
Carros, compartilhamos com os leitores a alegria do primeiro cliente a receber a 
Ferrari SF90 Stradale no Brasil, modelo híbrido com 1.000 cavalos de potência. 
Em Su Misura, Fabrizio Allur convida a conhecer seu novo ateliê, preparado 
especialmente para receber os clientes com muito conforto e elegância. E a 
marca de calçados de alto padrão Adolfo Turrion festeja o crescimento contínuo 
e sua consolidação no mercado de e-commerce em um cenário desafiador. 
Nossa mensagem de esperança e de solidariedade ganha ainda mais força  com 

o Instituto Bacarelli, uma instituição que atende 1.200 crianças e adolescentes 
na comunidade carente de Heliópolis tendo como instrumento a música, essa 
arte capaz de nos alegrar e trazer consolo mesmo nos momentos mais difíceis. 
Nossa última página, que sempre traz um objeto do desejo, desta vez destaca 
o novo produto da marca de alta relojoaria Oris. 
E também queremos aproveitar para anunciar que a partir desta edição es-

taremos presentes em displays de 10 grandes aeroportos do país, com 200 
inserções randômicas ao dia, o que garante alta exposição. 
Desejamos a todos uma boa leitura, de preferência embalada por uma apre-

sentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. 

Boa leitura!

DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA
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Os donos de paladares mais exigentes costumam fazer muitas ressalvas à 
comida congelada. E se os sabores e texturas fossem preservados com boas 

técnicas de cozimento, os ingredientes de primeira linha e o tempero fosse de 
autoria de um chef que já serviu algumas das mesas mais sofisticadas de São 
Paulo? É isso, em resumo, que oferece o delivery Mama Filó, comandado por 
Vinicius Rojo. Antes de criar a Rojo Gastronomia, em 2007, especializada em 
cardápios para festas e eventos, o chef já havia passado pelas equipes de Alex 
Atala e Murakami, além de ter trabalhado com grandes nomes da gastronomia 
internacional como Juan Arzak e Andrea Tumbarello. 
Agora, na Mama Filó, criada em tempos de pandemia a partir da percepção de 

que havia uma lacuna no mercado profissional em termos de comida congelada 
com sabor caseiro que remete aos quitutes das mães e avós, ele usa a experiência 
com a alta gastronomia para preparar almoços e jantares para o dia a dia. 
Tudo é feito com muito cuidado, desde a escolha das embalagens, em papel 
kraft e com o mínimo possível de matéria-prima poluente, até a seleção 
criteriosa dos ingredientes, em sua maioria orgânicos. “Temos dois tipos 
de embalagens. As marmitas artesanais, com pratos como a moqueca de 
saint-peter orgânico com arroz de açafrão e farinha de mandioca, baião 
de dois, e o bolão de carne da Mama Helô, recheado de mussarela, com 
arroz biro-biro. Podem ser aquecidos no microondas. Já na linha Monte 
o seu Prato, que ao ser colocada em banho-maria faz com que o alimento 
se regenere em poucos minutos, temos o salmão, arroz negro e purê de 
mandioquinha, entre várias outras opções”, conta Vinícius. Além dos pra-
tos, a marca também fornece sobremesas como cocadinha e brigadeiro 
de colher, em embalagens fáceis de armazenar.
Outra novidade recente da carreira de Vinicius Rojo é o livro Do Lado 

do Fogão, um auxílio luxuoso para quem decidiu aventurar-se nas artes 
culinárias em tempos de pandemia. “Tem receitas para várias ocasiões: 
clássicos do futebol, cinema em casa, festa na laje, banquete vegano, jantar 
romântico, despedida de solteiro”, diz o chef. E quem procura inspiração 
também pode acessar o Instagram do chef, que traz vídeos com mães 
que compartilham receitas de família ou aprendem a fazer novos pratos.

DELÍCIAS À SUA PORTA

Instagram @mamafilocozinha
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“O problema de muitos produtos de skincare interna-
cionais é que eles são pensados para a pele das euro-
peias.” Essa constatação fez com que a dermatologista 
Alessandra Fraga ficasse conhecida por indicar aos 
seus clientes produtos manipulados criados especial-
mente para cada tipo de pele, com resultados elogiados. 
Foi assim que ela conseguiu, oito anos atrás, domar a 
dificuldade que a empreendedora Helena Bordon tinha 
para fazer tratamentos dermatológicos, que sempre 
irritavam sua pele sensível. 
Este ano, a parceria entre as duas materializou-se em uma 

nova marca de skincare, a Hela, que tem como diferenciais 
a alta concentração de princípios ativos naturais e a exce-
lente performance, tudo feito sob medida para favorecer a 
consumidora brasileira. “Nossa pele precisa de produtos 
mais leves, de rápida absorção e ação preventiva extra 
graças à poluição e a radiação solar”, explica Alessandra. 
Baseada na ciência e nos insumos naturais, a Hela tam-

bém tem como um de seus focos o cuidado com o meio 
ambiente: as embalagens são de vidro e, no futuro, serão 
confeccionadas com um PET verde de cana-de-açúcar. 
O protetor solar é biodegradável, totalmente seguro para 
a vida marinha. A linha é composta de seis produtos, do 
leve cleansing mousse até o potente hydra serum.

SOB MEDIDA PARA
A PELE BRASILEIRA

Instagram @helabeauty

hela-beauty.myshopify.com
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www.carinamartellini.com.br

@abiata

@carinamartellini

CARINA MARTELLINI

ANDRESSA BIATA

Um Collab da marca Carina Martellini e da pecuarista e 
agroimpulsionadora Andressa Biata deu origem a uma 
coleção de joias inspirada no universo agro e representada 
pela beleza das pedras naturais e da prata. O processo de 
criação, feito à distância, entre São Paulo e Mato Gros-
so do Sul, levou em consideração os elementos, cores e 
formas presentes na pecuária e na agricultura, sempre 
buscando um design atemporal. O conceito foi criado 
para quebrar o paradigma de que as mulheres do campo 
e dos grandes centros têm que usar peças diferentes.
Um trabalho autenticamente brasileiro, desde a criação 

até produção da coleção, inteirinha feita à mão, no ate-
liê da marca. Sodalitas, ametistas, malaquitas, pérolas e 
quartzos trazem um colorido lindo e cheio de significado.
Essa parceria tem também a herança familiar em 

comum. De um lado Carina Martellini, apaixonada 
pelo universo das pedras naturais e de suas infinitas 
possibilidades, um gosto de família, passado de seu bi-
savô para seu pai, e agora ela. De outro, Andressa Biata, 
que após anos de experiência no mercado publicitário, 
assumiu a gestão da fazenda da família, mostrando 
que a terceira geração tem muito a contribuir.

O CAMPO TRADUZIDO EM JOIAS

DESCUBRA SUA MELHOR VERSÃO
COM A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Hidrolifting

Bigode chinês

Pescoço

Flacidez

Lipo de papada

Ruga de
marionete

Botox

(11)9 9122-4477
Edifício NEO Corporate
R. Enxovia, 472 - Chácara Santo Antônio - SP

AGENDAMENTO

Dra. Tereza Scardua
Instituto Tereza Scardua

@terezascardua
A harmonização orofacial 

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

Bárbara Kahhale - Arquiteta
@barbara.kahhale.arquitetura
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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

Quem conhece a minha trajetória sabe que o 
tema sucessão me interessa bastante. Minha 

mãe herdou a propriedade rural dos meus avós e, 
sem nenhum preparo, fez a gestão de tudo sozinha 
durante dez anos com muitos sacrifícios. Eu e minha 
irmã, que morávamos em Campinas (SP), nesta época 
recebemos um ultimato: ou ajudávamos nossa mãe 
ou ela venderia a fazenda, em Alcinópolis (MS). Foi aí 
que decidi deixar tudo para trás e dar continuidade 
ao legado, e assumir, com muito respeito e amor pela 
família.  Inicialmente, fiquei durante seis meses na 
sede com minha mãe, e temos trabalhado muito 
para que esse processo de sucessão “na nossa vez” 
seja estruturado e preparado. 
Hoje posso dizer que aprendi rápido e acabei por 

me interessar muito por temas relacionados ao cam-
po, como sustentabilidade e produtividade, além de 
querer saber sempre mais sobre sucessão. Afinal de 
contas, gostaria muito que o João, meu herdeiro, 
continuasse a história da família no campo.
Em uma das palestras que assisti conheci Olívia 

Carvalho, advogada especialista em Planejamento 
Sucessório, pós-graduada em Direito de Família 
e Sucessões, Direito Tributário e Direito Empre-
sarial. Ela, generosamente, concordou em expli-
car as melhores formas de realizar o processo de 
sucessão, na entrevista a seguir.
“O trabalho de planejamento sucessório que eu re-

alizo consiste em transmitir em vida bens e direitos 
aos herdeiros. As vantagens principais são: economia 
monetária, pois buscaremos formas de diminuir os 
impostos resultantes da transferência de bens que 
o Estado exige nestas situações; praticidade, pois 
os bens já estarão resolvidos e transferidos para os 

A FORMAÇÃO
DE SUCESSORES

  POR ANDRESSA BIATA

OLÍVIA CARVALHO: PREPARO DOS HERDEIROS 

DEVE COMEÇAR AINDA NA INFÂNCIA

18 19 _agronegócio_



herdeiros quando ocorrer a causa mortis do titular do patrimônio; dimi-
nuição dos conflitos familiares, por já estar definido em vida a divisão do 
patrimônio de acordo com a vontade e necessidade da família.
Esse planejamento pode evitar longos processos de inventário com custos 

elevados e espera pela transferência dos bens devido à demora judicial. 
Além disso, ajuda no crescimento da empresa familiar, por já ter um plano 
de ação quando ocorrer a falta do representante do patrimônio. As moda-
lidades de planejamento sucessório que existem em nosso ordenamento 
jurídico são: holding, doação de cotas ou ações com cláusulas restritivas 
ou não, testamento, fundos de investimento e seguros de vida, entre ou-
tras modalidades.
Hoje vejo com otimismo o movimento que tem surgido em nosso país em 

relação à sucessão dos herdeiros. Há poucos anos não ouvíamos falar sobre 
sucessão e planejamento sucessório. Essa questão no Brasil era vista como 
um tabu, como um prenúncio da morte. Mas felizmente essa mentalidade 
tem mudado e muitas famílias têm começado a organizar em vida os su-
cessores para dar prosseguimento na empresa familiar. 
Com certeza essa transição não é fácil, mas muito mais difícil é deixar 

para quando o titular do patrimônio não estiver mais presente, pois em 
alguns casos, pela falta de planejamento, despreparo dos herdeiros e atitu-
de emocionada da família no processo de sucessão post mortem, acabam 
por comprometer os bens herdados e a continuidade do empreendimento.
Uma sucessão bem feita começa principalmente pelo interesse do titular do 

patrimônio em formar seus sucessores e esses, por sua vez, terem vontade 
de dar continuidade ao negócio familiar. 
De forma sugestiva, uma boa formação de sucessores deveria seguir as 

etapas que enumero a seguir.
De 0 a 18 anos (criança e adolescente): os pais precisam estimular o contato 

e desenvolver posições positivas em relação ao negócio da família. 
De 18 a 25 anos (jovem adulto): formação universitária voltada aos negócios 

da família  e desenvolvimento de habilidades profissionais e gerenciais.
De 25 a 35 anos (desenvolvimento profissional): aprimoramento e espe-

cialização em alguma área de atuação relacionada aos negócios da família. 

Desenvolvimento de habilidades decisórias 
e resoluções de problemas.
De 30 a 40 anos (apresentação como suces-

sor): responsabilidade pela gestão de áreas 
e responsabilidade pela lucratividade. 
De 35 a 65 anos (líder nos negócios): de-

senvolvimento continuado como líder e co-
brança por resultados efetivos.
De 55 a 70 anos (início do suporte às novas 

lideranças): começa novo ciclo de planeja-
mento sucessório das novas gerações. 
Meu despertar em ser sucessora dos negó-

cios agropecuários da minha família surgiu 
quando eu descobri que poderia realizar um 
planejamento sucessório do patrimônio para 
que minha família deixasse os bens já or-
ganizados em vida, para evitar um processo 
de inventário moroso quando ocorrer a falta 
dos meus pais. 
Dessa forma percebi também que eu deve-

ria me inteirar e participar mais do negócio 
familiar para dar continuidade no empreen-
dimento e seguir a sucessão naturalmente, 
não sendo somente herdeira do patrimônio, 
mas também sucessora da empresa familiar. 
Meu interesse em ser sucessora, e não so-

mente herdeira, foi fundamental para que 
essa sucessão acontecesse. Hoje, tenho uma 
filha de 1 ano e oito meses, e desde quando 
ela nasceu estimulo nela o contato com a 
natureza, o amor pelos animais, o interes-
se pelo agronegócio, os valores familiares, 
para que surja nela também a vontade de 
ser sucessora.”   

ANDRESSA E OLÍVIA COM AS FAMÍLIAS: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DEVE SER O FOCO
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CAROLINA BERNARDI ALCANÇA O DIFÍCIL 
EQUILÍBRIO ENTRE CRIATIVIDADE, RIGOR
 TÉCNICO E EXCELÊNCIA NA GESTÃO 

RAZÃO E SENSIBILIDADE
  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br
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OS 6 ANOS DE IDADE, CAROLINA BERNARDI 
MEDIU TODO O APARTAMENTO EM QUE MORA-
VA COM A FAMÍLIA USANDO UMA RÉGUA DE 
30 CENTÍMETROS. Objetivo da menina: fazer uma 
planta baixa do imóvel. “Ficou tudo correto, menos 
uma escada, que posicionei no lugar errado. Meus 
pais, quando viram, não sabiam se ficavam felizes 
por eu ter aquela força de vontade ou bravos por 
eu ter riscado todo o piso com lápis”, conta, rindo, 
a arquiteta. Essa mesma tenacidade fez com que a 

jovem entrasse aos 17 anos no curso de arquitetura da Universidade Presbite-
riana Mackenzie, trabalhasse em prefeituras logo após a formatura e abrisse 
em 2009 seu próprio escritório, que hoje, apesar de enxuto, está realizando 
nada menos que 21 projetos ao mesmo tempo, sendo que muitos deles incluem 
o gerenciamento da obra, um dos mais importantes diferenciais da empresa. 
A arquiteta selecionou três projetos para apresentar aos leitores de FortunA 

digit@l. Dois deles, as Casas M1 e M2, trazem uma prova da versatilidade da 

A
equipe: a mesma construção ganhou 
um estilo completamente diferente 
para adaptar-se a duas famílias. O 
outro, o Estúdio no Brooklin, traz 
uma solução engenhosa para um 
apartamento pequeno em prédio de 
alto padrão de um jovem advogado.
A residência M1 era de um casal com 

uma filha pequena. “Eles são jovens, 
mas têm uma alma clássica. Compra-
ram uma casa nova, grande, e ini-
cialmente achavam que estava OK. 
Mas em pouco tempo começaram a 
ter vontade de mudar. Fizemos o pro-
jeto para reformular alguns ambien-
tes, como o living, a brinquedoteca, 
o escritório do marido e o quarto da 

filha. Assim que terminamos a 
reforma, eles decidiram vender 
a casa”, conta Carolina. Ela diz 
que um dos maiores sucessos 
do escritório em redes sociais é 
o quarto da menina, inspirado 
em um castelo e muito lúdico.
Os novos proprietários, um 

casal homossexual com gostos 
contemporâneos e bem moder-
ninhos, também contrataram a 
equipe para uma reforma total. 

“Depois de dois meses, quebramos a 
casa inteira novamente. Entramos em 
pandemia e eles se mudaram para 
Cuiabá, aprovaram o projeto em 3D, 
orçamos e fizemos tudo. Eles voltaram 
no dia 24 de julho de 2020, entregamos 
a obra no dia 30”, detalha a arquiteta. 
O projeto, de linhas contemporâneas 
e conceitual, tem traços masculinos 
mas também obras de arte com figu-
ras femininas que beiram a dramati-
cidade. “A mesma casa conta histórias 
de famílias diferentes, antes era um 
casal com filha pequena, jovens com 
alma clássica, e depois um casal de 
homens com alma contemporânea e 
urbana”, diz.

CAROLINA BERNARDI 

REFORMOU E 

DECOROU A MESMA 

CASA DUAS VEZES, EM 

ESTILOS DIFERENTES

26 27 ARQUITETURA



O terceiro projeto, o Estúdio no 
Brooklin, tinha uma área interna de 
25 metros quadrados e uma varanda 
descoberta com o mesmo tamanho. 
“Conseguimos autorização para co-
brir em vidro e colocamos drywall 
por baixo. Deixamos uma parte pe-
quena descoberta, com três metros 
quadrados, que ficou muito agradável 
e tem uma linda vista lateral para a 
Ponte Estaiada”, conta a arquiteta. A 
integração de ambientes e cada de-
talhe milimetricamente pensado são 
os destaques da obra. “Os ambientes 
têm várias funcionalidades. A sala é 
integrada com a cozinha, que tem má-
quina de lavar, espaço para guardar 
o aspirador de pó, tudo escondido de 
uma forma charmosa e harmoniosa, o 
visitante nem percebe.” Carolina conta 
que tudo foi aprovado sem nem sequer 
um encontro presencial com o cliente.

CONFIANÇA
Essa facilidade para trabalhar à dis-
tância é outro importante diferencial. 
“Acontece muito de não encontrarmos 
o cliente pessoalmente. Quando nos 
contratam, dizem que gostariam de 
acompanhar a obra, mas acabam 
confiando tanto que deixam tudo por 
nossa conta”, diz. O gerenciamento da 
obra é bastante preciso: o orçamento 
é todo aprovado antes do início e os 
contratantes podem acompanhar to-
dos os procedimentos, planilhas e fotos 

atualizadas em um drive que fica à disposição deles o tempo todo. “Acredito 
que eles, de alguma maneira, se sentem seguros”, observa Carolina. Além disso, 
ela sempre faz a interface com os clientes, ao lado da arquiteta e da assistente 
responsáveis pelo trabalho. “Sou o SAC do escritório. O cliente gosta de ser 
atendido a cada minuto, caso ele levante a mão. Todos nossos projetos têm um 
grupo, para que eu não seja um filtro moroso. Assim não sou a única pessoa a 
dar respostas, mas sempre estou vendo. Estamos tendo sucesso nisso, porque 
os projetos saem mais rápido e com mais assertividade”, conta.
A organização interna conta com o auxílio de um software para gerenciamento 

que facilita todo o processo. “Gosto muito de cuidar de todo o trabalho, de 
entregar a casa pronta para o cliente. Me dá um prazer imenso cuidar dessa 
parte mais racional de administrar pessoas, dinheiro, obra e data. O cliente 
não precisa se preocupar com nada”, diz.

CASA M2: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS E OUSADIAS

FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br



Localizado em Alphaville há cinco 
anos, depois de um período em Ca-
jamar, o escritório de Carolina Ber-
nardi foi pensado para que os clientes 
sintam-se à vontade para assumir 
seu estilo . “É muito funcional e não 
tem elementos ligados a nenhuma 
tendência específica. Não é clássico 
nem industrial, é bonito e ponto”, diz 
a arquiteta, que detecta uma mudança 
de comportamento nos clientes em 
função da pandemia. 
“Antes, as pessoas procuravam pro-

jetos bonitos. Agora querem funcio-
nalidade, discutem minúcias, detalhes 
do revestimento, número de gavetas. 
Estão mais criteriosas, querem que 
a iluminação seja adaptada para o 
trabalho em casa, perguntam se a 
cadeira tem braço… Fazer um projeto 
com essas demandas tão individu-
alizadas é mais difícil, mas eu gosto 
disso, de ter um desafio”.  
Desafios, aliás, fazem parte da tra-

jetória da arquiteta. O primeiro, logo 
após sair da faculdade, foi na Prefei-
tura de Cajamar. Lá, ela desenvolveu 

os projetos de escolas, ginásios de es-
portes, creches e a Câmara Munici-
pal. “Logo que entrei, me pediram um 
laudo de desapropriação do terreno 
onde seria construída a Câmara. Em 
três dias, fiz um projeto em 3D, com 
um detalhamento enorme - incluin-
do o nome das pessoas nas cadeiras. 
Meu chefe cobrava o relatório e eu 
enrolava (risos). Quando mostrei tudo 
pronto ele me chamou para uma reu-
nião com o prefeito, que queria fazer 
muitas obras, e a partir daí passei a 
fazer todos os equipamentos públicos 
durante três anos”, lembra. 
Mesmo com o sucesso, a arquiteta 

alimentava o sonho de trabalhar para 
famílias em projetos residenciais. Teve 
uma breve passagem em uma incor-
poradora e em seguida abriu o estúdio 
próprio em Cajamar, onde já tinha al-
guns clientes. “De lá para cá meu foco 
continua sendo trabalhar para famí-
lias, fazendo o projeto e a execução. E 
nos últimos anos estamos entrando 
forte no mercado de luxo.” 

 ESTÚDIO NO BROOKLIN: 

 FUNCIONALIDADE E ELEGÂNCIA 
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A referência em construção e reformas à altura do seu estilo de vida
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O momento atual, com reajustes no preço da gasolina, pandemia e a urgência 
de controle das emissões de gases do efeito estufa, demanda ainda mais 

as soluções de transporte sustentável. O consumidor assistiu neste início de 
ano a uma alta expressiva nos custos dos combustíveis fósseis e viveu na pele 
uma necessidade imperativa de proteger-se da Covid-19. Além, claro, de tes-
temunhar uma preocupação crescente com o futuro do planeta.
A boa notícia é que veículos elétricos aliados a sistemas de captação da energia 

solar são capazes de resolver todos esses problemas. E o melhor: de maneira 
sustentável e sem gastos estratosféricos. O próprio usuário pode abastecer seu 
veículo - na maioria dos casos é possível retirar a bateria e acomodá-la em uma 
maleta que vem com o produto -, basta encontrar uma tomada. Costumamos 
brincar aqui na loja que, se a pessoa não encontrar uma no caminho até o 
posto de gasolina mais próximo, com certeza encontrará nele.
Na Elektra oferecemos aos clientes soluções completas: criamos kits sob medida 

para necessidades específicas. Alguns consumidores compram, por exemplo, 
duas scooters e uma bicicleta. A partir da demanda energética desses produ-
tos e de uma visualização da quantidade de insolação que as placas solares 
receberão no endereço da pessoa, somos capazes de calcular as dimensões 
do sistema de captação de energia. Percebemos, na nossa atividade diária, que 
uma coisa leva à outra: quando o usuário decide optar por um veículo elétrico, 

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

acaba automaticamente querendo ter 
também um modo de abastecimento 
próprio e renovável, sem custos fixos 
e sem agredir o meio ambiente.
Entre as soluções de recarregamen-

to que desenvolvemos temos duas que 
têm agradado especialmente aos nos-
sos clientes: um quiosque com placas 
solares, com iluminação, e um bistrô. 
Ambos têm tomadas que podem ser 
usadas pelos usuários de estabeleci-

mentos comerciais, permitindo que 
os proprietários fidelizem ainda mais 
seus clientes, oferecendo a opção de 
recarregarem seus aparelhos ou veí-
culos de forma gratuita e sem custo 
para o dono do negócio. Além de muito 
práticos, esses dois sistemas são este-
ticamente atraentes: o quiosque tem 
forma de flor e o bistrô é uma mesinha 
com tomada para recarregar notebooks 
ou smartphones. 
Toda vez que recebemos uma deman-

da por um sistema de recarga inteli-
gente calculamos em quanto tempo o 
cliente vai recuperar o investimento 
- sendo que após esse período passa a 
contar com o fornecimento de energia 
de forma gratuita. Sabemos que aliar 
baixo custo, cuidar do planeta, e prote-
ger as pessoas em um momento difícil 
de pandemia são prioridades hoje e 
podem fazer a diferença amanhã. É 
com essa certeza que atuamos dia a 
dia para conscientizar a sociedade e 
oferecer soluções cada vez melhores 
aos nossos clientes. 

VEÍCULOS ELÉTRICOS: RECARGA FÁCIL E COM CUSTOS BAIXOS

@elektramotors; @elektramotors_bh; @elektra.motors.rs
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SOLIDEZ E AGILIDADE

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

OVENS, MAS JÁ COM UMA EXTENSA TRAJETÓRIA 
EM NEGÓCIOS INOVADORES E NO EMPREENDE-
DORISMO, EDUARDO CARVALHO E FÁBIO AS-
DURIAN TRABALHARAM JUNTOS NO MERCADO 
IMOBILIÁRIO. Em 2016, negociavam um ativo de 
centenas de milhões de reais quando o comprador, 
depois de seis meses de intensas conversações, 
desistiu da transação por questões macroeconô-
micas. Voltaram à estaca zero e decidiram: nunca 
mais passariam pela mesma situação. 

Aí entrou mais uma vez em cena a capacidade inovadora da dupla, que, após 
muitas pesquisas e reflexões, percebeu que poderia juntar o mundo real ao 
virtual usando ao mesmo tempo a tecnologia blockchain, as melhores práticas 
de governança e compliance e ativos reais. Surgia assim a empresa Dynas-
ty Global Investments AG, cujo token, o D¥N, permite que os investidores 
tenham, ao mesmo tempo, a agilidade e a facilidade de realizar transações 
característica das criptomoedas e a estabilidade do mercado imobiliário.
A empresa, fundada na Suíça, no Cripto Valley em Zug, área de ecossiste-

mas tecnológicos, já integralizou seu capital social no Brasil com sua pró-
pria cryptomoeda. Os planos para este ano incluem uma aquisição icônica 
na cidade de São Paulo e uma oferta pública para Europa e Ásia. Com esse 
ativo na base, a empresa busca a sua consolidação em todos os continentes.

J

CRIADA POR EMPREENDEDORES BRASILEIROS,
A CRIPTOMOEDA D¥N INOVA AO JUNTAR A 

ESTABILIDADE DO MERCADO IMOBILIÁRIO À 
FUNCIONALIDADE DAS NOVAS TECNOLOGIAS
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Você poderia explicar aos leitores como funciona o D¥N? Como se dá 
essa parceria com o mundo real dos imóveis?

O D¥N surgiu da necessidade de dar maior liquidez ao mercado imobiliário. 
É um segmento muito valorizado, mas quando você precisa de liquidez perde 
velocidade, e em consequência perde valor. Nós percebemos que por meio da 
tecnologia blockchain, das criptomoedas, é possível usar a renda dos ativos 
imobiliários adquiridos para recomprar D¥Ns no mercado, ou seja, obter li-
quidez sem precisar se desfazer do ativo imobiliário. Essa foi a tese que mon-
tamos em 2016, e de lá para cá viemos trabalhando para implementar. Agora 
estamos nesse momento de oferta privada e pretendemos virar a chave para 
oferta pública em breve. 

Por que esse tipo de criptomoeda pode ser mais seguro do que as outras 
já existentes no mercado?

O D¥N tem características e qualidades que garantem mais estabilidade. Uma 
vez que você tem referência de valor de um ativo real, que está por trás do token 
da Dynasty, você evita um dos grandes riscos do mercado de criptomoeda, 
que é a alta volatilidade. Nessas transações, você corre o risco de ver a moeda 
subindo 15 ou 20% num dia e também podendo cair 20% ou 30% em um curto 
período. O D¥N traz mais estabilidade e menos volatilidade. 

Qual a diferença entre o D¥N e os fundos imobiliários? Quais vantagens 
ela traz ao investidor? 

O diferencial em relação ao fundo imobiliário tradicional é que nós temos liqui-
dez global, você poderá liquidar seu D¥N globalmente. Outra grande vantagem 
é a possibilidade de entrar e sair em várias moedas, você poderá comprar em 
dólar e poderá retirar em francos suíços, comprar em real e retirar em bitcoin, 
euro. Isso não é possível em nenhum outro tipo de fundo. Outra vantagem é 
que com o D¥N o detentor do token poderá realizar transações até mesmo 
em um caixa eletrônico, onde poderá enviar o D¥N, fazer a venda e receber 
o dinheiro. São facilidades que não existem no mercado tradicional e somos 
capazes de oferecer, pelo fato de usarmos a tecnologia blockchain.

Cofundador da Dynasty , graduado em Administração de Empresas, Fábio 
Asdurain teve uma trajetória ascendente no varejo. “Fundei uma loja espe-
cializada em tênis em 1992, vendi a operação em 2004. Montei os primeiros 
e-commerces de calçados em 1998 e introduzi o conceito de autoatendimento 
no ramo óptico, com a rede de lojas Sun Watch”, conta o empresário ao lembrar 
o ineditismo do projeto, visto que lojas especializadas em óculos de sol não 
existiam na época.
Eduardo Carvalho também iniciou cedo a carreira de empreendedor. Criou, 

aos 19 anos, o primeiro e-commerce de revelação de fotos on-line do Brasil, o 
Revela Web. “Em alguns anos a empresa virou grande player no mercado de 
revelação de fotos on-line e um dos maiores clientes da Kodak no Brasil. Depois 
de vender a operação, fui convidado para dar uma consultoria no mercado imo-
biliário, setor que até então não conhecia. Posso dizer que gostei muito e virei 
sócio de uma grande imobiliária. Passei a ajudar na parte de estruturação de 
fundos imobiliários, inclusive em businness inteligence. Em 2016, ao observar 
os números no mercado corporativo e de alto padrão tanto no Brasil quanto 
no exterior, eu e Fábio tivemos a ideia de juntar o mundo real com o virtual 
usando uma ferramenta aceita globalmente”, detalha Eduardo Carvalho. A 
seguir, ele conta mais sobre o projeto em entrevista exclusiva. 

 EDUARDO CARVALHO E FABIO ASDURIAN: 

 TRAJETÓRIA MARCADA PELA INOVAÇÃO 
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Como surgiu a ideia de criar esse novo conceito?

A ideia surgiu da necessidade de aumentar a liquidez 
do mercado imobiliário. Em 2016 eu e meu sócio está-
vamos negociando um ativo de algumas centenas de 
milhões de reais, para apenas um comprador. Após 
seis meses de muito trabalho, o comprador desistiu, 
por motivos macroeconômicos, e vimos nosso tra-
balho desperdiçado. Decidimos então nunca mais 
negociar um ativo com apenas um comprador. Se a 
gente fizesse uma oferta num formato parecido com 
o fundo, com distribuição em cotas, e essa cota fosse 
representada digitalmente como uma criptomoeda, 
vimos que teria potencial, alcance global e grande 
apelo. Na época, se falava em criptomoeda, mas era 
nebuloso, sabíamos que não existia algo atrelado em 
valor. Ela funciona pela lei da oferta e da procura, e 
não havia nenhum processo de compliance e gover-
nança para vetar o uso de dinheiro de fontes ilícitas, 
entre outras questões. Percebemos que juntando a 
tecnologia blockchain com governança, complian-
ce e ativos reais, teríamos um produto pronto para 
receber grandes investidores institucionais 
e profissionais quando estes iniciassem a 
migração para o mercado de criptomoedas, 
o que está acontecendo agora. 

Por que escolheram Zug, na Suíça, para 
sede da empresa?

Quando fundamos a empresa, queríamos a 
melhor jurisdição do mundo para dar suporte 
ao nosso negócio. Queríamos uma base segura, que desse suporte ao empreen-
dedor e oferecesse o melhor em termos de tecnologia. Como estamos falando 
de algo novo, em 2016 poucos países tinham regulação para criptomoeda, mas 
a Suíça estava na frente. Tem uma área chamada Fintech Desk, que permite ao 
empreendedor testar seus modelos dentro do ambiente regulatório suíço. Vendo a 
possibilidade de atuar dentro dessa jurisdição segura e a oportunidade de ter um 
suporte, decidimos pela Suíça. O país tem vários cantões, e cada um deles é como 
se fosse um pequeno estado, com bastante autonomia. Zug já era conhecido como 
o Cripto Valley, que é o cantão com forte base para o desenvolvimento do block-
chain, tecnologia usada para as criptomoedas. Já existiam empresas, na época, 
que mexiam com isso, o que foi primordial para escolhermos essa localização.

Como está sendo a performance na empresa 
desde que ocorreu o lançamento no Brasil?

Estamos na fase de pré-lançamento de oferta priva-
da dentro de nossa rede de relacionamentos, e nos 
surpreendeu muito. O entendimento das pessoas 
em relação à criptomoeda está aumentando: há uma 
maior percepção de valor e destaque para o fato de 
poder fazer transações instantâneas, sem burocra-
cia. Isso favorece muito a aceitação do produto, que 
tem sido espetacular. 

Como está sendo o processo para viabilizar a 
integralização de capital social? O mercado já 
está preparado para esse novo conceito? 

A integralização do capital no Brasil foi concluída, 
com sucesso. Não temos conhecimento de outra 
empresa que tenha integralizado o capital em crip-
to aqui no Brasil. Para nós foi bastante trabalhoso. 
Junto ao nosso escritório de advocacia, usamos toda 

a normatização das juntas comerciais que, 
desde novembro do ano passado, permitia 
que as empresas integralizassem capital em 
criptomoeda. Para chegar ao valor correto, 
aplicamos toda a base de negociação dos 
nossos contratos, que têm rastreamento dos 
investidores e autenticidade. Foi um marco 
histórico, ficamos contentes pela empresa 
e pela indústria do blockchain de maneira 
geral. O mercado internacional está melhor 

preparado que o nacional, vemos grandes bancos  de investimento falando de 
fundos de criptomoedas, e trabalhando ou se estruturando para fazer custódia 
desse tipo de investimento. A própria Bolsa de Valores da Suíça, a SIX, já está 
se preparando para fazer negociação de ativos em blockchain, tornando digital 
a representação das ações. Todo mercado de custódia e de compra e venda de 
ações tende a migrar para blockchain. O ano de 2020, por conta da pandemia, 
acelerou o volume de transações em criptomoeda, e recentemente o Bitcoin 
superou a marca do 60 mil dólares cada unidade. Esses movimentos tornam o 
mercado mais atrativo e forte. Players do mercado financeiro se adaptam para 
dar suporte a esse mercado, que percebem ser um caminho sem volta. 

 EDUARDO CARVALHO: “ESCOLHEMOS A 

 MELHOR JURISDIÇÃO DO MUNDO” 
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Poderia enumerar as vantagens de realizar pagamentos por meio de crip-
tomoedas em relação aos meios convencionais? Como os usuários podem 
garantir a segurança das operações?

A grande vantagem é a ausência de intermediador: não é necessário procurar 
o banco. Sai direto da sua carteira para a conta de quem vai receber, você tem 
mais poder em relação a como vai fazer o pagamento, tem vantagens de taxa, 
tempo e agilidade, além de as operações serem totalmente seguras. A transação 
feita dentro do blockchain é irreversível e rastreável, é possível saber de onde 
partiu o recurso. O nome da pessoa, claro, fica oculto, criptografado, mas é 
possível entender de onde vieram os fundos de cada transação. É uma tecnologia 
impossível de ser fraudada, já foi testada com todos os mecanismos existentes 
atualmente. Seria muito mais caro fraudar uma transação em criptomoeda 

do que comprar um volume enorme. A tecnologia se chama blockchain por-
que envolve uma cadeia de blocos fechados, cada bloco consolidado torna-se 
imutável. Essa operação é replicada em milhões de computadores, então para 
tentar fraudar seria necessário fraudar milhões de computadores num espaço 
de tempo curto, o que é impossível com a tecnologia que existe atualmente.

Quais são os próximos planos da Dynasty no Brasil e fora?

Vamos fazer uma aquisição icônica aqui na cidade de São Paulo, depois uma 
oferta pública para Europa e Ásia, já com esse ativo na base, isso até o início do 
segundo semestre de 2021. O próximo passo, após a oferta, é consolidar a em-
presa em todos os continentes, com abertura de escritórios, distribuição para 
family offices e investidores institucionais focados em investimento em cripto. 

Poderia falar sobre o portfólio de imó-
veis no Brasil? 

Tanto no Brasil quanto fora, o perfil 
de aquisição é o mesmo: imóveis triple 
A com localizações superpremium. 
Os inquilinos têm contratos longos. 
O foco principal são ativos que dêem 
segurança em termos de liquidez. Em 
São Paulo nosso exemplo é a região da 
Faria Lima, com prédios corporativos 
com certificações ambientais e uma 
série de requisitos que definimos em 
nosso plano.  

 FABIO ASDURIAN: E-COMMERCE  

 DE CALÇADOS E REVOLUÇÃO 

 NO RAMO ÓTICO 
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_carreiras e sucessões_

Como vencer um jogo que não tem fim? Nesta edição gostaria de compartilhar 
com os leitores um pouco do conteúdo do excelente livro do escritor Simon 

Sinek, O Jogo Infinito. Um livro que se baseia no tratado intitulado Jogos Finitos 
e Infinitos -  A Vida como um Jogo e Possibilidades. O criador desse conceito foi 
o professor James P. Carse, que nos mostra de forma clara como nós humanos e 
jogadores de qualquer partida podemos escolher como vamos jogar em relação 
aos negócios, políticas e até à própria vida. Simon Sinek começa o livro com uma 
intrigante afirmação: “É surpreendente que este livro precise existir”. 
O livro é uma lição de vida e nos faz refletir sobre qual tipo de jogo temos 

jogado, as causas e consequências de ter uma mentalidade de jogo finito ou 
infinito. Começo pela explicação do que é um jogo finito: são aqueles que têm 
participantes definidos, regras fixas, e um objetivo claro a ser alcançado - que, 
ao ser atingido, encerra o jogo. Nele há vencedores e perdedores como em 
um jogo de futebol. Já no infinito não existem vencedores ou perdedores, os 
participantes estão sempre mudando e as regras não são precisas. Nesse jogo, 
não há uma receita de como ter negócios vitoriosos ou como vencer na vida. 

Já o jogo finito está relacionado a so-
luções imediatas, vitórias rápidas com 
foco no curto prazo com a dicotomia 
do fracasso versus sucesso, vencedores 
versus perdedores. Fomos acostuma-
dos ao jogo finito. Mas será que a vida 
se resume a este pensamento simplis-
ta e gera resultados sustentáveis para 
as empresas, negócios, funcionários, 
acionistas e clientes? 
Se o jogo dos negócios está inserido 

em um jogo infinito, os jogadores esta-
belecem as próprias estratégias, acei-
tam novos participantes, que podem 
ser concorrentes, e não há um conjunto 
de regras fixas que devem ser segui-
das, desde que a lei de cada país seja 
respeitada. No mundo dos negócios 
encontramos líderes com mentalidade 
finita e infinita. O líder de mentalidade 
finita fala constantemente em vencer, 
fica obcecado em derrotar concorren-
tes, anunciar que a empresa é a melhor, 
e a classifica como a número 1. Mas me 
pergunto, qual o parâmetro, métricas 

de um líder de intitular seu negócio o 
melhor e o número 1? O lado negativo 
de ser um líder com mentalidade finita 
em um jogo infinito é a construção 
de um ambiente de pouca confiança, 
baixa inovação e cooperação, fatores 
fundamentais para o crescimento e 
sustentabilidade dos negócios. 
No jogo infinito, o valor do negócio 

não é medido por métricas arbitrá-
rias. O sucesso de uma empresa é pro-
porcional ao desejo das pessoas em 
contribuir para o negócio. O líder de 
mentalidade infinita atua para garantir 
que todos os que se relacionam com a 
empresa, como colaboradores, clientes 
e acionistas, se inspirem, admirem e 
continuem a contribuir com seus es-
forços, sendo leais e fiéis à marca e 
aos investimentos no negócio. E isso 
se aplica a momentos de estabilidade e 
instabilidade. Além disso, a mentalida-
de infinita considera o impacto de suas 
decisões em seus colaboradores, na 
economia, na comunidade e no mundo.

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 humanos44 45
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 Já a mentalidade finita não se importa com maneiras de au-
mentar a lucratividade e não está preocupada com o ambiente 
que a cerca, o foco é no imediatismo. Momentos de imprevisibi-

lidade, como uma nova tecnologia ou concorrente, mudanças no mercado 
ou eventos e ameaças globais como estamos vivendo, com a pandemia, podem 
destruir a estratégia fundamentada na mentalidade finita. Essa empresa tem 
dificuldade de se adaptar, se transformar e se reinventar em um mundo de 
rápidas mudanças. Neste momento estamos percebendo que, com a pandemia, 
muitos negócios estão se transformando e se adaptando rapidamente à nova 
realidade por terem a mentalidade infinita. Para liderar com uma mentalidade 
infinita, podemos optar se queremos ou não entrar no jogo. Ao entrarmos no 
jogo com a mentalidade infinita, Simon Sinek destaca cinco fatores: promova 
uma causa justa, tenha equipes de confiança, estude rivais dignos, prepare-se 
para a flexibilidade existencial e tenha coragem para liderar. 
Uma causa justa tem que ser clara e ter uma visão específica e atraente do 

futuro, incentivando as pessoas a engajar-se para ajudar a alcançá-la. A causa 
justa nos faz sentir que vale a pena abraçá-la.
Ao trabalharmos em uma equipe de confiança, existe espaço para mostrar-

mos nossas vulnerabilidades. Há um ambiente de segurança para admitirmos 
erros, falhas, assumirmos responsabilidade por nossos comportamentos e 
pedirmos ajuda. Equipes de confiança florescem em espaços no qual as pes-
soas se sintam seguras e confortáveis de serem quem são.
Um rival digno é um jogador com o qual vale a pena nos compararmos. São 

jogadores que fazem alguma coisa, seja produto, serviço, inspirar mais lealda-
de, agir com mais sentido de propósito tão bem ou melhor que nós.  Ou seja, 
podemos aprender com eles e continuarmos no jogo.
A flexibilidade existencial é a capacidade de fazer uma ruptura em um modelo de 

negócio ou estratégia para alcançar uma causa justa adiante. Pauta-se pela ideia 
de que a incerteza faz parte do jogo e que abraçá-la 
é fundamental para a sustentabilidade do negócio. 
E, por fim, ter coragem para liderar é ter dispo-

sição para assumir riscos pelo bem de um futuro 
desconhecido, por meio de um padrão ético. É li-
derar alinhado a uma causa justa, ao propósito do 
negócio. E isso se reflete como exemplo para os 
colaboradores que abraçam e atuam com coragem 
para liderar.
E você quer jogar qual tipo de jogo?  

UM RIVAL DIGNO É AQUELE COM 
QUEM PODEMOS APRENDER E 
CONTINUAR NO JOGO

Soluções que
vão além do

seguro.

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

consultoria em benefícios e 
corretagem de seguros, 

resseguros e a�nity

Programas de seguros  
customizados

Parcerias estratégicas ao 
redor do mundo  

Presente nas principais 
capitais
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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_

Falar sobre os impactos das inovações tecnológicas na indústria de cons-
trução civil e outros mercados é um dos meus assuntos preferidos. Afinal, 

tenho a honra de poder contribuir com essa transformação no meu dia a dia, 
liderando uma empresa que nasceu justamente para dar às pessoas o poder 
de criar um mundo melhor projetado e feito para todos.
São muitas as histórias que coleciono e hoje escrevo sobre um capítulo muito 

interessante: a engenharia digital que está por trás dos grandes projetos de 
preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Pode não parecer, mas 
esse assunto tem uma boa dose de futurismo e eu vou explicar por quê.
Estamos próximos do aniversário de dois anos de um incêndio que parou o 

mundo: o da Catedral de Notre-Dame, em Paris, o monumento mais visitado 
da Europa e um ícone da arquitetura gótica. É um espaço que já tive a oportu-
nidade de visitar - antes do acidente, claro -, e lembro o quão impressionado 

fiquei com a grandiosidade da construção. Diante do portal, me perguntava 
como podia ter tanta riqueza de detalhes. Detalhes valiosos que poderiam 
ter se perdido para sempre em meio ao fogo, mas que, graças à tecnologia, 
estão sendo recuperados.
Desde o acidente, profissionais de áreas diversas têm trabalhado incansavel-

mente para a recriação e preservação da histórica catedral. Além do trabalho 
de arqueólogos, geólogos, químicos e outros cientistas, que seguem analisando 
os danos para repará-los e também entender como a catedral foi construída 
e o que está por baixo de toda a estrutura, arquitetos e engenheiros também 
vêm realizando estudos e experimentos sobre a estrutura. Tudo para que seja 
possível recuperar o monumento integralmente. É aí que entram as tecnologias 
mais recentes da indústria, como a consagrada metodologia BIM (Building In-
formation Model), sobre a qual já escrevi outras vezes aqui. Aliado ao laser scan 
3D - uma ferramenta de medição e digitalização remota 3D de alta precisão -, 
e à nuvem de pontos - técnica que recria objetos e estruturas referenciadas a 
partir de uma grande coleção de pontos -, o BIM está tornando possível modelar 
digitalmente a edificação, abrindo um mar de possibilidades. 
Por meio da digitalização 3D e do poder da nuvem, estamos acelerando e 

automatizando todo o processo de captura de dados de construções históri-
cas. Imaginem que, depois desse processo, ainda há uma segunda etapa, que 
é combinar todos esses dados, de diferentes fontes, para desenvolver uma 
modelagem no padrão BIM como “fonte única” do projeto original, tudo com 
altíssima precisão. Tecnicamente, é isso que a tecnologia pode fazer por um 
projeto tão nobre quanto o de restauração da Notre-Dame. Na prática, isso sig-
nifica reconstruir digitalmente esse grande monumento histórico, com réplicas 
virtuais de todas as colunas e imagens que ali se encontram, o que permite, 
além da reconstrução futura, compartilhar a experiência com qualquer pessoa 
no mundo, seja criando um modelo interativo em 3D para visitas virtuais ou 
para auxiliar o uso de aplicações móveis para ajudar em visitas guiadas.
As inovações, no entanto, não estão aí só para apoiar a restauração, mas 

sobretudo para ajudar na conservação, antecipando esforços como esse na 
Catedral, e também para possibilitar a revitalização de patrimônios. Nesse 
sentido, vale mencionar o projeto pelo qual está passando a icônica Torre 
Eiffel. Em 2018, anunciamos uma parceria da Autodesk com a Prefeitura de 
Paris, que previa o uso da tecnologia BIM para criar um modelo 3D da área 
de 54 hectares no entorno do monumento, num projeto audacioso que visa 
modernizar o parque ao redor da torre. 
Utilizando a tecnologia de digitalização para BIM (scan to BIM), consegui-

mos então montar uma maquete do local, que foi o ponto de partida para um 
concurso, o “Grand Site Tour Eiffel”, que escolheria a empresa para tocar esse 
grande projeto. A maquete, que contou com uma versão simplificada por meio 
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do software Infraworks, foi baseada 
em cerca de 350GB de dados de nu-
vem de pontos (dados topográficos) 
coletados por varreduras e fotogra-
metria da área, que inclui edifícios, 
vias, passagens de pedestres, espaços 
verdes e o rio Sena. 
A renovação da área em torno da 

Torre Eiffel acontecerá entre 2021 e 
2023, mantendo o monumento aber-
to aos visitantes – isto é, assim que 
os parisienses e viajantes do mundo 
puderem voltar a viajar como antes. 
Tudo deve estar pronto para os Jogos 
Olímpicos de 2024 na capital francesa.

TROPICALIZANDO A CONVERSA
Quando ingressei na Autodesk, em 
2016, um dos primeiros projetos que 
me chamaram a atenção foi a revitali-
zação do Museu Imperial de Petrópolis, 
que provou o poder do escaneamento 
3D, técnica que eu não conhecia antes 
de vir para cá, capaz de resguardar a 
memória e a história do nosso país. O 
objetivo do projeto foi captar imagens 
da edificação tanto interna quanto 
externamente, considerando todo o 
entorno do museu, com o máximo de 
detalhamento possível.
Assim como no caso da Notre-Dame, 

isso abre uma série de oportunidades, 
que vão desde melhorar a gestão da 
preservação do Palácio até criar novas 
experiências para os visitantes. Quan-
to à preservação, por exemplo, agora 
é possível ter dados detalhados para 
calcular com precisão a quantidade 
de tinta necessária para preservar a 
pintura do local. Já em relação aos 
ganhos em experiência, as imagens 

captadas podem gerar atividades 
usando realidade aumentada, visitas 
virtuais, maquete em 3D, entre tantas 
outras possibilidades.
Eu não poderia concluir esse texto 

sem falar de outro grande projeto no 
qual estamos envolvidos e que está 
bem “quente”: é a preservação da 
memória do Museu do Ipiranga, em 
São Paulo. Fechado desde 2013 para 
obras, o museu público mais antigo 
da capital, que é uma verdadeira obra 
de arte do século XIX, passa por um 
projeto completo de restauração e mo-
dernização, que conta com diversas 
frentes de trabalho. E estamos juntos 
para liderar toda a engenharia digital 
que irá garantir a memória de cada 
detalhe da construção e dos itens 
que a compõem, também ajudando 
na restauração em si.
A fase de captação das imagens in-

ternas e externas, com o apoio de scanners a laser e drones, já está concluída. 
Começamos então a trabalhar, do ano passado para cá, na parte da modelagem 
em 3D do edifício-monumento, etapa que será decisiva inclusive para a cons-
trução do novo espaço ampliado, já que tudo deve ser muito bem planejado 
para não afetar nem prejudicar o edifício antigo. 
Enquanto centenas de operários trabalham diariamente no grande canteiro 

de obras em que se transformou o museu, outras dezenas de arquitetos e 
engenheiros quebram a cabeça em torno das reconstruções digitais e das 
projeções de como ficará depois das reformas. O Museu do Ipiranga reabrirá 
suas portas em 2022, ano da comemoração do bicentenário da Independên-
cia do Brasil, e teremos ainda mais atualizações para passar a vocês até lá. 
Eu comecei o texto falando sobre o quão futurista pode ser a preservação da 

história. É quase um paradoxo. Mas no final, a inovação que permite conservar 
o patrimônio cultural é a mesma que antecipa e constrói o futuro. Mais do 
que digitalizar acervos e monumentos, a tecnologia preserva o legado cultural 
histórico, e o mantém disponível para a educação das gerações futuras.  

IMAGENS INTERNAS E EXTERNAS 
DOS MONUMENTOS SÃO 
CAPTADAS POR SCANNERS E 
USADAS NA MODELAGEM 3D
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Gledson Castro é CEO da G2C Events, empresa especializada em eventos 
ligados à aviação geral. Entre os projetos estão o HeliXP-Helicopter Experience, 
maior feira de helicópteros da América Latina, AviationXP e AviaTrade

aeronaves que operarem sob regime 
de compartilhamento é de responsa-
bilidade do administrador do progra-
ma, conforme cadastro no Registro 
Aeronáutico Brasileiro. A nova regra 
tornou mais clara a modalidade de 
propriedade compartilhada, especial-
mente especificando quais modelos de 
negócios são permitidos. Além disso, 
agora será possível esclarecer também 
as responsabilidades, isentando o co-
tista do controle operacional. 
O programa de compartilhamento de 

aeronaves é a maneira mais fácil de o 
usuário voar sempre que precisar, livre 
de preocupações e pagando apenas 
pelo que utiliza. A cota é atrelada a 
um total de horas que o proprietário 

pode voar ao longo de um ano. Por 
exemplo, ao adquirir uma fração que 
permite voar 50 horas ao ano, o sócio 
não poderá voar acima deste limite, 
pois nesse caso seria configurado o 
serviço de transporte aéreo. Para voar 
mais é necessário ampliar a cota para 
um novo total de horas disponíveis.  
A nova regra passará a valer a partir 

de agosto de 2022, prazo considerado 
adequado pelo setor para assegurar 
uma transição gradual para quem já 
atua no setor de propriedade com-
partilhada. 

COMPARTILHAMENTO
DE AERONAVES

como manual de operações, treina-
mento e exames. O texto prevê deter-
minações bastante simples e claras, 
melhorando a eficiência e reduzindo 
custos com itens muitas vezes dupli-
cados. A iniciativa está alinhada com 
o Programa Voo Simples, lançado em 
outubro de 2020, que está desburo-
cratizando a aviação geral e deverá 
permitir maior competitividade no 
setor. Ainda que o processo agora 
seja mais simples, as regras de se-
gurança operacional são semelhantes 
às das operações sob o Regulamento 
Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 
135, que regula o táxi-aéreo, incluindo 
apenas adequações para o comparti-
lhamento. O controle operacional das 

N o início de fevereiro a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

aprovou o Programa de Proprieda-
de Compartilhada de Aeronaves, 
que permite que aviões possam ser 
compartilhados por até 16 cotistas e 
helicópteros por até 32 sócios. 
A nova modalidade amplia o modelo 

de compartilhamento de aeronaves, 
criando regras mais simples e claras 
para o setor. O contrato deverá ter 
duração mínima de um ano e segue,  
basicamente, o modelo adotado pela 
Federal Aviation Administration 
(FAA), a agência de aviação civil dos 
Estados Unidos. 
Outro destaque da nova regra é a 

simplificação das questões técnicas, 
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MODELO HÍBRIDO DA FERRARI, COM 1.000
CAVALOS DE POTÊNCIA, CHEGOU AO PAÍS

DIRETO PARA A GARAGEM DO CLIENTE

A PRIMEIRA SF90 
STRADALE DO BRASIL
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ÚLTIMA SEMANA DE FEVEREIRO 
DE 2021 FOI ESPECIAL PARA UM 
CLIENTE FERRARI NO BRASIL. 
Poucas horas após a SF90 Stradale 
desembarcar no país, ele teve o pri-
vilégio de receber em sua garagem 
um dos modelos mais exclusivos 
e desejados do mundo. Detalhe: o 
carro custou nada menos que R$ 
6.9 milhões. 

A SF90 Stradale é o primeiro modelo híbrido da Ferrari 
montado em linha de produção, ou seja, sem ser número 
limitado. E que carro!
Esse é o modelo mais potente da Ferrari nas ruas. São 1.000 

cavalos de força divididos em 780 cavalos no propulsor V8 
Biturbo e 220 cavalos em três motores elétricos (dois dian-
teiros e um traseiro). E, para potencializar toda esta força, é 
um carro muito leve: apenas 1.570 quilos.
O motor elétrico traseiro, que está posicionado entre o motor 

principal e o câmbio, chama-se  MGU-K (Motor Generator 
Unit Kinetic) e é o mesmo que a equipe Scuderia Ferrari 
utiliza atualmente na Fórmula 1. O nome, inclusive, SF90, 
comemora os 90 anos da Scuderia Ferrari.
O câmbio automatizado de dupla embreagem e oito mar-

chas é uma evolução da caixa de sete velocidades já usada 
pela marca. Segundo a Ferrari, o 0 a 100 km/h é feito em 

2,5 segundos e a velocidade máxima 
é de 340 km/h. Um dos destaques é a 
aerodinâmica criada para aplicar 390 
quilos de downforce a 250 km/h.
O interior tem detalhes inspirados na 

aeronáutica, como os comandos no con-
sole central. Esse também é o primei-
ro modelo da marca a ter um painel de 
instrumentos digital de 16 polegadas. O 
SF90 Stradale também usa pela primeira 
vez a tecnologia chamada de controle de 
feixe ativo para os faróis de LED.
 Outras unidades estão programadas 

para chegar ao Brasil este ano. A pri-
meira SF90 Stradale é de um cliente 
de São Paulo. Seu carro (as fotos que 
ilustram esta matéria são do modelo) 
está configurado na cor Rosso Corsa, 
com teto preto e interior Cuoio.  

OUTRAS UNIDADES ESTÃO 

PROGRAMADAS PARA CHEGAR 

AO BRASIL ESTE ANO

A
FICHA TÉCNICA

MOTOR 
V8 Bitubo 780 cavalos;

TRÊS MOTORES ELÉTRICOS 
220 cavalos

POTENCIA MÁXIMA
1.000cavalos 

VELOCIDADE MÁXIMA
340km/h

0 a 100km/h 
2.5s

VALOR 
R$ 6.9 milhões
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FABRIZIO ALLUR 
INAUGURA LOJA CONCEITO 

NO ITAIM BIBI
NOVO ESPAÇO TEM LOUNGE, BAR E CAFÉ, ALÉM DE

 AMBIENTE PRIVATIVO PARA NOIVOS E SEUS CONVIDADOS

A label masculina Fabrizio Allur, 
conhecida pelo requinte de 
sua alfaiataria vintage,   sem-

pre surpreende os clientes com seu 
constante aprimoramento. A novidade  
da estação é a loja conceito no Itaim 
Bibi, onde o atendimento intimista e 
completamente personalizado que já 
faz parte da história da marca é feito 
em um ambiente refinado, confortá-
vel e aconchegante. A nova loja conta 
com um lounge privée, bar com drin-
ques especiais e um excelente café, 
para confortar e relaxar. O espaço 
também dispõe de uma área exter-
na, com um paisagismo de bom gosto, 
ideal para momentos descontraídos 
com os amigos e para fumar charu-

tos. Os noivos, que sempre contaram 
com um acolhimento especial, agora 
ganharam um ambiente privativo para 
confraternizações com os padrinhos.
O atendimento segue com toda a 

exclusividade, e é feito pelo próprio 
Fabrizio. Outro diferencial está na 
oportunidade de o cliente conferir 
bem de perto todo o processo fantás-
tico de criação e confecção das peças, 
por meio de uma visitação guiada pela 
produção. Nessa atividade, são mos-
trados todos os passos da alfaiataria, 
deixando claras a transparência e a 
originalidade da marca. A grande no-
vidade fica para o público feminino, 
que recebe a primeira linha de camisas 
sob medida, de alta-costura, assinadas 
por Fabrizio Allur. 
Com mais de 20 anos de experiência 

na confecção artesanal, de alto luxo 
e totalmente sob medida, Fabrizio 
Allur oferece um serviço diferencia-
do, que inclusive conta com entregas 
por helicóptero. O estilo é refinado e 
original, misturando de maneira pri-
morosa tendências clássicas a toques 
de modernidade. 

NOVA LOJA: REQUINTE, 
CONFORTO E ACONCHEGO

  DIVULGAÇÃO

60 61 SU MISURA



Para o público masculino, o ateliê 
produz paletós e blazers que carregam 
marcas registradas: o duplo caseado 
na lapela, o forro ou aviamento co-
lorido, à escolha do cliente, e muitas 
vezes o abotoamento duplo com o uso 
de correntes banhadas em ouro 24k. 
As camisas valorizam a silhueta e as 
calças são mais leves e impecáveis. As 
criações muitas vezes se completam 
com os sapatos exclusivos da marca.
Com uma linha ampla de produtos 

que engloba blazers, calças, camisas, 
sapatos, tênis, polos, coletes e shorts, 
a brand já tem fãs em Nova York, Pa-
namá e Londres, e já vestiu inúmeras 
celebridades brasileiras.
Além disso, para 2021 a marca irá lan-

çar a coleção 3.0, composta de camisas 
básicas com cortes exclusivos, para 

o homem que necessita um figurino 
adequado para reuniões ou eventos 
de última hora.
O ateliê fica na Rua Benedito Lapin, 

144, Itaim Bibi, São Paulo, e já está em 
funcionamento respeitando todos os 
protocolos de segurança da COVID-19. 
Para saber mais acesse: fabrizioallur.
com/ ou agende sua visita através do 
telefone 11 3045-4882.   

 VISITA GUIADA REVELA OS BASTIDORES DO 

 PROCESSO CRIATIVO E DE PRODUÇÃO 
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CLIENTES PARA TODA A VIDA

Em plena crise do novo coronavírus, que em 2020 foi res-
ponsável pela queda de 29% do consumo doméstico de 
calçados e de 30% nas exportações, o Brasil voltou aos 

patamares de 16 anos atrás. Em 2019 éramos o quarto maior 
produtor mundial de calçados, com 908 milhões de pares pro-
duzidos, ao lado de países como China, Índia, Vietnã e Indonésia.
Essa crise também deve mudar um pouco mais o cenário tra-

dicional pré-pandêmico, em que o varejo calçadista ainda era 
predominante em lojas físicas e especializadas, concentrando 
72,4% do valor total comercializado, enquanto o  e-commerce 
respondia por uma fatia de 13,8%. Como nada muda da noite 
para o dia, a pandemia desencadeou um processo crescente de 
vendas pela internet, e as empresas brasileiras vêm se adequando 
rapidamente a essa mudança. Mesmo assim, ainda haverá um 
período de adaptação, explica Felipe Maia, executivo responsável 
pela operação do site, logística e atendimento da Adolfo Turrion.

SOLIDEZ E CONFIABILIDADE DA MARCA ADOLFO TURRION 
GARANTEM CRESCIMENTO CONTÍNUO E ESTRUTURADO

Segundo Marco Antonio Jordão, exe-
cutivo responsável pela exportação, 
private labels e distribuição (lojas e 
marketing), no ano “normal” que foi 
2019 foram embarcados ao exterior 
115 milhões de pares, que geraram 
972 milhões de dólares, um aumen-
to de 1,5% em unidades e queda de 
0,4% em valores na relação com 2018. 
“A estabilidade ante 2018 ocorreu em 
função do incremento dos embarques 
para os Estados Unidos (11% em pares) 
e da externalidade positiva da guer-
ra comercial instalada entre aquele 
país e a China, o que  fez com que os 
importadores norte-americanos bus-
cassem fornecedores alternativos ao 
país asiático como forma de fugir das 
altas tarifas”.
Mesmo com esses números, a partici-

pação dos calçados brasileiros no mer-
cado dos EUA é muito baixa, inferior a 
1% do total importado pelos norte-a-
mericanos. “Em 2020, possivelmente 
chegou aos 80 milhões de pares, o que 
nos coloca de volta ao início dos anos 
80”,  complementa Jordão.

Em contraponto ao mercado atual, 
a Adolfo Turrion cresceu desde a sua 
estreia no mercado, em 20 de setembro 
de 2018. A marca tem o e-commerce 
como carro-chefe para 85% de suas 
vendas; os distribuidores e private 
labels respondem pelo restante da 
participação. Em 2021, as exportações 
prometem um incremento significativo 
nos números.
Helio Machado, executivo responsá-

vel pelo desenvolvimento, fabricação 
e qualidade da marca, tem mais de 30 
anos de experiência no chão de fábrica. 
Ele prevê um caminho marcado pela 
consagração no mercado nacional e 
internacional, um reflexo da alta qua-
lidade dos produtos. “Criamos uma fa-
mília e uma estrutura fabril moderna, 
unificada e forte, cujo objetivo é o me-
lhor atendimento ao cliente por meio 
de um excelente produto, um custo de 
aquisição atrativo e a constante busca 
pela excelência. Nosso principal lema: 
‘clientes para toda a vida’ faz da Adolfo 
Turrion uma marca sólida e confiável”, 
completa Machado. 

MARCO ANTONIO JORDÃO, 
HELIO MACHADO E FELIPE MAIA
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No final de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os estados 
e Distrito Federal não têm competência para instituir a cobrança de Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre bens localizados no 
exterior que brasileiros recebam por doação ou herança. Apesar de previsto na 
Constituição, o tributo ainda não foi instituído por lei federal complementar, o 
que levou os estados a legislarem sobre o tema. A decisão do supremo causou 
uma divisão na própria Corte, com sete votos a favor e quatro contra. 
Especialistas na área de direito societário e empresarial, Fernando Brandariz 

e Nilo Mingrone, sócios da Mingrone e Brandariz Sociedade de Advogados, e 
Marcellus Glaucus Gerassi Parente, da área de compliance e tributos da em-
presa de consultoria Gerassi Parente Consulting, apoiam a decisão do STF. 
“Trata-se da aplicação da mais pura letra da lei”, diz Gerassi Parente. Com filiais 
em Miami (EUA), Polla (na província de Salerno, Itália) e em Viena (Áustria), 
o escritório foi criado em 1990 por Nilo Mingrone e desde o início teve como 
principal atividade oferecer soluções para otimizar a atividade empresarial 
dentro dos estritos princípios da legislação.
“Conservamos esse espírito até hoje, focados na organização corporativa e no 

compliance jurídico, e passamos a atuar também no planejamento sucessório 
tributário e patrimonial”, explica Fernando Brandariz. Autor do livro Planeja-
mento Sucessório e Patrimonial Internacional, e coautor de Investimentos no 
Brasil - Aspectos Legais, e de Perguntas e Respostas sobre a Lei da Reforma 
Trabalhista, Brandariz atua em São Paulo, enquanto Nilo Mingrone coordena o 
escritório de Miami (EUA) e Gerassi Parente atua na capital paulista e na filial 
na Itália. A seguir, eles concedem uma entrevista em que elucidam a decisão 
do STF e falam sobre a legislação tributária.

FortunA Digit@l  - Quais são os im-
pactos da decisão recente do STF 
sobre tributos de bens no exterior 
para a sociedade e proprietários 
brasileiros? 
FERNANDO BRANDARIZ - A decisão 
do STF é específica sobre o ITCMD, pre-
visto na Constituição de 1988, mas de 
competência dos estados. Na primeira 
metade dos anos 2000, essa questão 
ganhou espaço por conta de bens re-
cebidos por herdeiros de ações de uma 
sociedade uruguaia. A Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo entendia 
que deveria tributar o ITCMD, perdeu 
em primeira instância e recorreu ao 
Tribunal de Justiça do Estado. A Corte 
decidiu que, para tributar, era necessária 
uma lei complementar regulamentando 
essa cobrança. Essa lei complementar 
até hoje não foi feita pela Câmara Fe-
deral e Senado. Surgiu outro caso, de 
uma herança localizada na Itália, e a 
Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo voltou a agir. O processo foi cor-
rendo até chegar ao Supremo. A alegação 
era de que os estados não poderiam ser 
penalizados por uma ineficiência fede-
ral, já que a lei não havia sido editada. 
Com isso, todas as demais secretarias do 
Brasil foram beneficiadas. Agora, a atual 
decisão do Supremo corrobora que, na 
vacância de um poder, outro não pode 
se arvorar numa competência que não 
é dele. Enquanto não tivermos uma lei 
complementar regulamentando a inci-
dência do ITCMD sobre bens no exte-
rior, nenhuma Secretaria da Fazenda 
pode cobrar. O Supremo está aplicando 
o princípio da divisão dos poderes, dando 
salvaguarda ao contribuinte, que não 
pode ser taxado por imposto ou tributo 
sem lei que o preveja.

FortunA - Essa decisão terá efeito 
retroativo?
NILO MINGRONE - Se alguém pagou 

ITCMD sobre bem localizado no exterior 
sob a exigência de alguma secretaria, 
tem agora o poder de regresso, mesmo 
que tenha ultrapassado cinco anos, por-
que a prescrição não pode ser aplicada 
num ato ilegal, fora da lei. 

FortunA Digit@l  - Segundo a Secre-
taria da Fazenda e Planejamento de 
São Paulo, a perda com a extinção 
desses tributos é estimada em R$ 
5,4 bilhões no período de cinco anos. 
Como o estado pode prevenir-se em 
relação a esse tipo de imprevisto?
MARCELLUS PARENTE - O estado pode 
prevenir-se por meio de sua bancada, 
que está representando a população de 
cada unidade da república na Câmara e 
no Senado. Essas bancadas, indepen-
dentemente de partido, têm de apre-
sentar um projeto de lei complementar 
para regulamentar o tributo de bens por 
sucessão no exterior.

FortunA Digit@l  - Como profundos 
conhecedores e a partir da exten-
sa experiência prática, como vocês 
avaliam a legislação tributária bra-
sileira?
NILO MINGRONE - O Mingrone Bran-
dariz, e Gerassi Parente Consulting ava-
liam que a legislação tributária brasileira 
realmente precisa ser reformada, en-
xugada, mas não podemos falar nessa 
mudança sem antes pensar em uma 
reforma administrativa. 
MARCELLUS PARENTE - Atualmen-
te a arrecadação tributária funciona 
basicamente para o financiamento da 
máquina pública. Nesse momento de 
extrema delicadeza estrutural do país, 
necessitamos de uma ajuda do gover-
no em três instâncias, federal, estadual 
e municipal. Mas como o governo vai 
ajudar sem mexer em sua estrutura ad-
ministrativa? O que consome mais da 
carga tributária brasileira é o pagamento 

ADVOGADOS ESPECIALIZADOS EM TRIBUTOS
 EXPLICAM A RECENTE DELIBERAÇÃO SOBRE O ITCMD
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da folha dos funcionários públicos. Somos contra o funcionalismo público? Longe 
disso, sabemos que é importantíssimo para que o país vá para a frente, não podemos 
demonizá-los. Porém, uma máquina inchada, sem geração de tributos em função 
de atividade empresarial, invariavelmente quebra em algum momento. Antes de 
falar em reforma tributária, devemos dar um passo atrás. Maior exemplo é o fato 
de a Presidência da República, ouvindo o clamor dos caminhoneiros, ter zerado  
PIS e Cofins, sendo que o problema dos caminhoneiros vai muito além do preço 
dos combustíveis. Temos hoje excesso de oferta de serviço de frete, com pouca 
demanda, e o mercado se regula. O governo puxou o cobertor curto zerando taxas, 
e teve que aumentar o imposto dos ganhos dos bancos. É injusto? Em princípio, 
não. Mas sempre precisamos ter em vista que mexer na legislação tributária tem 
consequências em outras áreas.

FortunA Digit@l  - Há um movimento universal pela taxação de grandes 
fortunas. Há alguma possibilidade de isso acontecer no Brasil?
MARCELLUS PARENTE - Sim. Essa taxação está prevista na Constituição desde 
1988, dependendo também de uma lei que regulamente a cobrança desses tribu-
tos. O grande problema nesse caso é definir o que é grande fortuna. É um milhão, 
cinco, mil reais? É muito relativo. Há três projetos correndo no Senado para re-
gulamentar e prever o imposto sobre grandes fortunas no momento de sucessão. 
O ITCMD, de alguma forma, é um imposto desse tipo. Nos Estados Unidos, onde 
a legislação tem uma previsão de taxação de 42% sobre a herança, muitas famí-
lias fazem planejamento sucessório com empresas, sociedades anônimas, ou até 
mesmo, com a criação de fundações. No Brasil ocorre algo parecido, podemos 
usar instrumento de planejamento sucessório e obter vantagens tributárias. Um 
exemplo é o recebimento de aluguéis, em que é possível sair de 27,5% de taxas e 
passar a 16% em casos de usar uma sociedade comum, limitada.

FortunA Digit@l  - O que vocês aconselham aos clientes para melhor 
proteger seus bens? 
FERNANDO BRANDARIZ - O instrumento que recomendamos aos nossos clien-

tes são vários, mas, de uma forma mais 
genérica, e sem centrar somente nes-
ta, é a constituição de uma sociedade 
limitada em que o capital social seria 
justamente o seu patrimônio. É impor-
tante lembrar a definição de patrimônio 
na esfera contábil: é o ativo menos o 
passivo e o tributo. O que sobra é o pa-
trimônio disponível. A sociedade limi-
tada é constituída com o capital social 
integralizado pelos imóveis e aplicações 
financeiras, e o proprietário pode dividir 
de forma equânime entre os sucesso-
res, com cláusula de usufruto vitalício. 
O grande medo do empresário brasileiro 
é passar o bastão e perder o controle do 
patrimônio que ele construiu, deixando 
na mão dos herdeiros, correndo o ris-
co de perder alguma coisa. Nós sempre 
trabalhamos com um profundo respeito 
às características da família inteira, não 
só do autor do patrimônio.  O herdeiro 
é o primeiro a receber o impacto, seja 
emocional, pela perda do ente querido, 
seja por conta da sucessão patrimonial. 
Quando falamos em sucessão, é igual 
divórcio: no começo é meu bem, meu 
bem, depois meus bens, meus bens. Es-
ses processos englobam bens e dívidas. 

FortunA Digit@l  - Vocês também 
atuam na área de ensino, atualmente 
com cursos on-line. Poderiam falar 
sobre esses cursos e sobre a impor-
tância da formação de profissionais 
na área tributária?
MARCELLUS PARENTE - Criamos es-
ses cursos em cima da nossa expertise 
e experiência, para fortalecer o ide-
ário do próprio escritório, que é dar 
o maior suporte possível aos nossos 
clientes que em sua grande maioria 
são empresários, industriais e comer-
ciantes. Na nossa opinião, são esses 
os grandes heróis do Brasil. Além de 
ofertar empregos, eles pagam tributos 
que são revertidos em serviços a favor 

da população. Não vamos entrar na 
discussão de desvios ou problemas 
acerca da aplicação dos recursos ad-
vindos dos pagamentos de taxas, con-
tribuições ou impostos, isso é lógico 
que existe, mas o ideário do tributo é 
fazer uma divisão de renda, para que 
o governo possa arrecadar e devolver 
em benefícios para a população. Esse 
ideário pode ser encontrado no canal 
da plataforma Youtube, chamado SO-
DEPE TV Soluções Empresariais, em 
que oferecemos uma degustação, uma 
pequena amostra dos cursos. Neles, 
abordamos nossos valores em comum, 
o zelo por nossos clientes, a preocupa-
ção com a excelência na prestação de 
serviços. A valorização da governança 
e das melhores práticas de mercado 
fomentaram essa iniciativa e inspi-
raram a preparação dos materiais in-
formativos, que acompanham pales-
tras sobre a tributação, planejamento 
sucessório e empresarial. Os temas 
sempre são tratados de forma ampla 
e genérica, sem considerar qualquer 
caso específico. Não pretendemos es-
gotar assuntos ou solucionar dúvidas 
específicas, que devem ser endereça-
das caso a caso, entre clientes e seus 
assessores legais.    
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AS CINZAS DE UM INCÊNDIO, EM 1996, NASCEU 
A PRIMEIRA ORQUESTRA EM UMA FAVELA DO 
MUNDO, A ORQUESTRA SINFÔNICA HELIÓPOLIS 
(OSH), que conta com a direção artística e regência 
de um dos maiores maestros da atualidade, Isaac 
Karabtchevsky. Hoje, atende mais de 1.200 crianças 
e adolescentes a partir dos 4 anos em 16 turmas de 
musicalização infantil, 13 corais, 48 turmas de cole-
tivos de instrumentos e quatro orquestras. Durante 
a pandemia, as aulas passaram a ser realizadas on-

-line, e o instituto decidiu ajudar as famílias da comunidade com a campanha 
“Tocando Juntos por Heliópolis”, que arrecadou 200 toneladas de alimentos e 
transferiu R$ 830 mil em cartões-alimentação, tudo conquistado por meio de 
doações de pessoas físicas e empresas parceiras. 

D

INSTITUTO BACCARELLI CHEGA AOS 25 ANOS COM UMA
 TRAJETÓRIA DE SUCESSO E REALIZAÇÕES 

MÚSICA PARA UM 
MUNDO MELHOR

  POR ROSANE AUBIN _   DIVULGAÇÃO
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O Instituto Baccarelli está completan-
do 25 anos de vida e de história. Seu 
trabalho ganhou força, respeito e cre-
dibilidade ao longo desse tempo devido 
à sua atuação. Além da comunidade no 
entorno, a sociedade como um todo, e 
até mesmo ativistas sociais e aprecia-
dores da música clássica dentro e fora 
do país, reconhecem a qualidade do 
ensino musical, o potencial intelectual 
e artístico dos nossos professores e o 
nosso propósito social. 
São 25 anos ensinando música com 

base em métodos que contribuem para 
o desenvolvimento sistêmico dos alu-
nos. São mais de duas décadas de par-
ceria com grandes nomes da música 
clássica e da música popular, nacional 
e internacional, além do apoio e do 
patrocínio de marcas e empresas que 
o instituto recebe. 

O maestro Edilson Ventureli dirige a 
instituição desde 1998, quando atuou 
em projetos musicais com o fundador, 
o maestro Silvio Baccarelli. Ele credita 
essa solidariedade de pessoas e enti-
dades públicas e privadas à confiança 
adquirida em 25 anos de atuação. “Além 
da comunidade no entorno, a sociedade 
como um todo, e até mesmo ativistas 
sociais e apreciadores da música clás-
sica dentro e fora do país, reconhecem 

a qualidade do ensino musical, o potencial intelectual e artístico dos nossos 
professores e o nosso propósito social”, diz.
Rita Teixeira, gerente de Relações Institucionais, destaca a importância das 

doações e planeja várias ações para consolidar a atuação do instituto   nas 
áreas cultural, social e educacional. “Para os próximos meses e anos queremos 
aumentar as captações de pessoas físicas, trazer novos patrocinadores vias leis 
de incentivo e criar ações de marketing relacionado à causa, trazendo sempre 
uma diversificação nas fontes de captação”, explica.
A iniciativa começou com aulas de instrumentos de cordas para apenas 36 

crianças em um espaço no próprio auditório do fundador, Silvio Baccarelli, e 
passou por uma instalação em uma antiga fábrica de sucos até conquistar a 
sua sede própria na Comunidade de Heliópolis. Seus grupos artísticos realizam 
apresentações em diferentes eventos e palcos de São Paulo e do Brasil, propor-
cionando aos alunos a oportunidade de mostrar o resultado de seus estudos e 
vivenciarem o contato com o público. A OSH, expoente máximo da instituição, 
tem uma temporada anual fixa no Theatro Municipal de São Paulo e também 
apresentações populares no auditório do Museu de Artes de São Paulo (MASP). Em 

setembro de 2020, foram retomadas 
as apresentações sem plateia. Paula 
Lima participou de uma transmissão 
ao vivo pela internet que, por meio de 
parcerias, contou com os melhores re-
cursos tecnológicos. A seguir, Edilson 
Ventureli fala sobre seu trabalho, enu-
mera os principais desafios e revela 
seus sonhos para o futuro do instituto. 

Revista FortunA - Quais são os princi-
pais desafios que você enfrenta hoje 
como diretor executivo do instituto?
EDILSON VENTURELLI - Os desafios 
são muitos e diversos. Num cenário 
pandêmico, a necessidade de atuarmos 
mais fortemente na busca de doações 
de alimentos para ajudar a minimizar 
o sofrimento dos nossos alunos e suas 
famílias pode ser considerado o prin-
cipal deles. Outro grande desafio é a 
impossibilidade de se planejar, ou de 
conseguirmos realizar o que plane-
jamos, face às constantes mudanças 
necessárias com relação à mobilida-
de urbana para o enfrentamento da 
crise. Desde o ano passado também 
tem sido mais desafiador conseguir 
financiamento para a manutenção 
das nossas atividades pedagógicas 
e da nossa equipe e infraestrutura, 
pois os recursos disponíveis têm sido 
mais direcionados ao enfrentamento 
do caos na saúde. 

Em um cenário de pandemia, vocês 
conseguiram arrecadar 200 tone-
ladas de alimentos e 830 mil reais 
para distribuição. Na sua opinião, por 
que o instituto tem essa capacidade 
de mobilizar as pessoas?

INSTITUTO ATENDE MAIS DE 1.200 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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PARA DOAR:

profissionais de ponta no universo da 
música e da pedagogia. Além dos nossos 
jovens, que têm a oportunidade de fazer 
música ao lado de músicos de enorme 
prestígio. Essa realidade confere a eles, 
nas diferentes etapas da vida, empode-
ramento, pertencimento e autoconfian-
ça, pois eles se percebem inseridos em 
um contexto que, na maioria das vezes, 
faz parte de uma camada privilegiada 
da nossa sociedade.
E outro ponto é que, além dos alunos, 

as famílias de Heliópolis também são 
impactadas positivamente. Não só pelo 
maior acesso à cultura que passam a 
ter, mas também pela transferência de 
renda que acontece, pela possibilidade 
de profissionalização dos alunos, que 
passam a ter a oportunidade de cons-
truírem carreiras sólidas, o que muda 
o destino de suas famílias.
Sabemos que além de músicos, es-

tamos contribuindo para a formação 
plena de cidadãos que poderão atuar 
como agentes transformadores de 
nossa sociedade.

Qual o seu sonho ainda não realizado 
no Instituto Baccarelli?
Um dos principais ganhos sociais que 
o instituto propicia às crianças é a ca-
pacidade de sonhar. E não poderia ser 
diferente com todos nós que aqui tra-
balhamos. Vou citar apenas dois dos 
muitos sonhos ainda não realizados 

no Instituto Baccarelli. A 
criação de um curso de 
balé e o término da cons-
trução do nosso teatro. 

Por meio do balé daremos continuida-
de a todo o trabalho de transformação 
social que já realizamos com a música. 
Com nosso teatro finalizado e atuante, 
certamente teremos como dar ainda 
mais acesso a apresentações artísti-
cas constantes para os moradores de 
Heliópolis, contribuindo, também, para 
a elevação do nível cultural da nossa 
comunidade. Sem contar que será mais 
um palco para a comunidade expor 
outras formas de arte e de música. E, 
ainda, podemos trazer moradores de 
outros bairros, mais centrais, para He-
liópolis - um outro tipo de inclusão, de 
quebra de barreiras. Um equipamento 
como esse não só oferece programa-
ção cultural na região, mas contribui 
até mesmo com a diminuição da vio-
lência, por exemplo. Já que iniciativas 
culturais podem ser determinantes no 
desabrochar do protagonismo dos ado-
lescentes e jovens de modo que possam 
minimizar as mazelas sociais que têm 
como consequência a violência e a cri-
minalidade.   

É um trabalho contínuo, apoiado em 
frentes da educação, da cultura, da arte 
e da assistência social, que narra uma 
história de compromisso com a música 
e com as pessoas. 

Quais são os planos para os próxi-
mos meses? 
Manter nossa instituição viva e atu-
ante, contribuindo de forma signifi-
cativa para o enfrentamento da fome 
que impera na favela de Heliópolis e 
em tantas comunidades pobres.

As artes, e a música, provaram-se 
essenciais para o bem-estar psico-
lógico durante os duros tempos de 

pandemia. Qual o papel da música 
na sua vida? Como acha que ela 
impacta a vida das crianças e ado-
lescentes atendidos pelo instituto?
A música é o ar que respiro, é o alimen-
to que me dá forças para levar minha 
missão à frente do Instituto Baccarelli 
enfrentando todos os desafios que a 
vida nos apresenta para continuar, 
cada dia mais, colaborando com a 
construção de um mundo bem melhor. 
Desde o início, a missão do Instituto 

Baccarelli foi transformar a vida de 
crianças e adolescentes por meio da edu-
cação musical. E ano após ano, nós po-
demos acompanhar o desenvolvimento 
de nossos alunos, desde os 4 anos de 
idade, em diversos âmbitos: musical, 
intelectual, cognitivo, social e afetivo. 
E esse tipo de transformação impac-

ta direta e genuinamente no futuro de 
cada um deles. Tornam-se pessoas mais 
confiantes para expressar a arte e o ta-
lento que lhes são inerentes, além de se 
socializarem e se relacionarem, pessoal e 
profissionalmente, de forma mais segura.
Um ponto importante que devo lem-

brar é que, além do acesso à arte e cul-
tura, os nossos alunos estão em cons-
tante contato com professores que são 

EMPODERAMENTO: OPORTUNIDADE 
DE CONSTRUIR CARREIRAS SÓLIDAS

74 75 SOCIAL

https://www.institutobaccarelli.org.br/
https://institutobaccarelli.doareacao.com.br/campanha/tocando_juntos_por_heliopolis/


A Oris volta a lançar um relógio de elevado desempenho para pilotos, o Big Crown ProPilot 
Calibre 114, que é impulsionado pelo Calibre 114, desenvolvido internamente pela relojoaria.
O movimento combina uma reserva de marcha de dez dias, o indicador não-linear 
patenteado pela marca, indicação da data e, pela primeira vez, um segundo fuso 
horário de 24 horas com indicação de meia hora. Nenhum outro relógio mecânico 
suíço combina essas funções num único produto.  
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A AUTORIDADE EM TRUFAS NO BRASIL

tartuferiaoficial

VENHA SABOREAR O MELHOR DA GASTRONOMIA COM TRUFAS!
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