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O FUTURO É DIGITAL

O MUNDO DIGITAL SIMBOLIZA, PARA MUITAS GE-
RAÇÕES, DESAFIOS E SONHOS DE SUCESSO PRO-
FISSIONAL. EM AGOSTO DE 2020 E APÓS DÉCADAS 
DE ATUAÇÃO NO MERCADO EDITORIAL IMPRESSO 
FOCADO NO ALTO LUXO, DECIDI MIGRAR PARA O 
DIGITAL. Essa nossa nova plataforma de atuação ainda 
tem muito a ser explorado e lapidado.
A ideia inicial era a de consolidar o título inovador em 

conceito, tecnologia e mailing no digital, sempre com 
a pegada de excelência que distingue nosso trabalho, 
posteriormente crescer em resultados e mais adiante 
ingressar globalmente. 
E assim vem acontecendo: iniciamos,  a partir da edição 

4, uma campanha institucional que inclui 1 milhão de 
exibições de um vídeo de 20 segundos nos 10 principais 
aeroportos do país. A  peça publicitária inclui o QR CODE 
que permite baixar a edição gratuitamente clicando aqui. 
Marcas regionais e internacionais já visualizaram esta 

oportunidade exclusivíssima da FortunA atrelada à im-
portância de fazer negócios junto ao nosso promissor 
mercado triple A, setor que não tem crise e acumula 
crescimentos médios acima de 20% ao ano. Recente-
mente, iniciamos o planejamento de expansão do título 
para target brasileiros residentes em outros países (EUA 
e Portugal). Quem sabe novidades no segundo semestre 
ou início do próximo ano fiscal.
Esta edição também reúne muitas novidades prontas 

para deslumbrar os leitores. Desde a seção Boas Novas, 
que traz o aroma de bem-estar da Viva Amazon e o 

anúncio de uma bem-vinda assinatura de charutos, até a Galeria, na última 
página de conteúdo, temos uma primorosa seleção de temas. Em Gastrono-
mia, as trufas da Tartuferia San Paolo dão o toque de sabor, cultura e história 
inerentes a essa rara iguaria. A reportagem de Terroir acrescenta doses pra-
zeirosas com os champanhes Ayala, uma exclusividade da já exclusiva impor-
tadora Élevage. O Hotel escolhido é nada menos que o icônico Plaza Athénée, 
que com sua fachada de gerânios e toldos vermelhos, mais a excelência dos 
serviços e delícias dos seus cinco restaurantes conquistou indelevelmente o 
grand monde da alta-costura. Em Carros, o destaque são os novos modelos da 
Maserati. Social traz os bem-sucedidos eventos beneficentes da FortunA, uma 
trajetória que começou com o UNICEF e seguiu com várias outras instituições, 
sempre com sucesso e buscando ajudar quem mais precisa.
Em Tecnologia, Sylvio Mode aborda os impactos da digitalização no futuro do 

trabalho; Karin Parodi introduz um tema inovador em Carreiras e Sucessões, 
mostrando que o chamado tsunami prateado vai tomar os mercados; Monique 
Angeli também nos surpreende em Mobilidade, contando que o público que 
procura movimentar-se com menor impacto ao meio ambiente aprecia muito 
a arte e a customização; Andressa Biata prova, em Agronegócio, que as crises 
são sempre uma oportunidade de aperfeiçoamento, revelando que a gestão de 
riscos deve ser uma constante no campo.
Em Su Misura, temos os luxuosos e funcionais tecidos da marca Dormeuil, 

presentes nas criações do Ateliê Fabrizio Allur; e a consultoria em moda, saú-
de e property investments do Miami Lux Group. A reportagem sobre Aviação 
Executiva também nos reserva uma boa notícia: o mercado de helicópteros 
volta a crescer no Brasil. Desejamos a todos uma boa leitura!

DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA

DENILSON MILAN ROSANE AUBIN HENRIQUE SÁ
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Criada em 2008, a Viva Amazon (www.vivaama-
zon.com.br) já começou quebrando paradigmas: 

em vez de um espaço com endereço fixo, a proprie-
tária, Elaine Giroto, decidiu inovar com uma loja 
itinerante. “Achamos que essa escolha estava em 
sintonia com nossos pilares: ensinar hábitos sau-
dáveis, oferecer as melhores escolhas e despertar 
consciência  ecológica”, diz. De lá para cá foram 
incontáveis participações em eventos - incluindo os 
principais torneios de golfe do Estado de São Paulo 
-, idas a hotéis e até atendimentos em domicílio. 
“Promovemos experiências olfativas, sensoriais, 
de textura, como escalda-pés em grupo, limpeza 
facial, tudo realizado por profissionais da área de 
saúde. Nossa equipe inclui sete fisioterapeutas e 
duas massoterapeutas”, conta Elaine. Ela lembra que 
ficou encantada com a aromaterapia desde o início, 
quando começou a testar os produtos da Arte dos 
Aromas, principal fornecedora da Viva Amazon. “O 
coração da linha é a aromaterapia, vendemos óleos 
essenciais e prensados a frio, que são medicinais”, 
explica a empresária, que só trabalha com marcas 
brasileiras e europeias que detêm selos veganos e or-
gânicos. Tanto a loja itinerante quanto o site oferecem 
aos consumidores uma consultoria especializada 
que os ajuda a escolher os melhores produtos para 
suas necessidades pessoais e a entrar nesse uni-

BEM-ESTAR
QUE VEM DA
NATUREZA

 OS MELHORES 

 CHARUTOS EM SUA CASA 

Fundada em 1968, a Lenat virou si-
nônimo de bons charutos. Agora, 

a charutaria oferece aos aficionados 
uma nova opção, o clube de assina-
turas Lenat Club Privado. Lelo Jachi-
mowicz, que consolidou seu nome no 
exigente mercado, vai levar aos assi-
nantes a melhor experiência com uma 
curadoria séria, exigente e atualizada, 
sempre oferecendo excelência em qua-
lidade e, obrigatoriamente, enviando 
procedência para a casa dos clientes. 
“Estamos nos preparando e estudando 
para esse projeto há cinco anos”, conta 
Lelo Jachimowicz. A assinatura custa 
R$ 350 por mês, por seis meses, e inclui 
uma média de três charutos ao mês, 
além de oferecer um desconto de 10% 
em todos os charutos do cardápio da 
casa, prioridade e descontos maiores 
nas promoções. O frete só será cobrado 
no primeiro mês: nos cinco seguintes, 
a própria tabacaria ficará responsável.

verso em que o bem-estar e a natureza são o centro 
das mudanças. Além de cosméticos e óleos essen-
ciais, a marca passou a representar também moda, 
a partir de uma demanda dos clientes por produtos 
que fossem ecologicamente corretos. “Escolhemos 
produtos que contam histórias, têm significados. 
Um exemplo é o relógio italiano Wewood, confec-
cionado em madeira de demolição, que traz também 
uma proposta de recuperação da natureza: a cada 
produto vendido, uma árvore é plantada”, explica. 
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HOTEL PLAZA ATHÉNÉE, ÍCONE DO LUXO, RENOVA MENUS, QUARTOS E SUÍTES

INOVAÇÃO E 
TRADIÇÃO

  ROSANE AUBIN  _   DIVULVAÇÃO
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FACHADA CONTINUA A MESMA, MAS OS INTE-
RIORES… O PLAZA ATHÉNÉE DE PARIS, CONSIDE-
RADO “O” HOTEL DA ALTA-COSTURA, MANTÉM 
OS GERÂNIOS E TOLDOS VERMELHOS EMBLEMÁ-
TICOS NA PARTE EXTERNA. Mas os clientes cativos 
periodicamente são surpreendidos por novidades 
que, ao mesmo tempo em que trazem a mais atua-
lizada tecnologia, respeitam a tradição desse que é 
um ícone do luxo na Cidade Luz. Desta vez, são três 
as inovações prontas 

para deslumbrar os visitantes: todas as suítes do 
sétimo andar foram renovadas; o menu do Relais 
Plaza ganhou mais sabor com uma reformulação 
total; e o delicioso e agradável Cour Jardin reabriu. 
Situado no Triângulo Dourado, que concentra 

as melhores boutiques de luxo da cidade, o Plaza 
Athénée fica a apenas 1 quilômetro da Torre 
Eiffel e a 3 do Museu do Louvre. Seus cinco 
restaurantes são disputados e concentram o 
grand monde da moda, negócios e mídia.

DELÍCIAS FRANCESAS 
Em formato brasserie e uma das últimas salas Art 
Déco originais restantes, o Le Relais Plaza agora 
tem um menu renovado pelo chef Philippe Marc e equipe. Sua cozinha francesa 
delicadamente elaborada inclui pratos como as alcachofras bretãs com beldro-
egas e trufas negras, tartar bovino, mesclun e batatas fritas e frango assado no 
espeto à Bourbonnais. A confeitaria é dos chefs Angelo Musa e Alexandre Dufeu, 
que preparam um delicioso mil-folhas, entre outras delícias.
O serviço, agora sob a responsabilidade da gestora Marie Sauvage, continua 

tão especial quanto na época em que estava sob o comando de Werner Ku-
chler, que se aposentou. “Estou muito feliz por me juntar às equipes do Plaza 
Athénée e assumir o comando do Relais Plaza. Este é um lugar icônico, igualado 
por poucos em Paris. Eu sempre soube disso, costumava almoçar ou jantar 
no restaurante, porque sempre amei sua atmosfera, culinária e alma única. 
O lugar é sublime, essencial, chique e parisiense. Uma lenda viva”, diz Marie.
François Delahaye, diretor do hotel, compartilha o entusiasmo com a nova 

gerente. “Marie personificará o Relais Plaza com sua elegância, bom humor e 
profissionalismo. Tive o prazer de vê-la trabalhando em restaurantes, ela tem 
a força, a alegria e a atitude atenciosa que este lugar sempre teve. ”

A

MARIE SAUVAGE: NOVA GESTORA 
MANTÉM A QUALIDADE DO SERVIÇO
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TOQUE MEDITERRÂNEO
O terraço que abriga o La Cour Jardin 
é um verdadeiro oásis verde em Pa-
ris. Suas paredes forradas de plantas, 
pratos mediterrâneos, chás da tarde 
gourmet, coquetéis festivos e um am-
biente descontraído são perfeitos para 
se desconectar totalmente da rotina. O 
espaço reabriu em maio e funcionará 
até o final de setembro com rigorosas 
medidas sanitárias e de higiene. No-
vidade: este ano, oferece serviço inin-
terrupto do meio-dia às 21h, com um 
menu especial das 14h30 às 19h. À tarde, 
serão servidos sanduíches, saladas  e 
tartars, além do chá da tarde composto 
por três doces, uma fruta e bebida.
O menu de toque mediterrâneo do 

chef Mathieu Emeraud inclui o imper-
dível tomate heritage com queijo de 
cabra Brousse du Rove, lulas grelhadas 
à moda de Nice e camarões gamberoni 
no arroz chamba Camargue, além de 
deliciosas entradas para comparti-
lhar. A carta de bebidas traz vinhos e 
champanhes de prestígio, sem falar de 
coquetéis festivos como o Bellini ou o 
Saint Germain Fizz. As reservas, para 
um máximo de seis pessoas, podem 
ser feitas pelo telefone: 01 53 67 66 02 
ou por email: mdhcourjardin.hpa@
dorchestercollection.com.

NOVA EXPERIÊNCIA
Os designers de interiores Bruno Moi-
nard e Claire Bétaille, que assinam ou-
tros grandes projetos, como a loja da 
Cartier no bairro de Ginza, em Tóquio; 
a Maison Goutal, casa dos perfumes 
de Annick Goutal, na Cidade Luz; e a 
Courrèges, também na capital francesa, 
são os responsáveis pela renovação dos 
22 quartos e suítes do sétimo andar do 
Plaza Athénée. Antes, eles já haviam 
redecorado o lobby, o Le Relais Plaza, 
La Galerie e salões de recepção do hotel.
O foco dos profissionais foi o de ofe-

recer aos hóspedes uma nova expe-
riência visual e sensorial que combi-
nasse os recursos existentes a novas 
tecnologias e a uma estética avançada. 
O resultado está agradando aos visi-
tantes que já visitaram o luxuoso am-
biente Art Déco: os esquemas de cores 
foram reformulados, a madeira ganhou 
relevância com uma iluminação nova 
e cada detalhe foi cuidadosamente 
planejado para evocar a atmosfera 
de alta-costura que cerca o prédio de 
número 25, Avenue Montaigne. 

 LA COUR JARDIN: OÁSIS DE TRANQUILIDADE 

 COM DIREITO A DELÍCIAS 

REFÚGIO PARA DESCANSAR APÓS AS COMPRAS
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A ideia de renovar o espaço sem per-
der a sua alma revela-se em escolhas 
como a de materiais, com carvalho 
maciço louro e branco como prota-
gonista, e nas linhas, retas em planos 
ortogonais. Bruno e Claire romperam 
também com a oposição entre preto 
e branco, voltando aos tons mais re-
beldes da Art Déco. A roupa de cama 
dá grande ênfase ao vermelho, cor de 
assinatura do hotel. Em alguns pon-
tos escolhidos, formas suavemente 
arredondadas quebram com o retilí-
neo: uma mesa com uma estrutura de 
metal plana que fornece um suporte 
para o tampo de vidro; uma cômoda 
associando carvalho ao metal curvo 
e preto. Os sofás originais ou espe-
cialmente criados - angulares, mas 
confortáveis, graças às suas almofadas 
macias - convidam ao relaxamento. 
A iluminação, seja natural ou artificial, 

foi muito bem elaborada. Cortinas de 
linho confeccionadas com a sofisticada 
técnica das pregas francesas espalham 
a luminosidade que entra pelas janelas 
com delicadeza, enquanto vários pon-
tos de luz estrategicamente espalhados 

deixam o ambiente acolhedor.
A tecnologia, discreta mas onipresen-

te, está em todos os lugares:  as luzes 
são controladas por iPad, há entra-
das USB integradas perto dos sofás e 
cabeceiras, você pode ouvir música 
via Bluetooth nos televisores Bang & 
Olufsen ou nos alto-falantes nôma-
des da mesma marca. O bar, em estilo 
japonês com duas portas de armário 
que escondem a geladeira, destaca-se 
como uma obra-prima de design. O 
fundo laqueado vermelho cria uma 
atmosfera única neste armário com 
compartimento secreto. Os toques de 
alta-costura também são um destaque 
no novo design: desde a escolha das 
fotos nos quartos aos retratos de moda 

EXCLUSIVIDADE
O Plaza Athénée faz parte da Dor-
chester Collection, portfólio que re-
úne os principais e mais exclusivos 
hotéis da Europa e dos EUA, cada 
um com as característica da cultura 
local. O portfólio atual inclui os ho-
téis The Dorchester; 45 Park Lane, 
ambos em Londres; Coworth Park, 
Ascot, Reino Unido; Le Meurice, Pa-
ris; Hotel Príncipe di Savoia, Milão; 
Hotel Eden, Roma; The Beverly Hills 
Hotel, Beverly Hills; e Hotel Bel-Air, 
em Los Angeles. 

assinados por renomados fotógrafos, 
uma libélula emoldurada por um arte-
são, a seleção de livros (da Assouline 
e Librairie Galiagni) sobre a história 
e as marcas, os detalhes dos tecidos, 
os móveis sob medida.
Com uma superfície de 100 metros 

quadrados, a Suíte 750 é um verdadei-
ro apartamento parisiense. Gozando 
de uma vasta sala de estar e de uma 
sala de jantar em carvalho maciço, o 
piso é banhado de luz durante o dia 
graças a uma ampla janela e a um 
conjunto de espelhos. No andar de 
cima, o quarto espaçoso e luminoso 
- incluindo um canto de escritório - 
abre para um terraço com vista de 
180 graus sobre os telhados de Paris.

 ILUMINAÇÃO PERFEITA: CORTINAS PERMITEM E 

 CONTROLAM A ENTRADA DE LUZ 
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SABOR DE MISTÉRIO
  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

ERCADAS DE UM FASCÍNIO QUE ATRA-
VESSA SÉCULOS, AS TRUFAS ENCAN-
TAM OS PALADARES MAIS EXIGENTES 
COM SEU AROMA E SABOR INUSITA-
DOS E MARCANTES. Seus atributos vão 
muito além de um simples produto: as 
histórias, a cultura e até as técnicas são 
dignos da mais alta literatura, com re-
latos que atravessam milênios e datam 
desde 3.500 a.C. Maomé cita a iguaria no 

Sahib Muslim, destacando que teria sido enviada por Alá ao povo 
de Israel via Moisés. “Somos pioneiros em trazer vários tipos de 
trufas frescas ao Brasil, seguindo todas as temporadas de trufas 
da Itália”, conta Monica Claro, da Tartuferia San Paolo, um dos 
“templos” de consumo das trufas no Brasil. Ela e o marido, Carlos 
Claro, deixaram as carreiras de executivos de multinacionais para 
dedicar-se a divulgar e tornar mais acessível essa preciosidade da 
gastronomia no Brasil. “Queríamos mudar e fazer algo que envolvesse 
um legado de história, conhecimento e cultura, que extrapolasse 
nossa atividade do dia a dia”, diz Carlos. 

C

TARTUFERIA SAN PAOLO REVERENCIA O  DIAMANTE NEGRO DA CULINÁRIA
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como a nobre trufa branca suprema, encontrada em Alba e San Miniato; 
trufa negra de Norcia; cinza; negra lisa; negra de inverno e estivo. Monica e 
Carlos alertam para o uso correto dessa iguaria tão saborosa quanto cara.
 A diferença de aroma e sabor entre os tipos de trufas é marcante: por isso, 

torna-se uma aventura descobrir cada um deles. As brancas devem ser sa-
boreadas cruas sobre os pratos, laminadas finamente para exaltar todo seu 
aroma e sabor. As negras podem ser degustadas também cruas, ou adicio-
nadas aos pratos antes da finalização, levemente aquecidas. Monica conta 
que a forma mais tradicional de saborear a trufa é com o ovo, que por sua 
simplicidade acaba por acentuar os sabores da rara iguaria. As frescas podem 
ser usadas com crostinis, bruschettas, massas, risotos, carnes e pescados. As 
brancas, mais sensíveis, podem ser conservadas por até 10 dias envoltas em 
papel toalha uma a uma e armazenadas em recipiente hermético, na parte 
inferior e mais fria do refrigerador. O papel toalha deve ser trocado todos 
os dias para retirar a umidade. A conservação das negras é igual, mas elas 
chegam a durar até 20 dias. 

Os dois iniciaram o projeto em 2013, fazendo uma extensa pes-
quisa de toda a cadeia que envolve a produção, desde a dissemi-
nação dos esporos pelos animais nos bosques de castanheiras, 
aveleiras e carvalhos na Itália até a chegada das trufas frescas 
e dos produtos aos melhores restaurantes do mundo. “Quando 
abrimos o primeiro espaço gastronômico, em 2015, em São Paulo, 
trouxemos toda essa cultura para nosso ambiente, colabora-
dores e clientes”, conta Mônica. De lá para cá, foram mais dois 
espaços, um em São Paulo e outro em Porto Alegre, a criação 
de pratos exclusivos como brie com mel de trufas e o polvo com 
alho negro e trufa, o uso da iguaria para dar um gosto mais que 
especial a delícias tipicamente brasileiras como a goiabada, e 
a comercialização de molhos, azeites e aceto balsâmicos feitos 
especialmente para a marca por produtores italianos. “No res-
taurante, fazemos uma gastronomia italiana contemporânea, 
buscando uma harmonia perfeita para que o gosto de cada in-
grediente seja percebido pelo cliente”, detalha Carlos. 
Visitar uma das casas mantidas pelo casal é uma verdadeira 

viagem a esse universo cercado de muitas histórias e tradições. 
Cartazes mostram os principais tipos dessa iguaria na Itália, 

 TRUFAS: AVENTURA ESPECIAL NO UNIVERSO DOS AROMAS E SABORES

O CÃOZINHO NERO JÁ INICIOU SEU TREINAMENTO PARA LOCALIZAR TRUFAS NO BRASIL
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 SABOR BRASILEIRO: REQUEIJÃO DE CORTE, 

 GOIABADA E ALHO NEGRO 

Revista FortunA - Como surgiu essa 
paixão do casal pelas trufas?
Carlos Claro - As trufas trazem um 
balanço perfeito entre história, cul-
tura, mistério e tecnologia. Para nós, 
que somos engenheiros químicos, a 
trufa oferece a oportunidade de aliar 
a ciência ao mistério e fascínio, para 
levar aos clientes uma experiência 
única, sempre nova. A cada desenvol-
vimento de prato ou produto, a cada 
importação de trufas que chega da 
Itália, descobrimos um novo perfume, 
um sabor e uma combinação para 
oferecer aos nossos clientes, isto é 
fascinante.

Como funciona a logística de trazer 
as trufas da Itália e utilizá-las em 
produtos nacionais como a goiaba-
da cremosa?
A trufa é muito delicada e tem que 
haver uma operação muito bem plane-
jada e coordenada para que não perca 
toda sua complexidade. Neste ponto, 
temos que fazer um elogio às institui-
ções públicas que funcionam muito 
eficientemente para proporcionar o 
desembaraço rápido e eficaz, desde 
que façamos nossa parte. Trazemos 
a trufa por via aérea, em atmosfera 
modificada e refrigerada, para manter 
toda sua magia. A partir daí, é fazer 
muitos testes para obter as combi-
nações perfeitas das trufas com os 
produtos que o Brasil tem a oferecer.

A Tartuferia San Paolo por enquanto só utiliza trufas 
italianas, das espécies branca e negra, de inverno e 
de verão, e in natura, em conserva ou desidratadas. 
Desde 2020, a empresa apoia e participa  do Projeto 
Sapucay. A trufa brasileira foi descoberta pelo profes-
sor Marcelo Sulzbacher em Santa Maria e Cachoeira 
do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Em 
2021, novos parceiros uniram-se ao projeto com a 
vinda de cães e a descoberta de uma nova trufa 
brasileira, a Bandeirantes, encontrada em São Bento 
do Sapucaí (SP). Carlos Claro conta em detalhes em 
entrevista à revista FortunA os planos de treinar 
cães no Brasil para encontrar a iguaria, que cresce 
junto às raízes. O Canil Sapucaya, de Luiza Sobral, 
tem uma ninhada de cachorrinhos da raça Lagotto 
Romagnolo, uma das mais tradicionais na locali-
zação de trufas. A Tartuferia já tem seu mascote, o 
cãozinho Nero, que começou seu treinamento para 
caçar trufas no Brasil. 
Monica tem recebido chefs convidados que criam 

receitas exclusivas, rápidas e fáceis de fazer, com 
os produtos da San Paolo e as ensinam no canal 
do Youtube da Tartuferia. Ela também destaca as 
produções nacionais e exclusivas criadas pelo ca-
sal: requeijão de corte, doce de leite e alho negro, 
todos com trufas e sucesso de vendas. A loja e 
restaurante também oferece aos clientes uma li-
nha exclusiva de produtos confeccionados por um 
parceiro que trabalha há gerações com trufas na 
Itália. São azeites monovarietais preparados com 
vários tipos da iguaria, aceto balsâmico, trufas em 
conserva como a estivo inteira, que dura até 24 
meses, e até risotos e polentas prontos.

CARLOS E MONICA CLARO: NOVOS PLANOS PARA A IGUARIA
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Quais são os produtos de maior aceitação pelos consumidores 
nas lojas?
Temos os produtos clássicos e milenares como o azeite, mel, 
manteiga, aceto balsâmico, risoto, polenta, entre outros, que já 
são usados na gastronomia e possibilitam incorporar os diversos 
perfumes e sabores da trufa em diversos meios e proporcionam 
experiências muito ricas. Mais para além destes produtos, te-
mos muito orgulho de nossos produtos que são 
grandes sucessos, como o requeijão de corte 
com trufas negras, o alho negro com trufas 
brancas, o brigadeiro com trufas negras, cada 
um deles permitindo criar pratos, sobremesas 
e até drinques especiais.
 
Qual o principal desafio do negócio no Brasil?
É trazer a experiência de forma correta. Existem 
produtos com trufas de qualidade duvidosa que 
levam muitos clientes a acharem que não gos-
tam de trufas quando, na verdade, não tiveram 
a experiência correta. Outro desafio é a harmonização precisa, 
de forma que a trufa não ofusque os outros elementos no prato. 
Muitas vezes, o uso excessivo pode estragar a experiência.
 
Como avaliam a qualidade das trufas brasileiras, a Bandei-
rantes e a Sapucay? 
Estamos no início desta jornada, mas já podemos afirmar com 
certeza que ela tem muito a oferecer. Precisamos evitar a armadilha 
de comparar e esperar uma trufa idêntica às italianas, nos abrir-
mos para uma experiência diferente, porém também muito rica. 
Sabemos que temos um longo caminho pela frente para conhecer, 
ter quantidades comerciais e desenvolver pratos que revelem todo 
o potencial dessas trufas, mas estamos muito otimistas.

Como foi a recepção à Sapucay nas 
degustações que já promoveram?
Extremamente positiva. Já é consenso 
que elas abrem uma nova fronteira e 
conquistarão um lugar de destaque 
na gastronomia.
 
Quais os planos para o futuro? Além 
de criarem e treinarem os cães La-
gotto Romagnolo, pretendem inves-
tir em locais para o cultivo de trufas?
Queremos fazer um trabalho sólido, 
entendendo toda a cadeia destas tru-
fas, condições ideais, estação ideal etc. 
Em paralelo, pretendemos investir no 
cultivo e já estamos discutindo alguns 
projetos com parceiros.
 
Como será feito o treinamento dos 
cães? Pretendem contratar alguém 
na Itália?
Temos contato com diversos caçado-
res na Itália que já se dispuseram a nos 
ajudar e excelentes adestradores no 
Brasil, estamos montado um time que 
participará dessa jornada. Temos tam-
bém a parceria com o Canil Sapucaya. 
A Luiza, com seu amor e dedicação 
aos cachorros, também participará 
ativamente deste processo.  

 VARIEDADE: TRUFAS FRESCAS OU 

COMO INGREDIENTE DE PRODUTOS 

COM MAIOR DURABILIDADE
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ÉLEVAGE REPRESENTA COM EXCLUSIVIDADE NO BRASIL A
 CHAMPAGNE AYALA, MARCA CRIADA EM 1860 EM AŸ, NA FRANÇA 

A PURA ARTE DOS VINHOS

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

O SLOGAN, “A ARTE EM VINHO”, NÃO PODERIA SER MAIS ADEQUADO 
À ÉLEVAGE. CRIADA PELO EMPREENDEDOR ERIC POLAKIEWICZ,  hoje 
CEO da empresa, e pelo sommelier Marcelo Batista, a importadora surgiu 
com a ambição de oferecer o melhor a seus clientes, disponibilizando os 
mais conceituados rótulos das regiões mais relevantes do mundo e pro-
curando criar uma parceria sólida e duradoura com os produtores - o que 
garante exclusividade e condições comerciais. Este ano, os dois sócios e o 
responsável pela comunicação da empresa, Cristiano Samara, um consul-
tor de trade marketing que se juntou à equipe, celebram a exclusividade na 
representação no Brasil da linha de champanhes Ayala, casa tradicional 

com uma daquelas histórias extraordinárias que encantam os verdadeiros apreciadores de vinhos.
Hoje sob a gestão do grupo Bollinger, que fez a aquisição em 2005 e renovou a marca, a casa é 

administrada separadamente por uma equipe pequena, jovem e dinâmica que comanda todas as 
etapas da produção, desde a recepção da uva até a rotulagem. A talentosa Caroline Latrive assumiu a 
função de mestre de cave em 2012, e seus blends são reconhecidos pela precisão, frescor e elegância. 
Os novos gestores têm a missão nada fácil de manter a qualidade da marca, que foi criada em 1860 por 

Edmond Ayala, no coração das melhores vinhas da Champagne. O espírito empreendedor de Edmond e 
sua busca incansável pela excelência resultaram em uma rápida ascensão da bebida, que ganhou ainda 
mais visibilidade quando o irmão mais jovem da família, Fernand de Ayala, mudou-se para Londres e 
virou um excelente relações públicas. Ele introduziu o champanhe seco, uma inovação da marca lança-
da em 1865, na corte do Príncipe de Gales à época - o mesmo que depois seria coroado Rei Edward VII. 
Conta a lenda que o rei nunca começava seu dia sem uma taça de “champanhe Ayala do Chateau d’Aÿ”. 

O
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vieiras grelhadas com limão, e filé de 
turbot ao molho branco com infusão 
de algas marinhas. 

Revista FortunA - A Élevage privile-
gia produções francesas, italianas e 
chilenas. Como é feita a curadoria 
de vinhos?

Eric Polakiewicz - A Élevage é uma 
empresa relativamente nova, a pri-
meira importação chegou ao Brasil em 
setembro de 2019. O Marcelo Batista, 
meu sócio, acumulou um enorme re-
pertório de vinhos já degustados ao 
longo de anos trabalhando como som-
melier. Quando iniciamos a montagem 
do nosso portfólio ele pensou em dois 
grandes produtores da Borgonha dos 
quais conseguimos exclusividade, o 
Domaine Jacques Prieur e o Guffens 
Heynen e Verget (estes dois últimos do 

mesmo produtor). No início, focamos 
nossos esforços na França, procu-
rando produtores exclusivos em cada 
região e boas oportunidades da região 
de Bordeaux. Com o tempo surgiram 
opções na Itália e, principalmente, no 
Chile, quando tivemos a satisfação de 
fechar a parceria com um dos maiores 
enólogos do mundo, Álvaro Espino-
za,  e sua vinícola Antiyal. Hoje, nos-
sa curadoria está focada nesses três 
países, com 16 produtores exclusivos, 
mas no futuro queremos expandir 
o portfólio para regiões e países em 
que ainda não trabalhamos, para levar 
ainda mais preciosidades às taças dos 
nossos clientes.

O que você destacaria nos champa-
nhes Ayala à venda? Desde quando 
eles estão no portfólio da Élevage?

A inclusão da Ayala no portfólio da Éle-
vage é recente. Começamos a conver-
sar e negociar com eles ano passado e 
a encomenda chegou ao Brasil no início 
de 2021. Procurávamos um produtor 
que seguisse os mesmos valores da 
Élevage, que é entregar uma bebida de 
alta qualidade, com uma boa história e 
com a exclusividade que a casa apre-
senta. Queríamos oferecer a nossos 
clientes um produto que sabemos estar 
um patamar acima aos rótulos usuais 
e mais vistos no mercado. 

Como a aquisição feita pela Bollinger 
impactou na produção dos cham-
panhes da Ayala?

A aquisição pela Bollinger permitiu o 
investimento e modernização das ins-
talações de produção, além da inclusão 

elegância, maciez, estrutura, comple-
xidade e cremosidade); o Ayala Cham-
pagne Rosé Majeur NV, com um blend 
de 50% chardonnay, 40% pinot noir e 
10% pinot meunier e três anos sur lie; e 
o Ayala Champagne Brut Majeur, com 
40% chardonnay, 40% pinot noir e 20% 
pinot meunier, também com três anos 
sur lie, período superior ao requisitado 
pela denominação.
O Brut Majeur, que ganhou 92 pontos 

na Wine Spectator, é perfeito para um 
aperi-tivo e também pode ser harmo-
nizada com peixes brancos, maris-
cos, aves ou queijos. O Rosé Majeur, 
avaliado com 92 pontos na Wine & 
Spirits Magazine, vai bem com vários 
tipos de alimentos, mas harmoniza 
especialmente com salmão mal pas-
sado, carré de cordeiro ou tortas de 
frutas vermelhas. O Blanc des Blancs 
2014 também é ótimo como aperiti-
vo, além de acompanhar muito bem 

Histórias como essas são consideradas 
essenciais pela Élevage. “Acreditamos 
que conhecer a história do vinho e do 
produtor é essencial para uma experi-
ência ainda mais interessante e com-
pleta com o que está sendo degustado”, 
diz Eric Polakiewicz, que concedeu uma 
entrevista exclusiva para a revista. 
Os três champanhes Ayala já disponí-

veis são o Ayala Champagne Blanc des 
Blancs 2014, 100% com uvas chardon-
nay dos principais vinhedos de Cham-
pagne, como os renomados Grand Crus 
Le Mesnil-sur-Oger e Chouilly, além de 
seis anos sur lie (amadurecimento com 
as borras finas e leveduras, agregando 

 CHAMPANHE AYALA: HISTÓRIA RICA 

 E SABOR INIGUALÁVEL 
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de novos membros na gestão do negócio. Juntamente com esses investimentos, 
renovaram a marca, focando em um visual que remetesse aos anos dourados da 
Ayala. De qualquer forma, se preocuparam muito em tratar os dois negócios de 
formas independentes e separadas, com estratégias, equipes e, principalmente, 
produtos distintos, que refletem os valores e personalidades de cada marca.

O site é muito cuidadoso com as informações, o que acaba sendo um im-
portante diferencial no mercado brasileiro. A Élevage foi criada já com o 
foco em vendas on-line? Poderia contar como surgiu a ideia e o conceito 
da importadora?

A Élevage surgiu com um conceito de venda personalizada no estilo boutique, 
que ainda hoje representa o nosso maior volume de negócios. Nossos vendedo-
res conversam com cada cliente, entendem suas necessidades e gostos e assim 
fazem uma curadoria personalizada para cada um deles. Hoje também temos o 
site, para que quem preferir esse canal possa comprar nossos vinhos e degus-
tar a nossa seleção. Independentemente do canal, acreditamos que conhecer 
a história do vinho e do produtor é essencial para uma experiência ainda mais 
interessante e completa com o que está sendo degustado. Por isso somos cuida-
dosos e focamos bastante em trazer o melhor conteúdo para os nossos clientes.

Garantir uma boa relação com pro-
dutores e ao mesmo tempo oferecer 
o melhor para os clientes é prati-
camente o estado de arte de uma 
representação de vinhos. Como vo-
cês conseguem atingir essa difícil 
harmonia?

Sem dúvida, e esse é um dos nossos 
principais pilares na Élevage. Sempre 
procuramos produtores de alta quali-
dade e renome, que não estão sendo 
trabalhados no Brasil. Isso nos permite 
criar uma relação benéfica de via dupla. 
Podemos priorizar nosso tempo em 
trabalhar a marca desses produtores 
e divulgar seus vinhos para os clientes 
e, na outra mão, isso cria uma relação 
próxima com cada um dos produtores, 
o que nos dá acesso a boas condições 
e à possibilidade de trazer grandes vi-
nhos para nossos clientes.

Quais são os planos no médio prazo?

Queremos nos tornar referência para 
os consumidores de grandes vinhos 
e felizmente estamos tendo excelente 

retorno e aceitação dos nossos clientes. 
Também queremos estreitar cada vez 
mais a relação com os produtores que 
representamos atualmente, trazendo 
seus principais vinhos, além de alguns 
rótulos menos conhecidos do público 
brasileiro. E, sem dúvida, temos o pla-
no de expandir nosso portfólio com 
vinhos e produtores de regiões em 
que ainda não trabalhamos, mas que 
já temos em nosso radar.  

CAROLINE LATRIVE E O 
FUNDADOR, EDMOND DE AYALA
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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_

À medida que o tempo passa, as possibilidades de 
automação vão ficando mais sofisticadas, tor-

nando inevitável o questionamento sobre qual será 
o futuro das profissões. Será que estamos realmente 
ameaçados de perder nossos empregos para robôs?      
Na Autodesk esse debate acontece há tempos. Cria-

mos há alguns anos, dentro da companhia, uma 
frente para estudar e desenvolver iniciativas nesse 
sentido. Por meio dela levantamos questões sobre 
como podemos acelerar nossa adaptação ao novo 
cenário, já que a automação é algo que chegou para 
ficar, assim como a IA, a aprendizagem de máquina 
e a realidade aumentada. Para nós, a verdadeira 
chave para superarmos esse período de transição 
e nos prepararmos para o futuro é a capacitação – 
seja no treinamento de jovens ou de profissionais 
experientes, seja compartilhando conhecimento 
com clientes, parceiros e a comunidade.
Como líder no mercado de AEC (Arquitetura, En-

genharia e Construção), uma das discussões que 
temos nesse sentido tem a ver com os impactos da 
automação no setor de construção civil. E nesse 
ponto precisamos compreender alguns limites da 
tecnologia. A imagem futurista de robôs execu-
tando obras totalmente sozinhos parece ser algo 
ainda bem distante, levando em consideração que 
eles ainda não pensam nem tomam decisões com 
a mesma naturalidade que nós. Sendo assim, nas 
próximas décadas acredito que teremos dois tipos 
de trabalho: aqueles realizados com elementos de 
inteligência artificial, com alguma autonomia em 
serviços até um certo grau de complexidade, e ou-
tros, muito mais complexos, que envolvem diversas 
habilidades humanas, que os robôs ou computa-
dores não poderão fazer.
Se por um lado a tecnologia irá eliminar alguns 

empregos, muitas novas profissões serão criadas, 
como vem acontecendo ao longo da nossa história. 
O exemplo do mercado da construção civil nos 
ajudará a visualizar nitidamente essa questão. Se 
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você olhar para a infraestrutura no 
mundo desenvolvido, vai notar que 
há muitas coisas que precisam ser 
refeitas, sendo que pontes estão des-
moronando e estradas estão com pro-
blemas. Já em países emergentes há 
uma nova infraestrutura que precisa 
ser construída quase do zero, como 
ferrovias, estradas, túneis e pontes, 
dado seu grau de obsolescência ou 
insuficiência de oferta. 
E conforme a demanda por infraes-

trutura aumenta, também aumenta 
a necessidade de pessoas com habi-
lidades para personalizar, construir, 
operar e manter a estabilidade dos 
sistemas para esses novos projetos de 
construção. Além disso, se as empre-
sas puderem otimizar seus projetos, 
com a automação e a inteligência em-
barcada nos componentes de design 
e simulação, elas serão capazes de 
construir de forma mais sustentável, 
uma questão fundamental num plane-
ta com recursos cada vez mais escas-
sos. Ou seja, não veremos a tecnologia 
trabalhando sozinha, mas sim a força 
de trabalho especializada operando 
os sistemas adequadamente.
A própria metodologia BIM (Mode-

lagem de Informação da Construção, 
na sigla em inglês), abordagem que 
permite a criação de modelos virtu-
ais precisos de uma construção, é 
uma forma de automação desse se-
tor. Como eu já comentei em diversas 
oportunidades, ela vai além da simples 
representação em 3D de uma edifi-
cação, facilitando a integração entre 
os diversos profissionais envolvidos e 
contribuindo para o aumento da pro-

dutividade. Isso significa que em breve 
muitos profissionais devem migrar de 
áreas que passam por processos de 
automatização para se especializa-
rem nessa tecnologia, que irá criar 
empresas, mercados e diversas opor-
tunidades de negócios.
Isso nos leva à conclusão de que tec-

nologia e pessoas não competem entre 
si, mas sim avançam juntas rumo a 
um mundo cada vez mais sustentável, 
integrado e produtivo. Assim como 
na medicina o robô não substituirá 
o médico, em um projeto de constru-
ção civil o engenheiro e sua equipe 
continuarão em campo. Seja qual for 
o futuro do trabalho, certamente ele 
irá nos levar a um cenário com di-
versas oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional. 

No final, é tudo sobre pessoas.  

INTEGRAÇÃO: TECNOLOGIA E PESSOAS NÃO COMPETEM ENTRE SI

_tecnologia_20
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_carreiras e sucessões_

Você já ouviu falar do tsunami pra-
teado? Esse termo está relaciona-

do à longevidade, que a cada dia nos 
presenteia na conquista de uma vida 
mais longa e com qualidade. Estamos 
sendo presenteados com mais anos 
de vida como nunca ocorreu na hu-
manidade e esse fenômeno só tende a 
crescer nas próximas gerações. Com 
as novas tecnologias, os bebês que 
nascem agora viverão cada vez mais 
e chegarão à velhice cada vez mais sau-
dáveis. Um novo rol de descobertas e 
técnicas que passam pelas empresas, 
startups e universidades, como medi-
camentos que tratam apenas as célu-
las doentes, edição genética, robótica 
e inteligência artificial, tudo isso nos 
levará a uma revolução e a um marco 
inédito na nossa existência. 

Segundo dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU) divulgados recen-
temente, o mundo terá mais de 21 mi-
lhões de pessoas com 100 anos ou mais, 
e o Brasil multiplicará sua população de 
centenários até o final do século. Ainda 
segundo a ONU, o mundo conta com 962 
milhões de pessoas com mais de 60 anos 
e esse número só deve aumentar. Até o 
meio do século XXI, a população sênior 
deve ultrapassar a marca de 2,1 bilhões 
de pessoas. O avanço, inclusive, superou 
as expectativas do IBGE, que apontava 
que o Brasil alcançaria 30 milhões de 
idosos em 2025, marca atingida já em 
2018. Dados do Instituto Brasileiro de 
Pesquisas e Estatísticas indicam que os 
consumidores seniores já representam 
quase 20% do consumo, o que repre-
senta aproximadamente R$ 1,6 trilhão. 

Seremos tratados de forma muito 
mais personalizada por meio de tan-
tos recursos que cada vez mais esta-
rão disponíveis. Com todo esse cenário 
vamos ter um bônus na longevidade e 
com isso surge o mercado prateado, 
pois um tsunami de longevos vem aí e, 
por consequência, novos negócios. O 
resultado desse tsunami prateado vai 
ter grande impacto no mercado, porque 
a nova geração de grisalhos tem mais 
recursos financeiros e é exigente. Cer-
tamente será nos serviços de saúde que 
as maiores evoluções ocorrerão pri-
meiro. O mercado passa por serviços 
integrados e personalizados: vitalida-
de, bem-estar, qualidade de vida, saúde 
física e emocional, aconselhamento 
financeiro, emocional, lazer, hobbies, 
novas atividades remuneradas ou não. 
Esse mercado pode representar uma 
grande oportunidade para as organi-
zações capazes de avaliar, entender e 
suprir suas demandas e desejos es-
pecíficos, levando em conta também 
a funcionalidade. 
Essa geração tem um estilo de vida e 

hábitos de consumo que eram, há três 
décadas, associadas aos jovens. De 
acordo com projeções da Secretaria 
Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos, em 2050 o núme-
ro de prateados no Brasil passará de 
68,1 milhões, enquanto as crianças e 
adolescentes com até 14 anos serão 
18,8 milhões. A queda da natalidade 
é uma realidade que aumenta o tsu-
nami prateado. Envelhecer não sig-
nifica deixar de se relacionar com as 
diferentes gerações e mindsets. Há 

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
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anos se categorizam as diferentes gerações como baby 
boomers X,Y,Z, millenium. E agora surge um novo ele-
mento: a geração perennial. O conceito de perennials 
– cuja tradução é literal: perenes – surgiu como um 
contraponto à tendência de categorizar as gerações 
por idade e características relacionadas ao seu tempo, 
mais especificamente aos millennials, ou à geração Y. 
Os perennials não pertencem a uma geração especí-

fica: são indivíduos de qualquer idade, atualizados tecnologicamente e com 
amigos também de qualquer idade. Esses indivíduos, cujos estilos de vida 
contém gostos e hábitos de diversas faixas etárias, não se atêm a aspectos 
cronológicos, mas sim à identidade social.  Os perennials representam um 
novo “lifestyle ageless” – estilo de vida sem idade ou atemporal com vonta-
de de viver, se reinventar, ousar, desenvolver novas habilidades e ter novas 
experiências. Seu diferencial é quebrar estereótipos sobre a idade crono-
lógica, assumindo desafios e até construindo novos negócios com outras 
gerações. É aí que a experiência faz toda diferença, em especial, o seu papel 
de mentor.  O mindset de uma aposentadoria total em um mercado repleto 
de oportunidades parece obsoleto e desconectado da realidade para quem 
faz parte desse público, para quem a vida é um contínuo aprendizado, em 
que a capacidade de adquirir novos conhecimentos, habilidades, desafios 
e exercitar a curiosidade os motiva a seguir em frente e evoluir a qualquer 
tempo. O conceito de uma única longa experiência e carreira não se aplica 
mais a este grupo e nem para as demais gerações. 
Em resumo, é preciso estar abertos para transformar nossas carreiras, ideias 

e conceitos. Devemos valorizar mais a sabedoria, a experiência e a maturidade, 
elementos importantíssimos para nosso próprio 
desenvolvimento enquanto pessoas e sociedade. 
Envelhecer tem que ser visto como um privilégio 
e não como um fardo. O tsunami prateado está 
chegando, não pode ser detido e muitos já estão 
construindo novos negócios para esta geração. As 
oportunidades estão aí. E, para conhecê-la, faça 
amigos maduros, entenda que a vida é cíclica, inicie 
novos projetos. A vida é uma jornada de aprendi-
zados e realizações.   

GERAÇÃO 
PERENNIAL: 
FOCO NA 
IDENTIDADE 
SOCIAL

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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contato@br.thbgroup.com
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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

daria acesso à vitrine. A ideia é a de 
direcionar o olhar do espectador para 
a vitrine”, explica Renato. 
E as novidades não param por aí. 

Também criamos uma playlist para a 
loja, que nossos clientes poderão aces-
sar. Então é isso: se você tem vontade 
de ter um produto que seja só seu, e 
que ainda por cima não prejudica o 
meio ambiente, pode ser recarregado 
de forma prática e com baixo custo e 
favorece a mobilidade, já sabe onde 
encontrar.  

O DIVERTIDO CRAZY TOILET E AS PINTURAS DA FACHADA E DO ESPAÇO DE TEST DRIVE

@moniqueangeli; @renatogave; @brunobernardo

_mobilidade_

O  contato sempre próximo e personalizado com os clientes nos ensina a 
aperfeiçoar nosso negócio a cada dia. Desde o princípio, sentimos que 

quem procura veículos e produtos que não agridem o meio ambiente e faci-
litam a mobilidade geralmente é bastante criativo e valoriza a customização. 
Em sintonia com essa demanda do nosso público, que felizmente se amplia 
cada vez mais, estamos investindo numa série de iniciativas que agregam 
valor ao produto e proporcionam uma experiência à quem visita nossa loja. 
Uma das novidades que convidamos todos a conhecer é o nosso colorido e di-

vertido - além de extremamente instagramável - banheiro, obra do artista Bruno 
Bernardo, que criou o conceito Crazy Toilet, já aplicado em vários estabelecimentos 
comerciais. “Uso a arte como ferramenta de transformação, como uma forma 
de redefinir os espaços. Os banheiros deixam de ser apenas funcionais”, explica 

Bruno. O resultado, como se vê na foto, 
é uma profusão de cores e dizeres que 
já caíram no gosto dos nossos clientes. 
“Escolho frases que têm a ver com o 
ambiente em que os banheiros estão 
inseridos, a ideia é inspirar e ajudar as 
pessoas a se expressarem”, diz o artista. 
Outra novidade que temos na Elektra 

é a pintura da fachada e da parede que 
fica ao lado de um dos espaços que 
usamos para que os consumidores 
possam testar os produtos, feita pelo 
Renato Gave, artista plástico que já 
assinou obras para Vans, Dior, Levi’s e 
Amazon, entre outros. A ideia sempre 
é a de melhorar a experiência do clien-
te e solidificar o conceito da marca, 
unindo mobilidade, sustentabilidade e 
arte. “Na fachada, a pintura tem um ar 
surrealista, a personagem está sobre 
placas solares e abre uma porta que 
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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

Avaliar riscos e planejar estratégias e ações concretas para 
minimizá-los é essencial em qualquer atividade. Quem 

trabalha com a produção a céu aberto, como na pecuária e 
na agricultura, está ainda mais suscetível a reviravoltas e im-
previstos, especialmente os causados pelo clima. No dia 13 de 
maio, tive o prazer de fazer uma live com a jornalista Angela 
Ruiz, especializada em clima, e com João Castro, doutor em 
Agronomia e meteorologista, em meu Instagram. Ambos tra-
balham no Climatempo, que oferece um serviço especial aos 
assinantes do agronegócio, o Agroclima PRO.
Nossa ideia, de falar sobre a seca antecipada deste ano, rendeu 

uma conversa agradável, instrutiva e plena de dados que podem 
ajudar os produtores a tomar decisões mais assertivas. “Com 
a janela de plantio cada vez mais curta, a informação é ainda 
mais importante”, diz João Castro. O planejamento, baseado 
em dados confiáveis, pode ser a diferença entre um fracasso 
ou uma safra bem-sucedida. 
No meu ramo, a pecuária, é necessário calcular muito bem 

porque, com a pastagem seca, temos que retirar o gado da 
fazenda ou ter a verba para comprar ração. Secas antecipadas, 
como a deste ano, nos tiram do programado: temos que vender 
as crias mais cedo, com peso menor e consequentemente por 
um preço abaixo do normal, ou alimentá-las. Se temos outro 
fator fora do normal, como também é o caso deste ano, com 
a saca de milho a um preço muito acima do usual, piora mais 
a situação. João Castro acentua a relevância do mercado in-

ternacional na formação de pre-
ços. “O milho tem uma demanda 
grande, temos de torcer para a 
safra norte-americana ir bem.” 
Outra questão importante rela-

cionada à seca são as queimadas. 
Sofremos muito no ano passado, 
tivemos que ajudar a proteger os 

GESTÃO DE RISCO 
NO CAMPO   POR ANDRESSA BIATA

 PLANEJAMENTO AJUDA A EVITAR PROBLEMAS CAUSADOS PELO CLIMA
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animais do parque e as fazendas, tudo fica muito inflamável. Ângela Ruiz ex-
plica que no outono e no inverno estaremos em neutralidade climática, sem os 
efeitos provocados por fenômenos mais conhecidos como o El Nino ou La Nina. 
João Castro prevê chuvas em agosto, o que já é uma boa notícia, mas alerta para 
a imprevisibilidade do clima durante este ano. “As temperaturas dos oceanos 
influenciam a distribuição das correntes de vento, que criam os centros de alta 
pressão formadores de chuvas. Quando o Oceano Pacífico está com meio grau 
de temperatura acima da média por mais ou menos três meses, estamos no 
El Nino; e se está abaixo do normal, é a La Nina. Isso impacta o clima global. 
No Brasil, o El Nino provoca chuvas mais abundantes no Centro-Sul e seca no 
Norte; já o La Nina tem efeito contrário”, explica. “Estamos passando agora por 
um período sem nenhum desses dois fenômenos mais conhecidos, estamos em 
neutralidade, precisamos observar com atenção outros fatores, como índices da 
Antártida, temperatura do Oceano Atlântico, é um equilíbrio dinâmico”, completa.
Dinamismo, aliás, é algo que não pode faltar no campo. Hoje temos que atu-

alizar o ditado popular que lembra 
que o olho do dono engorda o gado: 
além de alimentar o boi, precisamos 
avaliar o clima, como será feito o 
escoamento da produção e possíveis 
problemas e tendências do mercado. 
Fazer a gestão de uma fazenda se 
parece cada vez mais com um jogo 
de xadrez, com muitas variáveis e 
consequências.  

 EQUILÍBRIO DINÂMICO: VÁRIOS FATORES 

DEFINEM PERÍODOS DE SECA OU CHUVA 
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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

O cenário perfeito estava criado com 
o lançamento de helicópteros novos 
somado a um câmbio extremamente 
favorável para a compra. Foram vendi-
dos aproximadamente 320 helicópteros 
novos a turbina para o mercado exe-
cutivo em um período de cinco anos. 
Entre 2010 e 2014, o número de ven-

das de helicópteros executivos novos 
no Brasil foi bastante promissor, com 
média de 56 unidades vendidas no pe-
ríodo. Já a partir de 2015 foram mui-
tas as variáveis políticas e econômicas 
que influenciaram as vendas. O ano 
de 2015, por exemplo, é considerado o 

pior de todos os anos com o registro 
de apenas cinco helicópteros executi-
vos novos vendidos no país pelos três 
principais fabricantes.
Mas, como todo mercado com po-

tencial de crescimento, já a partir de 
2016  começou a apresentar uma tími-
da retomada por conta de novas tur-
bulências externas, com média de 16 
novos helicópteros vendidos por ano. 
Mas qual foi a grande surpresa quando, 
em 2020, apesar da parada por meses 
gerada pela pandemia da covid-19, os 
fabricantes Airbus, Leonardo e Bell 
Helicopters registraram 19 unidades 
novas vendidas. Isso deve-se ao fato 
de termos no Brasil um mercado ex-
tremamente maduro. 

AINDA HÁ ESPAÇO PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO 
BRASILEIRO DE HELICÓPTEROS EXECUTIVOS

S e o mercado brasileiro de helicópteros executivos teve o seu 
grande boom de vendas durante um período iniciado em meados 

nos anos 1990, seguindo até 2014, nos últimos anos tem apresentado 
um patamar mais tímido devido a fatores políticos e econômicos.
O Plano Real, criado em 1994, tinha entre seus objetivos ajudar 

a estabilização da inflação e a indexação do dólar à nova moeda, 
o Real. Ou seja, entre 1994 e 1999, R$ 1 valia exatamente US$ 
1. Portanto, um helicóptero de um milhão de dólares custava, 
grosso modo, um milhão de reais. Juntou-se a esse fator, nessa 
mesma época, o lançamento de seis novos modelos de helicóp-
teros pelos fabricantes Bell, Eurocopter (hoje Airbus) e Agusta 
(hoje Leonardo). Chegavam ao mercado o Bell 407, o Bell 430, o 
Agusta 109E Power, o AS350 B3 Esquilo e o EC135. E mesmo não 
sendo totalmente novo, já no final de 1998, a Eurocopter lançava 
um upgrade do Dauphin AS365 N2, batizado de N3.  

CHEGADA DE SETE NOVOS MODELOS IMPULSIONA O SETOR
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Segundo informações da Associação 
Brasileira de Pilotos de Helicópteros 
(ABRAPHE) são cerca de 400 helicóp-
teros registrados na Grande São Paulo e 
uma decolagem e um pouso registrados 
em menos de um minuto, aproxima-
damente. Temos adicionalmente uma 
frota de helicópteros executivos com 
idade média que não deve nada aos 
mercados americano e europeu, a ex-
celente qualidade de pilotos executivos 
formados ao longo dos anos, e a ABRA-
PHE, que tem como foco principal a 
segurança na operação de helicópteros 
por meio de palestras e informativos 
aos seus pilotos associados. Soma-se 
a isso excelentes centros de serviços e 
manutenção como, por exemplo, o He-

lipark, que recebeu da Bell Helicopters 
por cinco anos consecutivos o prêmio 
de Certified Service Facility Platinum 
Bell, o único na América Latina dentre 
os 11 centros de serviços avaliados no 
mundo, além de dar suporte técnico aos 
modelos das marcas Leonardo, Airbus 
e Robinson Helicopters.
E, assim como aconteceu em meados 

dos anos 1990, os próximos cinco anos 
parecem ser bastante animadores, com 
a chegada de sete novos modelos de 
helicópteros ao mercado, como o H145 
pentapá, o novíssimo H160, ambos da 

Airbus Helicopters, mais os modelos 
AW169 com sua nova Fase 6, o AW109 
Trekker e o AW09, antes conhecido 
como Kopter SH09, todos da Leonardo 
Helicopters. Some-se a isso um novo 
nicho a ser explorado pelos fabricantes 
no Brasil, que é a oferta de helicópteros 
monoturbinas já equipados de fábri-
ca para voos IFR (por instrumentos), 
como é o caso dos modelos Bell 407 
e AW119Kxi Koala.   
Fato é que ainda há espaço para que 

o mercado de helicópteros executivos 
volte a crescer, pois segue promissor e 
desafiador e deverá voltar a apresentar 
patamares de vendas satisfatórios nos 
próximos anos.  

  SEGUNDO A ABRAPHE SÃO QUASE 400 HELICÓPTEROS  

 REGISTRADOS NA GRANDE SÃO PAULO  
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  DIVULGAÇÃO
MASERATI TRAZ AO PAÍS O SUV LEVANTE, CONFIRMA O SUPERESPORTIVO MC20 E

 REALIZA PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DA GHIBLI HÍBRIDA
ALTA TECNOLOGIA

EM NOVOS MODELOS
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ANO DE 2021 DA MAR-
CA MASERATI COME-
ÇOU MUITO BEM NO 
BRASIL. A LEVANTE, O 
SUV DO TRIDENTE, re-
cebeu um facelift para os 
modelos deste ano e caiu 
muito bem no gosto dos 
consumidores.  Esse ter-
mo em inglês serve para 
designar pequenas me-

lhorias estéticas em um modelo de carro.  
No caso da Maserati Levante a principal mudança 

foi no design das lanternas traseiras e de farol. No 
interior, algumas mudanças escolhidas a dedo pela 
fábrica na Itália deixaram o modelo ainda mais 
exclusivo e luxuoso. No Brasil,  a Levante chega 
em três versões: motor V6 Biturbo de 350 ou 430 
cavalos e uma versão “poderosa” de 590 cavalos 
com um motor V8 Biturbo produzido pela Ferrari.

A ONDA HÍBRIDA
Assim como a maioria de fabricantes de automóveis 
no mundo, a Maserati também está adotando a 
tecnologia híbrida em seus novos modelos. O pri-
meiro lançado foi a Ghibli Híbrida, com um motor 
quatro cilindros 2.0 turbo combinado a um motor 
eletrificado de 48v. Dessa forma, o modelo é capaz 
de recuperar a energia durante as desacelerações 
e frenagens na bateria instalada na parte traseira.
Quando falamos em carros híbridos, vale lembrar 

que é a combinação de motor a combustão a um 
motor elétrico. Diferente de carros totalmente elé-
tricos, que algumas montadoras vêm apresentando.

Na sequência a Maserati apresen-
tou a Levante Hibrida com o mesmo 
conjunto de motorização da Ghibli. 
Por fora, alguns detalhes identificam 
a versão híbrida, como saídas de ar 
nos para-lamas, pinças de freio azuis 
e o emblema da marca na coluna C, 
também pintado de azul. O mesmo 
tom está no interior, com costuras 
azuis nos bancos.
A central multimídia também é 

nova, parte da linha 2021 do mode-
lo. A tela tem 10,1 polegadas e usa 
sistema baseado no Android Auto-
motive. O carro está sempre conec-
tado à internet, como um celular, e 
traz até assistente pessoal, que pode 
ser da própria Maserati ou mesmo 
do Google ou da Amazon. No Brasil 
estes modelos híbridos ainda estão 
em fase de homologação.

MC20
Um novo superesportivo já está 
confirmado para o Brasil. Trata-se 
do inédito Maserati MC20. Com um 
poderoso motor V6 biturbo de 630 
cavalos o modelo tem tudo para fazer 

frente aos rivais Ferrari e Lambor-
ghini. O carro faz de 0 a 100km/h em 
2.9s e atinge velocidade máxima de 
325km/h. O motor, inédito, chama-
-se Netuno - ele mesmo, o Rei dos 
Mares, um dos símbolos da cidade de 
Bolonha, região da cidade de Modena, 
onde fica a fábrica da Maserati.
Por ter fibra de carbono como ma-

terial principal na sua construção, o 
carro é extremamente leve, pesando 
apenas 1.500 quilos. Para mais in-
formações sobre Maserati no Brasil, 
(11) 3065 7474. 

 ONDA HÍBRIDA: NOVOS MODELOS 

 COMBINAM MOTORES ELÉTRICOS E DE COMBUSTÃO O
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A TECNOLOGIA 
DOS TECIDOS DORMEUIL

O LUXO GENUÍNO E TRADICIONAL DA MARCA ESTÁ 
PRESENTE NO ATELIÊ FABRIZIO ALLUR

A Dormeuil tem uma longa tra-
dição de trabalhar com as 
melhores fibras naturais e por 

179 anos esteve consciente do papel 
desempenhado pelos animais em seu 
trabalho. O tradicional brasão da mar-
ca possui três cabeças de ovelhas que 
representam cada um dos irmãos que 
iniciaram a Dormeuil, em 1842. Em 
termos de fabricação, a empresa rea-
liza um rigoroso processo de seleção 
da matéria-prima, que é quase 100% 
natural e de fabricação 95% europeia.
Para perpetuar sua expertise, a Dor-

meuil respeita e protege o estilo de vida 
ancestral dos fazendeiros, que tradi-
cionalmente prezam seus rebanhos, 
e há anos trabalha lado a lado com 
criadores de animais em todo o mundo. 
O livro Em Busca das Melhores Lãs do 
Mundo (Edições Glénat),  de Dominic 
Dormeuil, publicado em 2015, revela e 
presta homenagem ao conhecimento e 
às culturas dos agricultores em muitas 
áreas diferentes do mundo. 
A fim de garantir total rastreabilidade 

de matérias-primas aos clientes, a Dor-
meuil imprimiu um código QR para as 
coleções de seus tecidos Tonik® Wool, 
Echo e Travel Resistant, protegida pela 

tecnologia Block Chain, em que, por 
meio do celular, o cliente consegue en-
xergar toda a cadeia de suprimentos, o 
bem-estar animal, o respeito aos for-
necedores e os padrões de qualidade, 
reforçando valores fundamentais de 
confiança e respeito.
Por conta dessas práticas, a Dormeuil 

recebeu o prestigioso prêmio de moda 
ética na mostra internacional de teci-
dos Milano Unica, em 2018,  para re-
compensar seu envolvimento em ras-
treabilidade e sourcing. Essas coleções 
de tecidos de luxo são projetadas para 
ternos, jaquetas, calças, smokings, ja-
quetas bomber, calças com cordão e 
muitas outras aplicações.
O Echo, por exemplo, é um tecido 

Super 130 da Dormeuil, usando duas 
lãs Merino diferentes, provenientes de 
grandes planícies selvagens na Pata-
gônia e na Austrália, 100% penteada 
com um cabo luxuoso e elasticidade 
natural, o que garante um desempenho 
único e extremo conforto, graças ao 
seu estiramento natural. A nanotec-
nologia também é usada para dar ao 
Echo maior resistência e recuperação 
de vincos, além de tornar o tecido re-
pelente a água. 

  DIVULGAÇÃO

Atualmente, a Travel Resistant é a 
linha mais vendida da Dormeuil no 
mundo, em adição aos tecidos técni-
cos excepcionais da fabricante inglesa. 
Travel Resistant é a escolha de tecido 
ideal para um terno com estilo ima-
culado. Suas qualidades de alto de-
sempenho, elasticidade natural e um 
fio de alta torção fazem um terno ou 
costume de ajuste perfeito. 
Esteja você fora trabalhando durante o 

dia ou simplesmente viajando a trabalho, 
o tecido faz com que a roupa mantenha 
a sua forma, do amanhecer ao anoitecer. 
A técnica dos fios trançados dá ao tecido 
um toque vintage dos anos 60, criando 
um visual moderno e equilibrado. 

Essa linha possui o benefício adicio-
nal de um acabamento nano repelente 
de água, praticamente impermeável, e 
também um acabamento têxtil anti-
microbiano, baseado na tecnologia de 
ponta de íons de prata - Silvershield® -, 
que é um acabamento têxtil exclusivo e 
invisível desenvolvido no Reino Unido 
com aprovação Oeko Tex  e totalmente 
certificado. Fornece proteção natural 
invisível contra o crescimento de bac-
térias e micróbios.
Em cada desenho, a Dormeuil tem te-

cido suficiente para cerca de 100 ternos 
completos em todo o mundo. Um luxo 
genuíno exclusivo no topo do espectro 
de qualidade, o qual possuímos cortes 
exclusivos que adquirimos para os nos-
sos clientes no Ateliê Fabrizio Allur.
Venha tomar um café conosco e conhe-

cer um pouco mais sobre esse tecido e 
constatar a sua repelência, inclusive, do 
derramamento de uma xícara da tradi-
cional bebida brasileira sobre ele.   

 A LINHA TRAVEL RESISTANT 

 FORNECE PROTEÇÃO CONTRA 

 BACTÉRIAS E MICRÓBIOS 
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DOS SAPATOS À QUALIDADE DE VIDA

A Adolfo Turrion comemora mais uma marca atingida: ultrapassou 5.000 
clientes ativos em sua plataforma de e-commerce, além de ter showroom em 
São Paulo e Nova York, dois distribuidores no Brasil e oito private labels em 

apenas 2,8 anos de operação somados à problemática da pandemia da covid-19, que 
já dura um ano e dois meses entre aberturas e fechamentos sucessivos do comércio.
“A nossa expansão mostra que acertamos em nossas ações sincronizadas 

entre o mercado digital e a nossa presença física, o que nos difere de outras 
empresas calçadistas masculinas que operam no setor web”, aponta Marco 
Antonio Jordão, responsável pelo marketing, distribuição, private labels e 
mercado externo da Adolfo Turrion.
“Com o advento do “Corona crash”, nome informal pelo qual é chamado em 

alguns meios o impacto da pandemia da covid-19 nas bolsas de valores e conse-
quentemente nos mercados, considerando as movimentações dos consumidores, 
as receitas de supermercados e farmácias subiram e a maior valorização de ativos 
ficou com o grupo B2W, proprietário das lojas virtuais Submarino, Shoptime e 

PROGRAMAS DO MIAMI LUX GROUP INCLUEM
CONSULTORIA DE MODA E SAÚDE

Americanas.com”, complementa Felipe 
Maia, que é responsável pela logística 
e pela operação do e-commerce brasi-
leiro com o atendimento das vendas e 
do pós-vendas on-line da marca.
O varejo on-line vem se consolidando 

fortemente nesse início dos anos 20 do 
século XXI, com o crescimento do tra-
balho remoto e o avanço do streaming, 
em que a geopolítica e a globalização 
alteram aos poucos o direcionamento 
econômico com uma ótica que acabará 
sendo “mais para dentro”. Dessa forma, 
vale considerar o apoio aos produto-
res locais, mais barreiras ao comércio 
exterior e a simplificação das cadeias 

de produção com uma maior atenção 
à tecnologia e à privacidade de dados.
Apesar do início da vacinação contra 

a covid-19 em várias partes do mundo, 
cientistas alertam que medidas como 
uso de máscaras, distanciamento so-
cial e restrições ao comércio físico não 
devem ser descartadas tão cedo. As 
vacinas são amplamente consideradas 
uma das maiores conquistas médicas 
do mundo moderno, todos os anos, 
elas impedem cerca de 2 a 3 milhões 
de mortes, ao combater mais de 20 
doenças fatais, de acordo com a OMS 
(Organização Mundial da Saúde). A va-
ríola, que matou centenas de milhões 
de pessoas, foi erradicada. Mas esses 
sucessos levaram décadas para serem 
alcançados, e muitos de nós agora es-
peramos que vacinas eficazes contra 
novas cepas de coronavírus tenham 
resultados semelhantes em um período 
de tempo radicalmente mais curto.
Enquanto esse cenário não se reverte 

de forma positiva por completo, Marco 
Antonio Jordão vem mantendo uma li-
nha de investimento também no Miami 
Lux Group, do qual participa. Além da 
frente do segmento de luxo acessível e 
slow fashion para os sapatos da Adolfo 
Turrion nos Estados Unidos, da qual re-
sultou a primeira ação para a exposição 
física dos sapatos no showroom de Nova 
York, também atua no segmento de “life 
and health” e “property investments”.
Jordão, nos últimos 10 anos, vem for-

mando e guiando grupos de homens 
interessados em se vestir adequada-
mente, oferecendo exclusivamente 
visitas guiadas privilegiadas a duas 
das mais elegantes cidades do mundo: 
Miami e Nova York. Uma verdadeira 
aula de como se vestir na atualidade e 
de onde comprar sob a sua supervisão.

  DIVULGAÇÃO

32 32

 MARCO ANTONIO JORDÃO: VISITAS GUIADAS 
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O trabalho com o Miami Lux Group 
também envolve a cidade de Jackson-
ville, na Flórida. Jacksonville é o destino 
ideal para quem quer cuidar da saúde 
nos EUA, com uma forte rede de profis-
sionais médicos que oferece tratamentos 
de última geração para pacientes de todo 
o mundo. Também possui uma próspe-
ra indústria de biotecnologia e abriga 
um dos melhores hospitais de ensino 
e pesquisa do país, o UF Health.
Poucas cidades norte-americanas 

abrigam tantos centros médicos de pri-
meira linha, como o Ackerman Cancer 
Center, Brooks Rehabilitation, Mayo 
Clinic, Nemours Children’s Clinic e o 
UF Health Proton Therapy Institute.
O Miami Lux Group foi idealizado e 

fundado pelo seu parceiro de negócios 
nos Estados Unidos, o empresário Pau-
lo Freire, que atua há mais de 30 anos 
nos negócios de importação e expor-
tação entre os Estados Unidos, China 
e países em desenvolvimento, abrindo 
portas para os negócios internacionais 
e ajudando muitas empresas a crescer. 
Hardware, componentes eletrônicos, 
indústria de segurança do trabalho e 
combate a incêndios, calçados mas-
culinos e cuidados com a saúde são 
alguns produtos e serviços que estão 
entre os muitos negócios que o seu 
grupo de empresas já realizou entre 
companhias de vários países.
Nos últimos cinco anos o Miami Lux 

Group se especializou na logística de 
atendimento e suporte ao cliente que 
vai até Jacksonville para ser atendi-
do por um de seus excelentes centros 
médicos. “With us you have the best 
service!”, finaliza Freire.  

miamilux.travel
miamilux.limo
miamiluxinvest.com 

 PAULO FREIRE: ABRINDO 

 PORTAS EM NEGÓCIOS 

 INTERNACIONAIS 
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A TACADA SOLIDÁRIA NO DNA
   DIVULGAÇÃO

DIVISÃO DE EVENTOS DA FORTUNA PREPARA NOVO TORNEIO 
BENEFICENTE COM CONCEITO INÉDITO NO PLANETA
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ONCEBIDA PELO EMPRESÁRIO DENILSON GALLI-
NI MILAN EM 2009, A FORTUNA É UMA GESTO-
RA EM COMUNICAÇÃO DE LUXO VOLTADA AO 
MERCADO TRIPLE A, PÚBLICO ÜBER-PREMIUM. 
Bem-sucedida na área de eventos e marketing, a 
empresa logo percebeu a necessidade de colaborar 
para um mundo mais justo. A seguir, Denilson Gallini 
Milan lembra a trajetória no universo solidário em 
depoimento e anuncia novo torneio de golfe. 
“Em 2001, tive o meu primeiro contato com o gol-

fe ao ser convidado para a concorrência de um empreendimento imobiliário 
de altíssimo luxo, no interior de São Paulo. O negócio teria como diferencial 
a bandeira Trump Realty e o campo de golfe assinado pela lenda do esporte 
Jack Nicklaus, membro do PGA Tour. Na mesma década, foi lançada outra 
concorrência para realização de um jornal direcionado aos associados do em-
preendimento Fazenda da Grama, também situado no interior de SP. Nessa 
oportunidade, foi pontuada e defendida a importância de uma revista custo-
mizada. Título aprovado! 
E o melhor:  o trabalho foi realizado pela FortunA durante longos 12 anos, com 

muito sucesso e mais de 60 edições.  No meio desse processo, surgiu a deman-
da, por parte do empreendedor, de que também trabalhássemos para agregar 
patrocinadores ao Torneio Aberto de Golf. Abracei o projeto e trouxe marcas 

como Land Rover, Sony e tantas outras 
de alta relevância. Passados dois a três 
anos, em reunião com uma seguradora 
a gestora de Marketing Andrea Mathias 
questionou: ‘Sua empresa faz eventos? 
Minha diretoria comercial gostaria de 
se relacionar ao target triple A, estrei-
tar relações e aumentar os negócios’. 
Nesse momento percebi que poderia 
criar com sucesso um novo tipo de 
evento. ‘Vou criar o FortunA Golf be-
neficente, e será o mais bacana já visto 
no mercado com o propósito social’. 
Desafio lançado. Missão: buscar uma 

instituição ou fundação de primeira 
linha e com muita credibilidade a ser 
beneficiada. Pesquisando dezenas de 
possibilidades entre as já beneficiadas 
em torneios e as que nunca haviam 
recebido esse tipo de verba, deparei 
com a maior fundação do planeta: o 
Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF), nunca trabalhado 
nesse âmbito esportivo. Segundo de-
safio: montar uma apresentação que 
pudesse conquistar a confiança do 
UNICEF, sensibilizá-los. Feita! E-mail 

C
enviado. Sem resposta, não me aco-
modei e fui até a porta da unidade em 
São Paulo. Com persistência, conse-
gui um horário com a profissional Rita 
Teixeira, do Marketing Regional. Que 
pessoa, que reunião incrível fizemos 
dias após. Mas, até aquele momento, a 
fundação não enxergava o golfe como 
plataforma no país. Não desisti do so-
nho e a Rita comprou a ideia do projeto, 
comunicando ao comando sediado no 
Distrito Federal. Semanas se passa-
ram e uma grande notícia chegou: o 
UNICEF aprovou.
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 AÇÕES SOLIDÁRIAS 

 CONQUISTOU MARCAS 

 CONSAGRADAS 



É claro que não me contive, fiquei 
radiante. Era um sonho, tipo o filho. 
Só de lembrar de cada momento, vem 
aquele suspiro especial. Foram meses 
de dedicação diária com reuniões junto 
aos patrocinadores, às áreas técnicas 
do golfe, aos parceiros e fornecedores. 
Resultado: tive a alegria de ver todas 
as inscrições esgotadas com antece-
dência recorde de quase dois meses.
Aí chegou o grande dia, em junho de 

2013, com o FortunA Golf Cup em prol 
do UNICEF. Foi o primeiro evento be-
neficente da história da empresa e da 
fundação no país e também na Amé-
rica do Sul. E claro que não poderia 
parar...  No cerimonial de premiação 
desta primeira edição, já começávamos 
a planejar a próxima, em 2014. Sempre 

com o cuidado de repetir e evoluir nos 
pontos assertivos e corrigir e inovar 
em processos ainda mais, com o firme 
propósito de aumentar a doação em prol 
da fundação ao mesmo tempo garantir 
a satisfação de todos os envolvidos.
Foram três edições anuais do Fortu-

nA Golf Cup em prol do UNICEF.
Meus sinceros agradecimentos aos 

profissionais Alexandre Magno, Axell 
Santos, Camila Miranda, Flavia Nuc-
ci, Lídia Tamy, Kevin Bulman, Murilo 
Mattos, Rita Teixeira e Sylvio Telles. E a 
todos os patrocinadores especiais, par-
ceiros e fornecedores. Missão cumprida 
por defender os direitos das crianças e 
dos adolescentes do Brasil e do mun-
do. Que um dia possamos continuar e 
reescrever esta história, juntos!

NOVOS HORIZONTES 
Um segundo capítulo ou ciclo foi escrito 
no ano de 2018. Ingressados como sócios 
investidores na FortunA frente eventos 
nessa nova fase, os empresários Carlos 
Rea e Tuca Gantus somaram suas exper-
tises aos torneios beneficentes. Nessa 
nova gestão, foram realizados mais dois 
incríveis eventos beneficentes: FortunA 
Golf Make-A-Wish e FortunA Golf Hos-
pital de Amor - Barretos. Novamente 
propósitos cumpridos e agradecimen-
tos mais do que especiais aos queridos: 
Amaury Camargo Monaco e Gabriela 
Gazola (Make-A-Wish); da C-Levels, Le-
onardo Cunha, Marisa Rossini e Soraya 
Capelli (responsáveis pela indicação jun-
to à instituição); Boian Petrov e família 
Prata (Hospital de Amor); e a cantora 
Giovanna Maira. Convido a todos os 
leitores a assistirem cenas desses mo-
mentos de celebração nos links a seguir.

DENILSON MILAN (SEGUNDO DA 
ESQUERDA PARA A DIREITA) NO 
EVENTO QUE TEVE RENDA REVERTIDA 
PARA O HOSPITAL DE AMOR

PRÓXIMOS PASSOS 
Centenas de golfistas brasileiros e 
do exterior e marcas patrocinadoras 
questionam quando virá o próximo 
FortunA Golf. Minha resposta: primei-
ramente vamos vencer essa batalha 
da covid-19  juntos, com responsabi-
lidade, e aguardar até que todos es-
tejam vacinados. Quando estivermos 
devidamente certificados e com a au-
torização para realizar novo torneio 
de acordo com os protocolos gover-
namentais e da Anvisa, estaremos 
prontos para realizar o evento. Nossos 
planos indicam que isso será possível 
em março de 2022, e já estamos pla-
nejando e trabalhando diariamente 
para viabilizá-lo nessa data.
O conceito, já divulgado na Live 

AboutGolf, será algo nunca visto no 
mundo do golfe. As 88 vagas serão 
abertas em outubro próximo, data de 
aniversário da empresa. Temos a cer-
teza de que as inscrições se esgotarão 
em 24 horas, baseados nos históricos 
anteriores dos torneios FortunA be-
neficentes, FortunA Golf Platinum e 
FortunA Golf 10 anos.”  
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 DA INSTITUIÇÃO NO BRASIL E AMÉRICA DO SUL 

 O FORTUNA GOLF CUP UNICEF FOI O PRIMEIRO 

https://youtu.be/hOqXYeNN0js
https://youtu.be/Yk-0u8-4gmg


GOLF MODEL
Origem: Dinamarca
Fábrica/Planta de fabricação: Finlândia
Linha de produção da Porsche (Valmet Automotive)
Carros em parceria com a Mercedes-Benz
Sem componentes chineses

COMPONENTES
Chassi alumínio (Austin Martin/Jaguar)
Caixa de direção: Ducati
Freios eletromagnéticos: Mercedes-Benz
Vidro automotivo com limpador ou acrílico imantado
Geladeira elétrica
Bancos em couro da Marca Garia e cintos de segurança
Direção esportiva revestida em couro
Estrutura casco em fibra carbono
Som automotivo com caixas náuticas
Bateria Lithium durabilidade de 10 anos e garantia de 5 anos

Maiores informações: Mauro Crippa
 (19) 99648-2128

O PRODUTO SEM QUALQUER COMPARAÇÃO E CONCORRÊNCIA. A EXPERIÊNCIA À PARTE !  

    GARIA LUXURY  CARS    

72




	Sumario
	10-Boas Novas
	14-Gastronomia
	22-Enologia
	28-Tecnologia
	35-Hotel
	42-Carreiras
	46-Mobilidade
	48-Agronegocio
	52-Aviação
	56-Carros
	60-Su Misura
	66-Social
	72-Galeria Fortuna
	42-Carreiras 2

	Button 210: 
	Button 195: 
	Button 196: 
	Button 197: 
	Button 198: 
	Button 199: 
	Button 200: 
	Button 201: 
	Button 202: 
	Button 203: 
	Button 204: 
	Button 206: 
	Button 207: 
	Button 205: 
	Button 1: 
	Button 209: 
	Button 174: 
	Button 191: 
	Button 171: 
	Button 188: 
	Button 189: 
	Button 172: 
	Button 190: 
	Button 173: 
	Button 186: 
	Button 175: 
	Button 185: 
	Button 176: 
	Button 184: 
	Button 177: 
	Button 183: 
	Button 178: 
	Button 187: 
	Button 179: 
	Button 192: 
	Button 181: 
	Button 104: 
	Button 103: 
	Button 182: 
	Button 193: 
	Button 194: 
	Button 208: 


