
VINHOS, UMA PAIXÃO
SIXWINE traz os rótulos perfeitos para brindar a vida 

pós-pandemia e celebrar as festas de fim de ano
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Apresentamos um novo e incrível Falcon, uma aeronave com autonomia de 13.900 km (7.500 nm) toda pensada para as necessidades 
do passageiro executivo de hoje. Nenhuma outra cabine de passageiros é maior, mais silenciosa ou mais flexível. E não há outra cabine 
de comando mais inteligente. Belo em todos os sentidos. Falcon 10X. Simplesmente perfeito.

O MAIOR.
O MAIS INTELIGENTE.
O MAIS SILENCIOSO.
10X PERFEITO.



As nossas soluções fazem com que clientes e parceiros no mundo

inteiro ,  nos mais diversos segmentos ,  se sintam confiantes e focados

em seus próprios negócios . 

Soluções em desinfecção ,  higienização ,  tratamento de carpetes ,

recepção ,  portaria ,  controle de acesso e muito mais do que você

possa imaginar . 

COM MAIS DE MEIO SÉCULO NO MUNDO

www.janikingbrasil.com.br

So l uçõe s  avançadas

As melhores soluções em equipes ,

produtos e equipamentos .

Check l i s t  avançado

Com nosso poderoso checklist o acompanhamento

do que fazemos em seu empreendimento nunca foi

tão fácil .

Pay  Pe r  Use

Exclusivo sistema que permite aos condôminos

contratarem serviços de limpeza para suas unidades

em bases semanais ,  mensais ou mesmo pontualmente .

CONTATE-NOS

11-97356-7613

O  QUE  ESTÁ  ESPERANDO  

PARA  FAZER  PARTE  DISSO



É TEMPO DE CELEBRAR

GRATIDÃO: CELEBRAR CADA MOMENTO. CELE-
BRAR O QUE SE CONQUISTOU. E O QUE NÃO SE 
CONQUISTOU. CELEBRAR O QUE SE TEM. E O QUE 
SE QUER. CELEBRAR QUEM SOMOS. CELEBRAR 
A VIDA. CELEBRAR. É UMA BELA FORMA DE SE 
AGRADECER. VIVA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 
DA REVISTA FORTUNA DIGITAL.
Esta edição, como não poderia deixar de ser, está 

em ritmo de festa. Já na capa entramos no clima 
com reportagem especial sobre a SIXWINE, uma 
empresa que alia o portfólio premium - com direito 
a muitos vinhos exclusivos - a uma ambição muito 
bem-vinda no segmento: o ensino e a especialização 
do mercado nacional, com cursos que disseminam 
a cultura dessa bebida. 
Em  Viagem, trazemos a nova atração do Hotel 

Eden Rome, o Piccolo Cinema Eden, que vai exi-
bir grandes clássicos italianos, como O Leopardo 
e 8 e Mezzo. Arquitetura destaca a versatilidade e a 
inventividade do arquiteto José Ricardo Basiches, 
que assina desde casas de sonho até um estádio, 
passando por rótulos de produtos. 
Em Mobilidade Urbana, Monique Angeli anuncia 

as novidades do Clube Elektra; Sylvio Mode, nosso 
colunista de Tecnologia, mostra que o mundo pós-
-pandemia alterou as relações das empresas com 

seus colaboradores e clientes; Edson Pierezan aborda, em Gestão de Riscos, a 
importância do seguro rural; Andressa Biata escreve sobre a importância da 
adoção da agenda ESG em Agronegócio; Karin Parodi, titular de Carreiras e 
Sucessões, faz uma viagem pela história humana, mostrando que o empreen-
dedorismo começa com os caçadores-coletores e desemboca na Indústria 4.0. 
Nesta edição temos também uma estreia que tem tudo a ver com nosso pú-

blico: a seção Golfe, que vai trazer histórias inspiradoras de praticantes desse 
esporte, famoso por ser uma eficiente alavanca para melhorar a resiliência 
e aumentar o network. A alegre e divertida empresária francesa Catherine 
Duvignau conta sua história, das primeiras tacadas por amor ao marido à 
verdadeira paixão pela nova atividade. 
Em Aviação Executiva o entrevistado é o empresário Adel Mardini, que começou 

como motorista no aeroporto de Damasco e hoje comanda a Jetex, operadora 
de aviação privada de luxo presente em 36 países e 56 localidades. Su Misura 
destaca o retorno em alto estilo dos sapatos premium de couro, verdadeiros 
sinônimos de elegância masculina; e apresenta a coleção especial desenhada 
por Fabrizio Allur para a marca de carros Aston Martin.
 

Boa leitura e até breve!

DENILSON MILAN
FUNDADOR E CEO DA FORTUNA

DENILSON MILAN ROSANE AUBIN HENRIQUE SÁ
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Duas novidades do Spa Longevity Sisley Paris prometem ajudar 
a manter a pele dos clientes jovem, elástica e luminosa: o Black 

Rosen Beautifying Emulsion e o Crème de Collagène et Mauve. A 
doutora Elaine Fontes, gestora do único espaço do SPA francês no 
Brasil, alerta para a perda de colágeno que começa por volta dos 
30 anos e acentua-se na menopausa. “A genética não determina 
tudo, escolher como envelhecer também dependerá de cada um”, 
diz a especialista em nutrição, fitoterapia e tratamentos de bele-
za. Ela recomenda o uso tópico de bons cremes, como o da Sisley, 
suplementação e ainda uma alimentação correta. “Um bom creme 
à base de colágeno é um grande aliado para garantir um aspecto 
mais jovem à pele, aumentando a longevidade.” Elaine explica que o 
colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, represen-
tando um total de 25%. Composto principalmente por aminoácidos, 
ele é responsável por garantir elasticidade, firmeza e estrutura.
O outro lançamento da Sisley, que integra a linha Black Rose da 

marca, é o novo queridinho das clientes parisienses e tem tudo 
para conquistar também as brasileiras. “Trata-se de uma emul-
são ultra-hidratante, cremosa e rosada, que é confortável como 
um bálsamo, sedosa como um óleo e leve como a água”, detalha. 
Com textura não oleosa, é rapidamente absorvido e deixa o corpo 
com aspecto acetinado, macio e luminoso, além de delicadamente 
perfumado com a icônica fragrância. 

OS MELHORES 
CUIDADOS PARA A PELE

 boasnovas 10 11
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O HOTEL EDEN ROME INAUGURA O PICCOLO CINEMA EDEN, QUE VAI EXIBIR GRANDES OBRAS
DE MESTRES  COMO FELLINI EM AMBIENTE INTIMISTA

CLÁSSICOS ITALIANOS EM ROMA

   DIVULVAÇÃO

HOTEL EDEN EM ROMA 
- MEMBRO DA PRESTI-
GIOSA DORCHESTER 
COLLECTION – ACA-
BOU DE INAUGURAR 
SEU PICCOLO CINEMA 
EDEN, COM CURADO-
RIA DE CHEZ DÉDÉ, A 
DUPLA CRIATIVA DE 
SEU STAFF: ANDREA 

FEROLLA, ARTISTA RESIDENTE, E DARIA REINA. 
Duas vezes por semana, até o dia 27 de março de 
2022, coincidindo com o 94º Oscar a ser celebrado 
em Hollywood, a elegante La Libreria do Hotel Eden 
será transformada em um cinema intimista de 26 
lugares, exibindo filmes clássicos que se passam em 
Roma, como A Grande Beleza, A Princesa e o Plebeu, 
Ontem, Hoje & Amanhã, ou ambientados na Itália, 
como O Leopardo, e no Mediterrâneo, como La Pisci-
ne. As exibições ocorrerão nos dias tradicionalmente 
dedicados ao cinema - quartas-feiras (às 19h30) e 
domingos (às 15h30 e 19h30).
Em homenagem ao renomado diretor italiano Fe-

derico Fellini, 8 e Mezzo (1963), que levou para casa o 
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1964, encerrará 
o festival de cinema. Fellini adorou o último andar do 
Eden e sua vista encantadora de Roma, escolhendo-o 
para suas muitas entrevistas à imprensa ao longo dos 
anos e tornando o hotel famoso em todo o mundo.
Chez Dédé buscou reforçar o vínculo histórico 

do local com o mundo do cinema, propondo-se a 
apresentar o tema de Roma e Itália, tanto como pro-
tagonista indiscutível quanto como pano de fundo 
clássico do cinema. Os hóspedes podem assistir a 
filmes icônicos e de arte em um teatro cinemato-
gráfico inspirado no passado. Um ambiente íntimo e 
nostálgico, sofás elegantes e confortáveis, cortinas 
de veludo elegantes que descem suavemente do teto 
e “porteiros” em uniformes personalizados criados 
especialmente para a ocasião, tudo cria uma expe-
riência inesquecível.
Custando 40 euros, os ingressos para as exibições 

incluem pipoca gourmet especial doce ou salgada 
e dois panini gourmet criados pelo chef executivo 
Fabio Ciervo, acompanhados por uma minigarrafa 
de Moët & Chandon Champagne. Haverá também 
um carrinho no qual os hóspedes poderão escolher 
entre uma variedade de lanches criados por Ciervo.

O
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Além disso, quem assistir à sessão de 
domingo à tarde tem a opção de um 
brunch pré-cinema criado pelo chef, 
com entrada no Piccolo Cinema Eden 
(exibição às 15h30) a uma tarifa especial.
A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino, 

também faz parte da programação do 
cinema, com uma ambientação origi-
nal de Roma que lhe rendeu o Oscar de 
Melhor Filme Estrangeiro em 2014 e foi 
definida pela crítica como uma versão 
moderna de A Doce Vida, de Fellini.
O programa cuidadosamente elabo-

rado inclui o clássico filme A Prince-
sa e o Plebeu, com Audrey Hepburn 
desfilando pelas ruas de Roma com 
Gregory Peck, Ontem, Hoje & Amanhã, 
que ganhou o Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro, de Vittorio De Sica e com 
a extraordinária dupla Sophia Loren e 
Marcello Mastroianni, bem como O Le-
opardo, de Luchino Visconti, baseado 
no romance homônimo de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, estrelado por 
Alain Delon e Claudia Cardinale.
Com o Piccolo Cinema Eden, o Hotel 

Eden consolida seu vínculo com o cine-
ma e homenageia seus 132 anos de his-
tória de boas-vindas a personalidades 
icônicas do mundo do entretenimento, 

como o diretor Orson Welles, a charmo-
sa Ingrid Bergman, que viveu na suíte 
Aurora Terrace por algum tempo, bem 
como a atriz e dançarina mundialmente 
famosa Ginger Rogers. 
A Dorchester Collection, da qual o 

hotel faz parte, é um portfólio dos 
principais e mais exclusivos hotéis 
na Europa e nos EUA. Ao aplicar sua 
expertise na propriedade e operação 
de alguns dos maiores hotéis, a missão 
da empresa é desenvolver um grupo 
impecável com hotéis de referência por 
meio de aquisições e gerenciamento de 
propriedade total ou parcial e celebrar 
contratos de gestão. 

 SESSÕES VIP:  MOËT & CHANDON  

 E PIPOCA GOURMET  
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unidade uníssona que impacta suas 
próprias vidas e as dos outros.
A Coleção Elektra vem para amarrar a 

estética visual de como é estar com uma 
opção de transporte segura, eficiente e 
não poluente. Faz com que o usuário se 
sinta pertencente àquela família, àquele 
meio, e ao pensamento igualitário de 
que é possível, e de que a diversidade 
é, para além de possível, necessária. 
Somos tantas tribos, línguas, cores, que 
triste seria se nada disso fosse consi-
derado. Pelo contrário, a Elektra tra-
balha duro para manter isso pulsante 

no nosso cotidiano: no atendimento, na 
estrutura social-organizacional que a 
própria empresa adota, nas ideias de 
seus colaboradores, nas somas que te-

mos com os nossos parceiros.
Entre outras atribuições da 

palavra “Diversidade”, está o 
significado de multiplicidade, 

e quando não falarmos somente da 
boca para fora, e começarmos a vi-
venciar na prática, seja ela em qual 
instância for, aí sim, fará sentido toda 
a abrangência que essa palavra tem, 
e que com ela carrega outras tantas 
tão importantes: amor, fraternidade, 
esperança, verdade, união, e claro, 
mobilidade.
A Elektra estará de portas abertas 

para receber toda essa diversidade, 
com muito entretenimento, mobilida-
de, diversão, arte, inovação e, claro, 
sustentabilidade. 
E em breve iremos inaugurar o Elek-

tra Café, mais um ambiente aconche-
gante e descontraído, para receber, e 
cada vez mais nos conectar com nos-
sos clientes e amigos. 

Arte: Alex Hornest - @onestodiesel

_mobilidade_

Venham fazer parte do Clube Elektra!
Venham viver a experiência Elektra Motors!

atuantes da sociedade; e 
para se viver nela da me-
lhor forma é natural que 
escolhamos os nossos 
semelhantes, para que 
a nossa ideia de vida e 
mundo valha a pena e 
faça sentido, sempre com 
o foco do bem comum. 
Se valendo dessa máxima, o Clu-

be Elektra surgiu da ideia central de 
Sustentabilidade e Mobilidade. Temos 
pessoas que desejam uma mudança 
de vida significativa, e que suas ro-
tinas não sejam as mesmas; pessoas 
com intuito de lazer, trabalho, quali-
dade de vida, e tantos outros pontos 
tão importantes que não podem ser 
descartados, pois toda questão que 
envolve uma mudança para o bem é 
relevante. Assim surge um conglo-
merado de pessoas que ultrapassa 
os status de “grupo”, e torna-se uma 

Sempre pensando em trazer opções 
diversas para todos os públicos, a 

Elektra não poderia ter deixado de 
criar um Clube com tanta diversidade; 
a loja já traz uma experiência ampla, 
interativa, que deixa desde seu filho 
de 2 anos encantado, até o patriarca 
da família de 80 anos, que volta a ter 
seus 15. 
A palavra Liberdade no moletom da 

nossa coleção não foi pensada à toa, 
e sim, com a ideia de vencermos esse 
momento de pandemia e sair para a 
rua de Clube Elektra, podendo desfilar 
com mobilidade sustentável, eficiente 
e acessível, em linha com a tal diver-
sidade que a Elektra apoia.
Estamos em um período em que a ne-

cessidade de nos posicionarmos sobre 
tantos assuntos é muito relevante, o que 
nos coloca em posição de destaque e 

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

 CLUBE ELEKTRA SURGIU PARA REUNIR PESSOAS COM SONHOS EM COMUM

Arte: Anderson Hope - @andyhoup
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A GALERA DA DIVERSIDADE 
  MONIQUE ANGELI _   PEDRO PINI - @pedropiniz

https://www.elektramotorsbrasil.com.br/




A ARTE E A POESIA JUNTAM-SE A PROFUNDOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E ESTÉTICOS
NAS OBRAS ASSINADAS PELO ESCRITÓRIO BASICHES ARQUITETOS ASSOCIADOS

TRADUZINDO SONHOS
  ROSANE AUBIN  _   DIVULGAÇÃO
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MPOSSÍVEL NÃO FICAR IMPRES-
SIONADO COM A VERSATILIDADE 
QUE FLUI NO EXTENSO PORTFÓLIO 
DO BASICHES ARQUITETOS ASSO-
CIADOS. Eles já projetaram casas de 
variados tamanhos e nas mais diferen-
tes paisagens, incluindo o design de 
interiores; condomínios, restaurantes, 
lojas, rótulos de produtos e, recen-
temente, até um estádio. “O que me 

motiva é estudar cada projeto, entender como funciona, avaliar 
as sensações e saber lidar com escalas diferentes. Tudo varia a 
partir do seu ponto de vista, ou seja, se eu desenho uma mesa 
e coloco uma escala humana pequena perto da mesa, isso vira 
uma casa, um museu. O  processo criativo é baseado na mesma 
concepção e raciocínio. Isso é paixão pela arquitetura”, diz José 
Ricardo Basiches, que criou o estúdio em 1999 e tem como sócio 
o arquiteto Ronaldo Shinohara desde 2010.
Com vários prêmios no currículo, eles foram convidados a pro-

jetar o estádio de futebol do Clube A Hebraica, que vai se chamar 
Joseph Safra. Transitam sem tropeços por diferentes usos e es-
calas, mas o que parece dar a liga que caracteriza a assinatura do 
escritório é algo que acompanha José Ricardo desde a infância: 
o amor pelo desenho, que aprendeu com a mãe. 

I

 RESIDÊNCIA MC: NATUREZA É PROTAGONISTA 

 NA OBRA DE BASICHES 
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É no papel que ele começa a traçar as 
linhas e ideias que depois serão ma-
terializadas em casas encantadoras, 
como a MC, localizada em Juqueí, no 
litoral de São Paulo. Vista de cima, a 
residência parece emoldurada pela 
profusão de árvores do terreno; vista 
de dentro, são suas janelas e abertu-
ras que emolduram a bela natureza, 
criando verdadeiras obras de arte com 
verdes em profusão.
José Ricardo Basiches concedeu 

uma entrevista à Revista FortunA em 
que fala de suas inspirações, como o 
grande Frank Lloyd Wright, além de 
selecionar projetos para mostrar aos 
leitores: as Residências CB e MC, Apar-
tamento PM e Estádio Joseph Safra.

Revista FortunA - Você já se declarou 
fã de Frank Lloyd Wright, e passou 
uma temporada em Chicago para 
vivenciar a arquitetura dele. Como 
isso se reflete no seu trabalho? Quais 
são as suas outras referências? 
José Ricardo Basiches - Exato, em 1998 
decidi morar fora e escolhi o bairro 
de Oak Park, no subúrbio de Chicago, 
onde Wright nasceu, viveu e trabalhou. 
Toda concentração de projetos está lá. 
Comprei uma bike e me tornei membro 
Wright para poder visitar as casas, e 
ter livre acesso onde hoje é o museu. 
Foram vivências interessantes, conheci 
de perto desde o estilo vitoriano até o 
que me agrada mais, com arquitetura 
contemporânea. Admiro muito o tra-

balho dele e durante a faculdade foi 
uma referência. Assim como outros 
de gerações diferentes, como o Tadao 
Ando, que admiro pelo traço expres-
sivo. Sempre procurei ampliar meus 
conhecimentos e vivenciar de perto 
a arquitetura, para ter um repertório 
apurado, porque arquitetura é muito 
do viver e sentir.
 

Na Residência MC chama a aten-
ção a cascata d’água que desce pela 
escadaria. Foi inspirada na Casa da 
Cascata, de Lloyd Wright?
Na realidade esse projeto e ideia nas-
ceram em conjunto com o paisagista 
Alex Hanazaki. Como tínhamos um 
volume solto em balanço, decidimos 

colocar essa escadaria, que começa 
num espelho d’água e cria a sensação 
de que a casa flutua.
 

Você costuma fazer croquis a mão 
para seus projetos, num processo 
artesanal que parecia perdido e hoje 
vemos que retorna com força total 
no design. Como surgiu esse talen-
to e como ele foi integrado ao seu 
trabalho como arquiteto?
O desenho faz parte da minha es-

sência, minha infância… Eu sempre 
desenhei, me expressava por meio 
dos traços, eram rabiscos e mais ra-
biscos. Era a marca registrada nos 
meus cadernos de escola e agendas, 
cada centímetro era preenchido por 
meus desenhos. Minha mãe me in-
centivava muito, e desenhava muito 
bem. Me deu os primeiros toques de 
como fazer uma perspectiva, e a partir 
daí fui criando meu próprio método 
de me expressar. Estilo esse que até 
hoje venho aprimorando, crescendo 
e evoluindo. É quase um vício (risos). 

VERSATILIDADE: ESTÁDIO JOSEPH SAFRA E, AO LADO, RESIDÊNCIA CB
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Acredito que os clientes buscam 
arquitetos específicos por conta 
de características únicas de seu 
trabalho. Qual seria a sua?
Talvez nos procurem pelo esforço que 
temos feito para alcançar um excelente 
projeto, aquele que tem a ver com o 
cliente, que realize o seu desejo. Quem 
vai morar e vivenciar aquele espaço é 
ele. Nosso papel é traduzir o que ele 
sonha, o que ele necessita para um 
projeto. Adoro escutar, sentir… Isso é 
fundamental para um bom projeto. É 
como música, vira uma curtição ouvir, 
sentir e passar isso a limpo. 

@basiches

Um dos diferenciais do seu escri-
tório me parece ser a versatilidade, 
uma vez que vocês projetam desde 
casas no campo e na praia até apar-
tamentos urbanos, condomínios, 
restaurantes e mais recentemente 
até um estádio. Qual é a fórmula para 
atuar bem em diversos segmentos?
Não existe fórmula. Existe vonta-
de, empenho, esforço e uma equipe 
comprometida com arquitetura. Eu 
sempre escutei que um escritório de 
arquitetura tinha que definir uma área 
específica para seguir em relação aos 
projetos. Porém isso nunca aconteceu, 

justamente porque o que me motiva é 
estudar cada projeto, entender como 
funciona, avaliar as sensações e sa-
ber lidar com escalas diferentes. Tudo 
varia a partir do seu ponto de vista, 
ou seja, se eu desenho uma mesa e 
coloco uma escala humana pequena 
perto da mesa, isso vira uma casa, um 
museu. O  processo criativo é baseado 
na mesma concepção e raciocínio. Isso 
é paixão pela arquitetura.

 RESIDÊNCIA PM: AMBIENTES CONTEMPORÂNEOS EM SINTONIA COM A PAISAGEM URBANA 

RÓTULO DA BEBIDA MANHATTAN EMPLOYEES 
ONLY ASSINADO POR BASICHES
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MUITO ALÉM DA
BEBIDA

  POR ROSANE AUBIN

SIXWINE TRAZ EXPERIÊNCIA INOVADORA QUE INCLUI DESDE O CONHECIMENTO DO UNIVERSO
 DOS VINHOS ATÉ A EXCLUSIVIDADE EM RÓTULOS DE GRANDES PRODUTORES DO MUNDO
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ASSAFUMI WAKABAYASHI É UM APAI-
XONADO POR VINHOS. DURANTE A 
PANDEMIA, EM UMA DAS “LOUCURAS” 
RELACIONADAS A ESSA PAIXÃO, DE-
CIDIU DEGUSTAR ALGUNS DOS VI-
NHOS MAIS VALIOSOS DE SUA ADEGA, 
COMO OS CHÂTEAU PETRUS, CHÂTE-
AU MOUTON ROTHSCHILD, CHATEAU 
HAUT-BRION E CHATEAU MARGAUX, 
ENTRE OUTROS RENOMADOS RÓTULOS 

GUARDADOS HÁ MAIS DE 20 OU 30 ANOS. “Pensei: o mundo está 
mudando, pode até acabar. É hora de tomar os melhores vinhos”, 
conta, entre risadas. É com essa leveza e alegria que ele, um bem-su-
cedido traer, fundou a SIXWINE, em que atualmente ocupa o cargo 
de chairman. Massafumi tem grandes ambições no ecossistema do 
vinho e pretende revolucionar este universo aliando a comercia-
lização ao ensino e oferecendo aos consumidores uma criteriosa 
seleção de rótulos das melhores vinícolas do planeta. E o melhor: 
alguns desses produtos só são encontrados na sua empresa, uma 
vez que suas excelentes relações com proprietários dos principais 
países produtores garantem exclusividade.
Paulo Saturnino Cunha, proprietário da vinícola Pinhal da Torre, 

uma das mais conceituadas da região do Tejo, visitou a SIXWINE 
no momento dessa entrevista e fez questão de contar que destina 
rótulos exclusivos ao amigo Massafumi. “O negócio do vinho é muito 
baseado em relacionamentos. Nossa amizade é anterior à entrada 
dele nesse segmento, então tornou-se algo natural dar à SIXWI-
NE alguns privilégios nesse sentido”, diz. Cunha também destaca o 
principal diferencial da empresa: a capacidade de inovar, criando um 
novo conceito sem deixar de lado a curadoria precisa e minuciosa. 

M

PARCERIA: CUNHA E MASSAFUMI BRINDAM À AMIZADE DE LONGA DATA
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A Pinhal da Torre é conhecida pelo 
alto padrão de qualidade e pelo cui-
dado com a natureza - as vinhas são 
cultivadas segundo o conceito Happy 
Grapes Program (programa de uvas 
felizes, em tradução literal). “A quali-
dade da uva é muito importante para 
nós, ou seja, nossos produtos têm pu-
reza, personalidade própria e estilo. 
Nossos vinhos são reconhecidos pela 
elegância, que resulta de grande equi-
líbrio de um conjunto que inclui aroma, 
taninos, álcool e corpo.” Com o final 
do ano, vem uma boa oportunidade 
para conhecer a produção da vinícola. 
A SIXWINE oferece, junto com uma 
criteriosa seleção de bons rótulos para 
a época, o rosé Flor do Alqueve e os 
brancos Flor do Alqueve e Vala Real. 
Massafumi conta que já importava 

vinhos para terceiros antes de criar a 
SIXWINE, há três anos. Concebeu a 
empresa pensando nos consumidores 
amantes de vinho, por isso o cuidado 
com todas as etapas do negócio, desde a 
curadoria até o formato de vendas, que 
são feitas tanto para o consumidor final 
quanto para empresas. “Só esco-lhe-
mos vinhos de primeira linha. A Pinhal 
da Torre, por exemplo, é considerada 
a melhor do Tejo e uma das melhores 
de Portugal pelo crítico Robert Parker, 
um dos mais respeitados do mundo. 
Nossa linha exclusiva de espumantes 
também tem rótulos de alta qualidade, 
como é o caso da Baron Delacroix, em 
parceria com a chilena Undurraga. São 
produtos que eu posso atestar e apre-
sentar ao mercado brasileiro com toda 
a segurança”, avalia. 
Outro trunfo da SIXWINE que ele faz 

questão de destacar é a exclusividade 

Os planos para 2022 incluem tam-
bém a criação uma plataforma exclu-
siva de vinhos ecológicos (orgânicos 
e biodinâmicos) que vai reunir uma 
cuidadosa seleção de renomados 
produtores do mundo. O somme-
lier Guilherme Segantini, que tem a 
certificação Internacional Sommelier 
Guild nos níveis I e II e aperfeiçoou 
seus conhecimentos morando na Ar-
gentina e em Portugal, está à frente 
da seleção dos rótulos. A iniciativa 
inclui um clube especial para esses 
consumidores, que buscam um novo 
conceito. 

no país do champanhe Jeeper. “Esse 
renomado champanhe francês tem 
uma história encantadora. O fundador 
lutou junto com americanos na liber-
tação da França, se acidentou e perdeu 
a perna. Os americanos deram um jipe 
para que ele pudesse continuar com o 
trabalho na vinícola, aí ele batizou seu 
champanhe de Jeeper. Vinho tem mui-
tas histórias e nos ajuda a criar sólidas 
amizades. Isso é o que me apaixonou, 
podemos ficar horas conversando so-
bre vinho.” E as parcerias não se es-
gotam aí: a SIXWINE também detém 
exclusividade sobre a linha Baron de 
Lafroix, da Andeluna, para o Brasil, 
entre outras vinícolas localizadas nas 
regiões mais importantes do mundo. 
As vinícolas brasileiras, claro, não po-
deriam ficar de fora. A empresa está 
desenvolvendo um projeto inovador 
junto a algumas das marcas mais re-
levantes do mercado para desenvolver 
rótulos exclusivos. 

CAROLINA MONTENEGRO E MASSAFUMI: 4 MIL EMBAIXADORES
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mosos e valiosos Château Petrus e 
Château Mouton Rothschild.
A plataforma on-line, que obteve um 

importante incremento de vendas em 
2020, tem consumidores espalhados 
por todo o território nacional. Essa 
variedade cultural já está fornecendo 
novos estoques de histórias relaciona-
das ao vinho para o rico repertório de 
Massafumi. “Descobrimos curiosida-
des, como a de que as pessoas gostam 
muito de vinho tinto no Nordeste, ape-
sar do calor. Para criar uma atmosfera 
propícia, ligam o ar-condicionado. Eu 
acho muito interessante conhecer o 
funcionamento desse ecossistema de 
consumidores”, diz o empresário, já 
ansioso pela próxima história.  

O VINHO COMO CULTURA
Quem conhece Massafumi Wakabayashi não consegue deixar de notar que 
o universo dos vinhos, para ele, é ao mesmo tempo um hobby e uma missão. 
A maior prova disso é que pretende conquistar cada vez mais o público bra-
sileiro. Mesmo com uma melhora significativa em 2020, quando o consumo 
per capita saltou de 2 litros (em 2019) para 2,6 litros, o Brasil ainda tem um 
enorme público potencial e está muito atrás de países que figuram no alto 
do ranking, como Portugal (51,9 litros per capita ao ano), Itália (46,6 litros) 
e França (46 litros). Pensando em melhorar a posição do país nessa lista, o 
empresário está investindo em duas frentes: a formação de embaixadoras 
- ou influenciadoras - do vinho e a criação de uma Escola Superior de Ne-
gócios do Vinho, com cursos de graduação e MBA em enologia, formação de 
sommeliers e gestão de vinícolas. 
A SIXWINE já firmou uma parceria com a Trevisan Escola de Negócios e 

pretende convidar experts do Brasil e exterior nas várias áreas que compõem 
o negócio do vinho para formatar os cursos. “Um novo mundo surgiu após 
a pandemia, especialmente no ensino, que passou a ser blended. E, como as 
pessoas tiveram mais tempo para conhecer novos hobbies, curiosidades e 
conceitos, começaram a estudar outros temas. Esse curso que estamos criando 
junto com o Massafumi vem contemplar essa demanda emergente”, diz Renata 
Bianchi, diretora Acadêmica da Trevisan.
Já para o time de embaixadores, Massafumi está investindo na Plataforma 

SOMA, empresa que faz parte do grupo SIXWINE, comandada pela CEO Caro-
lina Montenegro. Atualmente a Plataforma conta com 4 mil embaixadores que 

 RÓTULOS FEITOS SÓ PARA A SIXWINE E JÓIAS DA COROA, COMO 

 O CHÂTEAU PETRUS, ESTÃO NO PRECIOSO PORTFÓLIO 

RENATA BIANCHI

têm um papel importante na divulgação 
de rótulos e na construção das mar-
cas para o público consumidor. Para 
isso, aprendem em cursos de diversos 
módulos noções básicas como as pe-
culiaridades da produção do Velho e 
do Novo Continente, além de detalhes 
sobre os vários rótulos à venda na SI-
XWINE. “Além disso, preparamos um 
sistema próprio para que as embaixa-
doras possam ter todas as informações 
sobre os vinhos via celular, incluindo 
harmonizações”, conta Massafumi. 
As mulheres, aliás, são grande maio-

ria tanto entre os embaixadores da 
Plataforma SOMA quanto na gestão 
da SIXWINE. “Corremos o sério risco 
de ser uma empresa controlada só por 
mulheres”, brinca o empresário, que 
faz questão de receber os amigos no 
aconchegante e elegante espaço de de-
gustação paulistano. Apesar de não 
ser aberto ao público, o ambiente já 
abrigou várias reuniões de aficionados 
do vinho que, em meio a saborosos 
encontros, podem apreciar algumas 
preciosidades da adega, como os fa-
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_carreiras e sucessões_

Falar de empreendedorismo me fas-
cina, pois, se buscarmos na histó-

ria, concluiremos que desde o início 
da existência somos empreendedores. 
Digo isso porque começamos empre-
endendo quando tínhamos que cuidar 
de nossa sobrevivência, caçando e co-
letando frutos, por milênios. Não era 
uma vida fácil, mas o que falava mais 
alto era a lei da sobrevivência. E aí a 
evolução teve uma nova marca, com 
a revolução agrícola, quando domes-
ticamos plantas e animais, deixando 
de ser nômades para nos fixarmos, ou 
seja, nos assentarmos em lugares de 
forma permanente, onde pudéssemos 
dominar a natureza, espalhando se-
mentes e criando animais. 
A revolução agrícola foi um grande 

salto da humanidade. Contudo a vida 
dos agricultores tornou-se muito mais 
desgastante do que a da fase de ca-
çador e coletor. Segundo Yuval Noah 
Harari, autor de livros como Sapiens 

- Uma História da Humanidade (Com-
panhia das Letras),  foram “as plantas 
que domesticaram o homo sapiens e 
não o contrário”. A jornada dedicada 
à agricultura era do amanhecer ao 
entardecer, bem diferente da fase da 
pré-agricultura. O ser humano passou 
a focar em uma monocultura ou dois 
a três tipos de variedades de plantas 
domesticadas, criando riscos que até 
então não existiam. Como nômades, 
sempre migravam e achavam alimen-
to. Com novas variáveis como falta de 
chuva ou ataques de pragas, surgiu 
a escassez de alimento e a fome em 
maior escala. 
Após o grande avanço da agricultura, 

chega a Revolução Industrial, um pe-
ríodo de grande desenvolvimento tec-
nológico que teve início na Inglaterra 
a partir da segunda metade do século 
XVIII e se espalhou pelo mundo, cau-
sando grandes transformações. Essa 
indústria consolidou o capitalismo de 

forma efetiva. As principais consequências desta revolução foram significativas, 
como o aumento da produtividade, novas relações de trabalho, mudanças no 
modo de vida e consumo. Uma gritante mudança, pela qual já estamos pagando 
o preço, foi a alteração da relação entre o homem e a natureza, mas com um 
bônus de avanços em diversos campos do conhecimento. A Inglaterra, no sé-
culo XVIII, foi pioneira na implementação da revolução. A primeira máquina a 
vapor foi inventada no país, em 1698, por Thomas Newcomen, e aperfeiçoada 
por James Watt, em 1765. O avanço tecnológico característico da Revolução 
Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para 
a produção têxtil e uma série de novas máquinas. 
Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico 

foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro. Esse novo meio 
de transporte contribuiu para ampliar o crescimento industrial, diminuindo 
distâncias, tornando as viagens mais curtas, e ampliou a capacidade de distri-
buição de mercadorias. As transformações econômicas, sociais e tecnológicas 
proporcionadas pela Revolução Industrial dividem-se em fases, segundo os 
avanços produtivos, no campo científico e em diversas outras áreas do setor 
econômico e industrial.
E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela 

Revolução Industrial como um todo transformaram o modo como o homem 
relaciona-se com o meio. E aí chegamos à Indústria 4.0 ou Quarta Revolução 
Industrial, expressão que engloba várias tecnologias e a melhoria da eficiência 
e produtividade dos processos que estão mudando as formas de produção e 
os modelos de negócios no Brasil 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 humanos
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INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E CUSTOMIZAÇÃO SÃO PALAVRAS-CHAVE 
PARA DEFINIR O CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0

Esse fenômeno está transformando, em grande escala, a automação e troca 
de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios, por meio 
do uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência e customização são 
as palavras-chave para definir o conceito de Indústria 4.0.
Ela tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência 

do uso de recursos e o desenvolvimento de produtos em larga escala, além de 
propiciar a integração do Brasil em cadeias globais de valor. Traz uma série de 
oportunidades de negócios jamais imaginados: desde a inteligência artificial, 
computação em nuvem, big data, cyber segurança, internet das coisas, robótica 
avançada, manufatura digital, integração de sistemas, sistemas de simulação, 
digitalização e muito mais que há por vir.
Contudo, vivemos um paradigma jamais visto: a apropriação dos recursos naturais 

para viabilizar as produções e os avanços tecno-científicos têm causado grande 
impacto ambiental. Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente 
têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e 
entidades, que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento 
econômico que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras.

Ou seja, nascemos empreendedores, morando 
nas cavernas, procurando comida para sobrevi-
ver, ao longo dos séculos acertamos, mas erramos 
muito. Estamos em um dos maiores impasses da 
humanidade. Explorar e destruir o planeta que 
nos deu a oportunidade de viver, crescer e des-
frutar. O nosso limite já está se esgotando. Fica 
aqui uma lição de casa. O que eu posso fazer en-
quanto homo sapiens para mudar essa rota em 
que a humanidade se encontra?   

_carreiras e sucessões_42
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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_

Apandemia alterou profundamente 
o relacionamento entre empresas 

e seus colaboradores e clientes, fazen-
do com que as companhias seguissem 
protocolos sanitários e modificassem 
suas estruturas e operações. Nesse 
cenário, o relacionamento virtual 
com esses públicos estratégicos ga-
nhou força, transformando-se em 
prioridade para a sobrevivência das 
organizações. O momento atual é pro-
pício para refletirmos sobre os apren-
dizados desse período turbulento e 
as perspectivas para a retomada das 
atividades presenciais. 
Ficar em casa por longos períodos 

afetou a saúde mental de muitos bra-
sileiros, que ainda estão priorizando 
maneiras seguras para se conectar 
com empresas e outras pessoas. As 
organizações descobriram que os 
clientes responderam favoravelmente 
quando comunicaram sua mensagem 
com cuidado, honestidade e empatia 
– seja por telefone, redes sociais ou 

e-mail, as ferramentas virtuais per-
mitiram que as companhias continu-
assem a se relacionar com seu público 
durante a pandemia.
Enquanto as preocupações com a 

crise sanitária estão diminuindo len-
tamente, as marcas precisam continu-
ar a se concentrar em construir con-
fiança e formar conexões emocionais 
com seus clientes, implementando 
estratégias que ajudem a solidificar 
relacionamentos duradouros, mes-
mo que à distância. Nesse contexto, 
a centralidade do cliente, que sempre 
foi importante para encantar o con-
sumidor, agora é considerada um dos 
pilares da economia pós-pandemia.
Já no relacionamento com o pú-

blico interno, muitas dessas lições 
também são válidas, especialmente 
porque grande parte do trabalho daqui 
em diante será em ambiente remoto 
ou híbrido. Por exemplo: ouça seus 
colaboradores. Crie um fórum vir-
tual onde eles possam compartilhar 
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suas ideias, sugestões de melhoria de 
processos, ideias de novos produtos 
e muito mais. As pessoas de quem 
você está mais distante no dia a dia 
podem ter grandes insights e ideias 
que você nunca pensou.
Outro ponto que podemos destacar é 

a humildade. Não se intimide em exa-
minar como outras pessoas estão ope-
rando seus negócios. O que os CEOs de 
sucesso, dentro e fora de sua indústria, 
estão fazendo? Como eles navegaram 
nessas águas desconhecidas? O que 
você pode aprender com eles e aplicar 
à sua organização? Responda a essas 
perguntas e você estará melhor pre-
parado para liderar sua empresa e seu 
time durante e após essa crise.
Num outro contexto, a pandemia 

trouxe desafios e problemas que exigi-
ram soluções de mesma estatura. Ino-
vações avançaram uma década em 18 
meses. Ferramentas de colaboração, 
automação e plataformas digitais co-
nectando consumidores, vendedores 
e fornecedores foram desenvolvidas e 
disponibilizadas com velocidade an-
tes inimaginável, mais inteligentes e 
eficientes do que as que tínhamos no 
‘longínquo’ mundo de 18 meses atrás. 
Para isso um volume imenso de dados 

teve que ser redirecionado para am-
bientes virtuais (nuvem), que também 
evoluíram rapidamente em nível de 
serviço, garantindo acesso universal, 
seguro e  multidispositivo. Tudo isso 
acelerou a tão falada ‘transformação 
digital’ tanto das empresas, quanto a 
nossa e de nossas residências. 
Historicamente, grandes desafios 

nos obrigaram a encontrar grandes 
soluções, das quais nos apropriamos 
de forma definitiva, como um lega-
do deste grande esforço. A inovação 
em larga escala, pela necessidade de 
resolução de grandes problemas, é a 
fundação a partir da qual transfor-
mamos o mundo para melhor.  
A conclusão é que a a pandemia - 

que juntos estamos superando – deixa 
como legado um ‘upgrade de versão’ 
no mundo em que vivemos.  

_tecnologia_2446 47

https://www.autodesk.com/


Oesmero está presente em cada detalhe na Clínica Premier Center, loca-
lizada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo. O ambiente foi pensado 

para oferecer aconchego e conforto; e uma equipe multidisciplinar de médicos 
com excelente formação trabalha em fina sintonia para ofertar tratamentos 
completos. O casal Paula Pagliuso e Marcelo Wulkan, ela dermatologista e 
ele cirurgião plástico, estão à frente do centro de estética e saúde. Wulkan 
é PHD e fez sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo (USP) 
sobre rinoplastia. Após cumprir a residência em cirurgia plástica passou 
uma temporada nos Estados Unidos, onde estudou com grandes nomes da 
área, incluindo Harvard, NYU e Universidade de Chicago e adquiriu uma 
profunda expertise em operar faces e nariz, especializando-se também 
em cirurgias de contorno corporal, indicadas especialmente a quem perde 
peso de maneira radical. O médico, aliás, é o único representante no Brasil 
e América do Sul do Hurwitz-Center for Plastic Surgery. A constante busca 
de novos conhecimentos o levou à Roma para atualizar-se com novas téc-
nicas de rinoplastia conservadora em 2020.
Paula Pagliuso é a diretora Técnica da Premier e compartilha com o par-

ceiro de vida e profissão a paixão pelo conhecimento. Além de participar de 
congressos, cursos e jornadas nacionais e internacionais de dermatologia, 
ela também fez cursos em Harvard e na Itália e fez uma pós-graduação em 
nutrologia. “Gosto de realizar consultas minuciosas que envolvem exames 
físicos e dados clínicos detalhados. Diversas manifestações dermatológicas 
são originadas ou exacerbadas pelo estresse, hábitos alimentares inadequa-

dos e falta de qualidade ou privação 
sono, então procuro avaliar e discutir 
todos esses fatores”, explica Paula.
Essa visão holística do paciente em-

basa todas as decisões clínicas toma-
das pelos médicos e profissionais de 
saúde da Premier Center. Criteriosos 
em relação à banalização das cirurgias 
plásticas nos últimos anos, eles aler-
tam: modismos vão e voltam, cicatrizes 
são para sempre. Paula Pagliuso publi-
cou um artigo no livro Desvendando 
a Cirurgia Plástica - Orientações ao 
Paciente (Editora Universidade Fala-
da, 2013) e criou, junto com o marido, 
uma espécie de manual para quem so-
nha em fazer uma cirurgia plástica.“O 
paciente precisa estar preparado em 
todos os campos de sua vida”, dizem. 
Na parte clínica, o ideal é operar pes-
soas com hábitos de vida saudáveis. 
No caso de doenças como hipertensão 
ou diabetes, o médico precisa dar o 
consentimento. O paciente também 
deve atentar para a saúde psicológi-
ca, para que não alimente expectativas 
infundadas sobre o resultado da cirur-
gia. Além disso, é necessário avaliar 
o momento profissional, financeiro e 
familiar, uma vez que os parentes são 
essenciais para apoio psicológico e re-
cuperação no pós-operatório. 
Marcelo Wulkan concedeu uma en-

trevista à revista e conta sobre técnicas 
avançadas, como o Rinoplastia Pre-
servadora/Híbrida e MD Codes, que 

rejuvenesce de forma natural e se-
gura; e o Total Body Lift, abordagem 
uniforme que retira o excesso de 
pele pendente da face, mamas, bra-

ços, coxas, abdome e nádegas. Wulkan 
aprendeu os princípios da técnica di-
retamente de seu idealizador, na Uni-
versidade de Pittsburgh, e aperfeiçoou 
seus conhecimentos em Harvard e com 
cirurgiões plásticos brasileiros.

AMBIENTE ACONCHEGANTE E 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
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manizado e técnico no atendimento. 
Especificamente na cirurgia plástica 
e dermatologia, as condutas para o 
paciente se somam de maneira ma-
ravilhosa, pois essas especialidades 
se complementam cada vez mais.

Quais tratamentos são mais procu-
rados pelos pacientes atualmente, 
tanto em termos de cirurgia plástica 
quanto em dermatologia?
Na plástica, vemos grande procura pela 
rinoplastia, facelift, lipoaspiração com 
laser, prótese de silicone com rápida 
recuperação, abdominoplastia, plás-
tica da mamãe (“mommy makeover”) 
e orelha de abano. Na dermatologia, 
sob a direção da Paula Pagliuso, os 
cinco principais  atendimentos são: 
harmonização facial com MD Codes, 
estimulação de colágeno, microagu-
lhamento robótico, laser facial e tec-
nologia corporal.
Poderia falar um pouco sobre a sua 

Revista FortunA- Quais são os prin-
cipais tratamentos realizados pela 
Premier Center?
Marcelo Wulkan - A clínica é um cen-
tro completo de cuidados para a saúde 
e estética para quem deseja se sentir 
melhor. Cada detalhe foi pensado para 
obtermos o maior bem-estar possível. 
Cada artigo de decoração foi escolhi-
do com carinho para acolher nossos 
pacientes como se estivessem em suas 
casas. Nossos pacientes acham até 
surpreendente que nossas depen-
dências sejam tão acolhedoras. Aqui 
temos “algo a mais” que não é palpável 
e nem visível; só mesmo conhecendo 
de perto para ter essa experiência.

Na sua opinião, quais os diferenciais 
do trabalho da clínica? O fato de reunir 
cirurgia plástica e dermatologia pode 
ajudar o paciente em que sentido?
Nosso grande diferencial é uma soma 
de fatos fundamentais ao bom atendi-
mento do paciente exigente. Os médi-
cos são bem formados, atualizados e 
éticos. Temos dermatologista, cirur-
gião plástico, mastologista, médico 
do esporte, nutrólogo, nutricionista 
e personal trainer. Todos atendem o 
paciente em plena harmonia e não 
há conflito entre as condutas, pois 
a equipe está muito bem entrosada. 
Quando procuramos vários médicos 
em lugares diferentes, muitas vezes 
ocorre uma demora no tratamento, e 
não há uniformidade no conceito hu-

atualização em técnicas de rinoplas-
tia híbrida?
A rinoplastia híbrida balanceada é um 
conceito que vem ganhando relevância 
na plástica de nariz. As técnicas de 
rinoplastia estruturada e preservadora 
são bastante conhecidas; a rinoplas-
tia híbrida busca justamente ajudar o 
paciente de uma maneira altamente 
individualizada. Antigamente se usava 
sempre a mesma técnica de rinoplastia 
para a maioria dos pacientes. Priori-
zamos a naturalidade dos resultados, 
para que se perceba uma grande mu-
dança mas ainda se mantenha o mis-
tério de:  “Será que ela operou? Parece 
diferente mas não sei o quê...”. 

Como funciona o MD Codes e quais 
são as indicações? Como esse tipo 
de procedimento se diferencia de 
outras abordagens usuais feitas por 
dermatologistas?  
O MD Codes, realizado por mim e pela 

Dra. Paula, é uma técnica desenvol-
vida por um cirurgião plástico espe-
cialmente para médicos que fazem 
harmonização facial. Essa técnica 
exclusiva para médicos visa rejuve-
nescer a face de maneira natural e 
segura, evitando possíveis complica-
ções e resultados extremamente exa-
gerados. Nossos pacientes aprovam os 
resultados, o que nos indica estarmos 
no caminho correto.

Os pacientes que realizam cirurgias 
bariátricas ou mesmo os que fazem 
um processo de emagrecimento 
normal sofrem imensamente com 
as sobras de pele. Como o Total Body 
Lift pode ajudá-los a ter mais qua-
lidade de vida?
O Total Body Lift foi desenvolvido pelo 
doutor Dennis Hurwitz, de Pittsbur-
gh (EUA), meu colega, para atender os 
pacientes com grande perda de peso 
que desejam realizar todas as cirurgias 
plásticas reparadoras em um só tem-
po cirúrgico. Avaliamos caso a caso, 
durante a consulta, e realizamos essa 
técnica em pacientes aptos. Em algu-
mas situações, optamos pelo Upper 
Body Lift ou Lower Body Lift, em etapas 
separadas e igualmente satisfatórias.

Com quem o senhor aprendeu essa 
técnica e como a aperfeiçoou?  
Aprendi diretamente com Dennis Hu-
rwitz, em Pittsburgh, e em Harvard, 
com o doutor Loren Borud, na Beit 
Israel Deaconess Medical Center, em 
2008. Com o tempo fomos introdu-
zindo avanços técnicos e adaptando o 
procedimento às demandas estéticas 
do paciente brasileiro, que difere do 
americano.

  MD CODES: REJUVENESCIMENTO NATURAL E SEGURO  
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Hoje vivemos uma situação para-
doxal no Brasil. Ao mesmo tempo 
em que há uma corrente que pre-
ga a aceitação do corpo com suas 
imperfeições, vemos uma procura 
intensa por tratamentos que pa-
dronizam rostos e corpos. Como o 
senhor lida com essas questões no 
dia a dia da clínica?  
Essa pergunta é fantástica. Eu respei-
to imensamente todos que entram na 
Premier Center, pois sei que antes de 
marcar a consulta a pessoa questionou 
várias vezes se realmente deseja uma 
mudança. O que eu faço é alinhar as 
expectativas do paciente com o que 
posso oferecer de resultado. É preci-
so ter muita sinceridade e, em alguns 
casos, até contraindicar um procedi-
mento. A segurança e a qualidade do 
atendimento é primordial na Premier 
Center.

A cirurgia plástica brasileira obteve 
um grande reconhecimento interna-
cional no final do século XX. Hoje ela 
continua relevante? Na sua opinião, 
no que os profissionais brasileiros 
se diferenciam em relação aos de 
outros países?
Quando eu morei nos EUA, em 2008, 
pude aprender o que achava mais re-
levante na época. Considerava que os 
americanos estavam mais avançados 
na área da face (lifting) e rinoplastia; 
realmente o que aprendi levo até hoje 

no centro cirúrgico. Mas para a parte 
corporal, mamas, abdome, braços e 
coxas, o senso estético do paciente 
brasileiro é diferente. Difícil uma mu-
lher brasileira escolher tamanhos de 
próteses de silicone comuns da Rodeo 
Drive de Beverly Hills. Mas a Premier 
Center acabou se tornando um centro 
de estética que atende pacientes de 
todo o mundo, mais notadamente EUA 
e Europa, e então também respeita-
mos imensamente o senso estético 
do paciente para que ele esteja dentro 
dos parâmetros “mais aceitáveis” do 
país onde mora. Pessoalmente, gosto 
muito mais do padrão estético dos 
nossos pacientes brasileiros.  

@dr.marcelowulkan   
@dra.paulapagliuso  
@premier.center
www.drwulkan.com.br 
www.drapaulapagliuso.com.br
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Andressa Biata é formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Gestão Empreendedora 
de Negócios; atua como pecuarista, empresária do agronegócio e agro impulsionadora

ACOP26, realizada em Glasgow, na Escócia, fez com que o mundo se voltasse 
para a emergência de neutralizar as mudanças climáticas. O Brasil assumiu 

o compromisso de zerar o desmatamento e reduzir emissões, prometendo que 
o próximo Plano Safra tenha fortes investimentos na agricultura verde. 
Nós, do agronegócio, sentimos em nosso dia a dia a urgência de adotarmos 

uma agenda ESG - do inglês Environmental, Social e Governance, ou seja, 
meio ambiente, social e governança. Mais que uma imposição mercadológica, 
essa é uma necessidade real para nossa sobrevivência como espécie, e ganhou 
ainda mais destaque no pós-pandemia. A adoção de suas premissas, além 
de atrair mais investimentos, é valorizada pelo consumidor que procura por 
empresas (rurais ou não) que promovam a conscientização, respeito mútuo e 
que ofereçam produtos cultivados a partir de um planejamento sustentável.
Ouvimos muito sobre esse tema, mas acredito que ainda há um lacuna a ser 

preenchida quando se trata de trazer essa agenda para a realidade dos produ-
tores, que precisam entender profundamente seu objetivo e saber aplicar as 
medidas em um negócio tão diverso quando o agro. Simplificar é palavra de 
ordem para quem realmente quer fazer acontecer.
O destaque para o agronegócio está no E de Environmental: o segmento res-

pira meio ambiente e sofre diretamente os impactos do clima. No Brasil temos 
muitas empresas rurais que são verdadeiros exemplos de sustentabilidade para 
o mundo todo, seja em economia circular, carne de carbono neutro, bem-estar 
animal, integração LPF (lavoura, pecuária e floresta), uso de energia limpa e 
outros tantos recursos renováveis. 
O uso de energia limpa, de fonte eólica, solar ou de biogás, pode ser um óti-

mo pontapé inicial para quem quer começar essa transformação tão crucial 

seguiram reportar resultados com 
transparência, adotar uma admi-
nistração profissionalizada e plane-
jar com cuidado a sucessão familiar, 
entre outros aspectos. 
Assim como nas plantações ou na 

criação de gado, que demandam de 
nós, produtores, um cuidado intenso de 
muitas variáveis e uma harmonia entre 
elas para obtermos bons resultados, 
também sabemos que a agenda ESG 
requer tempo, investimento e resili-
ência. O tamanho do nosso desafio, 
em vez de nos paralisar, deve ser um 
incentivo para começar, e logo.  

no agronegócio. Outras medidas que 
podem ser um excelente começo são 
zelar de suas áreas de preservação, uso 
de biológicos nas lavouras, melhor uso 
dos recursos hídricos, reciclagem (up-
cycling) de objetos e manejo adequado. 
Já na área S, ou social, o cuidado hu-

mano, de respeito, zelando pela se-
gurança dos nossos colaboradores e 
promovendo melhores condições de 
trabalho, além de atentar para um as-
pecto muito importante a ressaltar: 
a equidade de gênero, uma vez que 
esse segmento ainda tem um grande 
desequilíbrio nesse quesito.
O G de governança é outro grande 

desafio no campo. Precisamos nos 
espelhar em empresas que já con-

AGENDA ESG: URGENTE E NECESSÁRIA
  POR ANDRESSA BIATA

_agronegócio_
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Ao longo dos últimos anos, o agro-
negócio é um dos poucos setores 

da economia brasileira que vem man-
tendo crescimento. Esse resultado é 
fruto do aumento de áreas plantadas 
das principais culturas, por conta dos 
investimentos em tecnologias, e cres-
cimento da produtividade no campo.
Apesar desses resultados positivos, 

mesmo em anos de safras recordes, 
eventos climáticos de abrangência 
nacional têm afetado diversos produ-
tores causando perdas significativas 
em suas lavouras e na rentabilidade 
de sua produção. 
Os seguros rurais representam im-

portante mecanismo de proteção 
para os produtores e estão em franca 
evolução: permitem investimentos 
confiáveis que darão continuidade 
às suas atividades, mesmo diante das 
adversidades climáticas. 
Para a adequada proteção das suas 

atividades, é fundamental que os pro-
dutores rurais conheçam os seguros 

disponíveis no mercado, as coberturas 
oferecidas, os critérios de apuração dos 
prejuízos e da indenização em caso 
de eventos climáticos adversos, os 
riscos excluídos e os procedimentos 
que devem ser adotados quando da 
ocorrência de sinistro. 
A atividade agropecuária é complexa e 

com particularidades que a tornam ex-
tremamente desafiadora quando com-
parada a outras atividades empresariais. 
Os aspectos da produção, sua relação 
direta com as condições climáticas e a 
alta volatilidade dos preços são incer-
tezas do negócio e merecem atenção 
especial quanto à gestão dos riscos. 
Os efeitos climáticos adversos vêm 

sendo notificados nas diversas regiões 
agrícolas do país ocasionando prejuízos 
significativos aos produtores, mesmo 
considerando o elevado nível de tec-
nologia aplicada nas atividades rurais. 
Nesses casos, a ausência de um segu-
ro agrícola eficiente pode dificultar a 
manutenção das atividades dos produ-
tores por conta dos seus compromis-
sos financeiros e, consequentemente, 
eternas renegociações de dívidas. De 
forma geral, dívidas renegociadas ape-
nas aliviam temporariamente a situação 
do produtor, mas não resolvem o pro-
blema, além de criar um ciclo vicioso 
de elevado custo financeiro.
A função de qualquer seguro é trans-

ferir as consequências da ocorrência 
de um determinado risco do segurado 
para a seguradora. O principal benefí-
cio de um seguro rural eficiente para o 
produtor é a segurança para continuar 
investindo na produção e se manter 
competitivo no agronegócio, mesmo 

sob condições de perda patrimonial 
ou frustração de safra.
Dados do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) com 
Programa de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR), no período de 2005 
a 2020, destacam que mais de R$ 15 
bilhões foram pagos em indenizações 
pelo mercado segurador. Desse total, 
R$ 9,6 bilhões foram para apólices 
subvencionadas pelo PSR, sendo que 
42% deste valor foram pagos somente 
nos últimos três anos. Cabe ressaltar 
que somente no primeiro semestre de 
2021, de acordo com a Susep, foram 
pagos R$ 1,8 bilhão em indenizações. 
É fundamental que seja do conheci-

mento de todos quais são os produtos 
de seguros agropecuários disponíveis no 
mercado, suas condições de contratação, 
os trâmites contratuais e de recebimento 
das indenizações em caso de sinistro.
O seguro tem se tornado insumo es-

sencial para a viabilidade dos negócios 
e dos projetos e tem o objetivo de cola-
borar para o aprimoramento da gestão 

de riscos nas atividades agropecuárias.
A participação do agronegócio no PIB 

do Brasil subirá de 26,6% em 2020 para 
30% neste ano, segundo expectativas 
de analistas, gerando receitas de R$ 
2,6 trilhões: um recorde.
Para Guilherme Bastos, secretário 

de política agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(SPA-Mapa), o volume elevado de inde-
nizações pagas demonstra que o segu-
ro rural é um dos instrumentos mais 
importantes que o produtor possui à 
sua disposição para mitigar determi-
nados riscos da atividade agropecuária. 
“O produtor rural precisa incorporar o 
seguro no seu custo de produção, deve 
ser um item permanente em todas as 
safras, o custo-benefício da contratação 
é vantajoso, ainda mais se considerar-
mos o auxílio financeiro do governo 
federal na aquisição da apólice”.
O produtor que tiver interesse em 

contratar o seguro rural deve procurar 
um corretor de seguros ou uma ins-
tituição financeira que comercialize 

Edson Pierezan, que tem formação em Administração e Negócios Internacionais, 
atua como Gerente Comercial Specialty Agro no THB Group Brasil

FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br

56 57

SEGURO RURAL:
INVESTIMENTOS
COM SEGURANÇA

_gestão de risco_

  POR EDSON PIEREZAN



apólice de seguro rural. Atualmente, 
15 seguradoras estão habilitadas para 
operar no PSR. A subvenção econô-
mica concedida pelo governo federal 
pode ser pleiteada por qualquer pes-
soa física ou jurídica que cultive ou 
produza espécies contempladas pelo 
programa e que não tenha restrição 
financeira com a União.
Apesar do clima e dos fatores de risco 

para a produção agrícola, deve-se le-
var em consideração, também, os in-
vestimentos que o produtor faz no seu 
maquinário e, ao mesmo tempo, a sua 
exposição a grandes riscos, principal-
mente durante sua operação. O seguro 
para equipamentos agrícolas tem como 
objetivo garantir uma indenização por 
danos causados em máquinas, equipa-
mentos e implementos. Confira mais 
detalhes das principais exposições de 
riscos para o patrimônio dos produtores:
- Seguro de Benfeitorias e Produ-
tos Agropecuários: seguro para o 
patrimônio rural, como máquinas e 
implementos, construções rurais e 
produtos armazenados que não es-
tejam vinculados como garantia de 
operação de crédito rural.
- Seguro de Penhor Rural: seguro do 
patrimônio rural como máquinas e 
implementos, construções rurais e 
produtos armazenados que estejam 
vinculados como garantia de opera-
ção de crédito rural.

No Brasil, apenas cerca de 20% da área 
plantada estão segurados, de acordo 
com o Mapa. O Seguro Agrícola é a 
melhor opção para proteger o capital 
empregado pelos produtores na lavoura, 
garantindo às instituições financeiras, 
cooperativas de produtores e revendas 
de insumos, proteção contra os riscos 
inerentes à operação. A THB oferece 
diversas coberturas, como: Seguro de 
Custeio, Seguro de Produção, Seguro 
de Faturamento ou Receita, Seguros 
Multirriscos e até Seguro de Índices 
Climáticos (Paramétrico): excesso de 
chuva, seca, granizo, índice climático, 
excesso de vento, dentre outras. Em 
2020, foram adquiridas 193 mil apólices 
em 13,7 milhões de hectares! Estamos 
prontos para atender todas as necessi-
dades em seguros agrícolas. Quer saber 
mais? Consulte nosso site e fale com 
um de nossos especialistas. 

edson.pierezan@br.thbgroup.com
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Formada pela união dos controladores do Grupo Eurobike e da Stuttgart, a UK 
Motors responde pelas operações de duas das mais conceituadas fabricantes 
britânicas de carros esportivos e de luxo do mundo, a Aston Martin e a McLaren.

 Fundada em 1913, oficialmente como Aston Martin Lagonda Limited, con-
solidou desde cedo sua reputação por meio de participações em corridas e 
pela qualidade de seus carros desportivos de luxo. Com sede em Gaydon, Wa-
rwickshire, a denominação da empresa é derivada do nome de um de seus 
fundadores, Lionel Martin, e uma referência a montanha de Aston Hill, perto 
de Aston Clinton, em Buckinghamshire.
O primeiro carro de rua da marca foi o Coal Scuttle, um esportivo de dois lu-

gares; e um dos mais conhecidos é o DB5, fabricado entre 1963 e 1965, um gran 
turismo (GT) britânico de luxo que foi fabricado pela Aston Martin e projetado 
pelo construtor de carrocerias italiano Carrozzeria Touring Superleggera.
O Aston Martin DB5 está entre os carros mais conhecidos do mundo, graças 

ao especialista em efeitos especiais John Stears, que modificou o DB5 para ser 
usado por James Bond no filme Goldfinger (1964), estrelado por Sean Connery. 
Embora Ian Fleming tenha colocado Bond em um DB Mark III no romance, 
Stears convenceu a empresa a disponibilizar seu protótipo DB5.

O DB5 tornou-se intimamente as-
sociado à franquia James Bond e é 
considerado o veículo por excelência 
do personagem. Como tal, reapareceu 
em filmes subsequentes ao longo dos 
anos. Atualmente, a marca tem em sua 
linha de produtos os modelos DBX 
(SUV), Vantage, DB11 e DBS Superle-
ggera. O Valkyrie, um superesportivo 
de propulsão híbrida com 1.160 HP de 
potência, será produzido em série li-
mitada em 2021.
A Aston Martin venceu as 24 Horas 

de Le Mans em 1959 com o modelo 
DBR1 e, nas últimas duas décadas, 
obteve grande sucesso em diversos 
campeonatos internacionais de Gran 
Turismo, sendo o mais recente deles 
o do Campeonato Mundial de Endu-
rance em 2020. Em 2021, a marca 

acordo com a personalidade de cada 
integrante da equipe, respeitando 
uma cartela de cores para manter a 
uniformidade e harmonia entre elas”, 
explica Allur. 
Com mais de 20 anos de atuação, Fa-

brizio Allur iniciou sua carreira ainda 
muito jovem atuando no ateliê de Ri-
cardo Almeida e chegando a liderar 
a equipe do estilista João Camargo. 
Posteriormente Fabrizio lançou sua 
própria etiqueta e ficou conhecido 
como o estilista dos famosos. 
Atualmente, é um dos estilistas mais 

renomados do país, sendo referência 
por sua criatividade e inovação, aten-
dendo pessoalmente todos os seus 
clientes desde os primeiros passos até 
o período final de prova, garantido 
uma experiência rica e exclusiva.    DIVULGAÇÃO

A PARCERIA DE FABRIZIO ALLUR COM A ASTON MARTIN
Aston Martin passou a competir na 
Fórmula 1 com os pilotos Sebastian 
Vettel e Lance Stroll.
Tão requintado quanto a Aston Mar-

tin, o estilista Fabrizio Allur assinou 
as luxuosas peças desenvolvidas com 
exclusividade e trajadas pela equipe 
comercial da UK Motors no jantar 
de lançamento da marca, no último 
dia 29 de setembro em São Paulo. O 
evento intimista reuniu personalida-
des da alta sociedade e representan-
tes da marca, além de contar com a 
presença do próprio Allur.
O grande destaque foi para as peças 

femininas, pois o estilista acaba de 
lançar uma nova linha voltada total-
mente a este público. Além de marcar 
um momento de expansão no campo 
de atuação do ateliê, as peças criadas 
para o evento uniram o corte clássico 
à criatividade e identidade proposta 
pela equipe. “Cada peça foi criada de 

O ESTILISTA ASSINA AS SOFISTICADAS PEÇAS USADAS PELA EQUIPE DA MARCA 

HENRY VISCONDE, PRESIDENTE DA ASTON MARTIN 
SÃO PAULO, COM FABRIZIO ALLUR
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No auge do “hype” dos trainers e 
sneakers de luxo, muitas pesso-
as do mundo da moda questio-

naram se os sapatos sociais voltariam a 
ter o mesmo apelo que já tiveram. En-
tão veio uma pandemia global que efe-
tivamente os tornou nulos e sem efeito.
Felizmente, os fabricantes de sapa-

tos não os anularam do ciclo sazonal 
da moda masculina e, com o retorno à 
normalidade, modelos Oxfords, Derbies, 
Monk Straps e Loafers ou Mocassins 
retornaram verdadeiramente ao seu de-
vido lugar no topo do pódio do calçado.

E nós, designers, fabricantes e van-
guardistas do mundo dos calçados 
masculinos temos muito a oferecer 
aos nossos clientes: se você está pla-
nejando voltar ao escritório com estilo, 
se tem casamentos reprogramados, ou 
se for o seu próprio não haverá nenhum 
sapato de couro que não possa contri-
buir para um visual mais elegante ou 
até vanguardista neste final de 2021.
Na verdade, independentemente do 

traje para os eventos, você nunca fica-
rá sem motivo para calçar um par de 
sapatos sociais ou até casuais, razão 
pela qual todo homem deve ter pelo 
menos um bom par de sapatos de cou-
ro preto e um bom par de calçados 
marrons em seu armário.
O Derby Almería da Adolfo Turrion, 

em minhas mãos e na foto promocional 
aqui, é um ícone de design vanguar-
dista que dá um tom casual e jovial a 

O RETORNO À NORMALIDADE TRAZ 
DE VOLTA OS ELEGANTES 
OXFORDS, DERBIES, MONK STRAPS
 E LOAFERS OU MOCASSINS 

sável pela certificação ambiental líder 
mundial para a indústria de fabricação 
de couro. Como um grupo de múltiplas 
partes interessadas, o LWG possui mais 
de 1.300 membros de toda a cadeia 
de fornecimento de couro, incluindo:
• Marcas e varejistas que vendem pro-
dutos de couro aos consumidores;
• Fabricantes de couro (também co-
nhecidos como curtumes);
• Comerciantes de couro parcialmente 
processado e acabado;
• Fabricantes de roupas de couro, cal-
çados e móveis;
• Fornecedores de produtos químicos, 
máquinas e testes para a indústria 
do couro;
• Associações dentro e relacionadas 
com a indústria do couro.  
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um traje formal para o escritório ou 
até para um casamento. Com o seu ca-
bedal em couro Box e com um acaba-
mento em semibrilho, ele é um clássico 
que combina com qualquer costume 
ou terno. Para você, que está inclina-
do a algo não convencional quando se 
trata de calçados formais, por que não 
aderir a esses robustos e descolados 
Derbies casuais?  
É também um dos nossos best sel-

lers e se destaca pela vira clara e lar-
ga que chama atenção em qualquer 
look, fazendo com que você chame a 
atenção na multidão com um par de 
sapatos atemporal, de longa durabi-

lidade e que ficará cada 
vez mais confortável ao 
longo dos anos.
O modelo Derby é ca-

racterizado por ter os 
furos do cadarço feitos 

em abas laterais fixadas ao corpo do 
calçado, permitindo um ajuste no peito 
do pé. Sendo assim, é o tipo de sapato 
ideal para homens com o peito do pé 
alto ou pés largos, como mais de 50% 
dos homens brasileiros, o que remete 
ao sucesso do nosso modelo Almería, 
além do conforto extra proporcionado 
pelo solado de borracha.
O couro Box é um material exclusi-

vo com curtimento natural e mineral 
certificado pelo LWG (Leather Working 
Group) com o selo Gold, fornecido por 
um dos melhores curtumes brasileiros 
à nossa fábrica, cujo processo resulta 
em um couro muito resistente e unifor-
me que possibilita também a aplicação 
de cores com profundidade incomum, 
apesar de o mercado nacional ainda 
ter como carro-chefe a cor preta.
O Leather Working Group é uma or-

ganização sem fins lucrativos respon-

ADQUIRA OS MELHORES SAPATOS
ABRA ESPAÇO NO ARMÁRIO E

JORDÃO:O SAPATO DERBY ALMERÍA É CONFECCIONADO EM COURO BOX

  POR MARCO ANTONIO JORDÃO  _   TALES IWATA
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POR AMOR
A EMPOLGANTE TRAJETÓRIA DA EMPRESÁRIA

FRANCESA CATHERINE DUVIGNAU NO ESPORTE

  POR ROSANE AUBIN  _    DIVULGAÇÃO

EM-HUMORADA E DIVERTIDA, A FRANCESA 
CATHERINE DUVIGNAU NÃO HESITA AO SER 
QUESTIONADA SOBRE O MOTIVO QUE A LEVOU 
A PRATICAR GOLFE: “COMECEI A JOGAR POR 
AMOR, SABE?”. A empresária, que criou com só-
cios a Toptrends em 2004 e atualmente é a única 
proprietária, começou a jogar golfe por causa da 
paixão do marido, o executivo do ramo de hotelaria 
francês Jean-Marc Pessey, por esse esporte. “Casei 
pela segunda vez em 2011 e meu marido se mudou 
para o Brasil, Jean-Marc queria jogar e eu, querendo 

ajudá-lo, comecei a procurar opções de campos”, conta a empresária. 
Assim o casal chegou ao Terras de São José Golfe Clube, em Itu, e ao Vista 

Verde Golf Club, em Araçariguama, que permitiam a entrada de jogadores 
avulsos. “Eu, na época, não sabia nada de golfe. Gostava de tênis, yoga, balé, 
surfe…” Mesmo assim, ela acompanhava o marido e deu suas primeiras ta-
cadas orientada por ele. Seguiu nesse ritmo, um pouco descompromissado, 
até 2015. “Foi quando comprei meus primeiros tacos, em uma viagem aos 
Estados Unidos. Considero que aí comecei a jogar de verdade”. E que joga-
dora: em 2020, Catherine foi a campeã da categoria com handicap de 16,1 a 
25,7, com apenas 153 tacadas, no Honda Open - Aberto Bandeirantes, torneio 
disputado no Lago Azul GC, em Araçoiaba da Serra, considerado uma das 
duas competições de golfe mais importantes da Federação Paulista de Golfe 
(FPG) e a primeira de oito do Circuito Honda de Golfe – 2020. 

B
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TOPTRENDS
Incansável, a empresária atualmente realiza duas exposições que 
viajam pelo país. A primeira, intitulada 17 ODS para um Mundo 
Melhor, foi concebida e produzida com o propósito de engajar o 
público na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) - metas globais que integram a Agenda 2030.  A 
segunda, chamada Happy Art Parade, conecta os famosos emojis, 
ícones do mundo virtual, com a arte real. Já passou por por Cuia-
bá, Brasília, São Luis (MA) e Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). 
A Toptrends é considerada referência em projetos de arte urbana e 

responsabilidade social. Desde 2005, como única empresa brasileira 
detentora dos direitos de realização do CowParade, considerado 
um dos maiores eventos de arte de rua do mundo, a  Toptrends já 
levou a exposição para várias cidades  – Belém, Salvador, Fortaleza, 
Rio de Janeiro e São Paulo, entre outras. Além de democratizar a 
arte, as exposições e mostras itinerantes resultaram em doações 
de mais de R$ 7 milhões para ONGs e institutos de diferentes 
áreas. Cheia de planos, a empresária está organizando a Snoopy  
Parade, que vai captar recursos para a SOS Mata Atlântica, uma 
segunda edição do Big Heart Parade, além da próxima edição da 
CowParade, prevista para o segundo semestre de 2022.   

Com handicap 25, a golfista traçou uma meta ambiciosa: quer diminuir em 10 
pontos essa marca e chegar a 15. E isso não indica uma falta de conhecimento 
sobre as dificuldades do golfe. “É um esporte difícil, uma batalha a cada jogo. 
Precisamos ter alta concentração. As vitórias trazem muita alegria e realização 
e tiram um pouco da frustração, porque o golfe é um esporte que frustra um 
pouco, você joga e joga e cada vez é mais difícil melhorar.” Catherine acha que 
o fato de já ter começado em campo, em vez de ficar horas suando no drive 
range, facilitou bastante a sua trajetória. Para ela, manter a concentração em 
toda a jornada de 18 buracos, o que em média leva de quatro a cinco horas, é 
o maior desafio e também a conquista mais importante do golfe. “No início, 
quando eu chegava ao nono ou décimo buraco, começava a prestar atenção no 
passarinho voando (risos), não conseguia manter o foco. Hoje consigo, mas lá 
pelo décimo-sexto tenho que acender a luz vermelha de alerta e pensar que só 
faltam dois buracos”, conta. 
Catherine diz que essa jornada a deixa mais pre-

parada para o dia a dia de empresária, ajudando a 
manter o foco em todas as atividades, de reuniões 
a decisões sobre sua vida pessoal. Outra vantagem 
que ela destaca no golfe é a possibilidade de criar e 
manter um bom network. 
Hoje ela e o marido são sócios do São Fernando Golf 

Club. Costumam participar de torneios e apreciam a 
possibilidade de criar grupos de amigos e fazer negó-
cios a partir da prática do esporte. “Ficamos amigos 
do Denilson Milan por conta de um leilão beneficente, 
realizado pela minha empresa, a Toptrends, em prol 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Uni-
cef), ao final da exposição Monica Parade, em 2013.  
Foi assim que tomamos conhecimento do primeiro 
torneio realizado pela FortunA em prol do Unicef”, 
conta. Os torneios da FortunA acabaram proporcio-
nando outras lembranças felizes relacionadas ao golfe. 
“Meu marido venceu o primeiro torneio e também 
foi sorteado com viagens e prêmios”.

 COM CONVIDADOS ILUSTRES E UM DOS GRANDE SUCESSOS 

 DE SUA EMPRESA, A COWPARADE 

CATHERINE E O MARIDO, JEAN-MARC PESSEY
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Quando você diz que deu a você o 
know-how, o que quer dizer exata-
mente?
Percebi que as pessoas que voam em 
jatos particulares gastam tanto neste 
modo de viagem - cada hora de vôo custa 
no mínimo 10 mil dólares - que merecem 
algo diferente. Alguns desses viajantes 
tinham bilhões de dólares, mas mesmo 
assim eram tratados como passageiros 
normais. Percebi que eles mereciam ter 
um terminal privado projetado sob me-
dida para suas necessidades.

E foi aí que você decidiu montar seu 
próprio FBO (Operador de Base Fixa). 
Você poderia  explicar exatamente 
o que é um FBO...
O conceito do FBO tem quase um sé-
culo e historicamente era semelhante a 
um posto de gasolina. Você viria abas-
tecer a aeronave, consertá-la, trocar 
um pneu e decolar. Na última década, 
mudamos esse conceito para torná-
-lo mais relacionado à experiência do 
cliente. Projetamos um espaço onde os 
passageiros têm prazer em passar um 
tempo antes de decolar. Na Jetex Du-
bai, por exemplo, calculamos que cada 
passageiro passaria de 5 a 10 minutos 
lá em média (o tempo exato depende 
da bagagem, dos clientes e das for-
malidades de imigração). No entanto, 
pode-se constatar que os passageiros 
gostam de passar o tempo no terminal 
e desfrutar das várias instalações, e é 
nosso objetivo oferecer-lhes uma ex-
periência verdadeiramente excepcional 
nesse curto espaço de tempo.

    O HOMEM QUE PODERIA VOAR

Adel Mardini, CEO e fundador da Jetex, tomou para si uma missão: transfor-
mar a experiência da aviação privada em um negócio circular que fornece 

manutenção de voos, juntamente com viagens de luxo exemplares e serviços de 
hospitalidade em um só lugar. Uma abordagem em quatro frentes que requer 
um pouco de reflexão sobre o céu azul.
O empresário criou a Jetex em 2005, como um FBO (Operador de Base Fixa), 

mas não no sentido tradicional da palavra. Redefinindo o conceito do que é 
necessário e desejado quando se trata de viagens aéreas privadas e, posterior-
mente, tornando-se líder do setor em serviços de aviação de classe mundial. 
Adel mudou o conceito de um FBO de cabeça para baixo, levando tanto a ex-
periência terrestre quanto aérea a níveis altíssimos de luxo.
Agora, com 56 locais em 36 países, ele explica como a Jetex está liderando o 

avanço da aviação privada experimental, para quais territórios ele pretende 
expandir e como acha que a indústria se recuperará da covid-19.

FUNDADOR DA JETEX, PRESENTE EM 36 PAÍSES E
56 LOCAIS, COMEÇOU COMO MOTORISTA E HOJE É DONO

DE UMA EMPRESA QUE É SINÔNIMO DE LUXO

Revista FortunA - Antes de entrar-
mos no Jetex, conte-nos um pouco 
sobre sua história.
Eu era motorista no aeroporto de Da-
masco, levando passageiros e tripulan-
tes do terminal até a aeronave. Passei 
três anos lá e, para ser sincero, foi aí 
que ganhei experiência e know-how. 
Eu era motorista, porteiro, carregador... 
Ocupei vários cargos em operações 
para conhecer o negócio por dentro. 
Este foi o momento mais difícil e mais 
interessante da minha vida, mas aque-
les três anos me deram o conhecimen-
to que tenho hoje e me impulsionaram 
a me tornar quem sou.
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De certa forma, você está combinando os mundos de um FBO tradicional 
com a hospitalidade de aviação de luxo.
Sim. As instalações da Jetex são mais um terminal privado do que um FBO. 
Eu acredito que o conceito tradicional de FBO está desatualizado e temos 
que seguir em frente, redesenhá-lo e levá-lo adiante. Chegamos à mesma 
conclusão a que chegaram os hotéis de luxo: Four Seasons Jumeirah, Ritz 
Carlton Jumeirah Beach Residence ... Esses estabelecimentos não usam a 
palavra “hotel”, porque ela não é mais necessária. É mais sobre onde ficam 
as localizações .. Portanto, no nosso caso, é simplesmente Jetex Dubai, Jetex 
Marrakech ou Jetex Paris…

Isso me leva à próxima pergunta - de onde veio o nome Jetex?
Quando começamos, ele veio da Jet-Express. Hoje, dizemos Jet Experience. 
Também poderia ser Jet Exceptional, Jet exclusivo.

Vamos falar de negócios e demografia… Quem é o cliente Jetex?
Atendemos a um público muito diversificado: homens e mulheres em partes 
iguais, e na Jetex Dubai metade do nosso tráfego de passageiros é da Rússia 
e da CEI (Comunidade dos Estados Independentes), 20% da Índia e o restante 
é internacional. Nosso negócio é metade lazer e metade negócios. Em termos 
de geração, eu diria que vemos principalmente as idades de 20 a 50 anos 
para viajantes a lazer e de 40 a 60 anos para aqueles que viajam a negócios.

Com isso em mente, o que seu clien-
te deseja exatamente?
Experiência. Se os passageiros che-
gam ao nosso terminal de uma cober-
tura ou palácio que custa no mínimo 
25 milhões de dólares e, em seguida, 
voam em um jato particular que custa 
outros 25 a 30 milhões, eu não gosta-
ria de interromper esse padrão. Eles 
realmente desfrutam de um estilo 
de vida luxuoso e, então, chegam até 
nós e tudo para? Pode ser apenas 15 
metros da entrada do terminal até 
a porta da aeronave, mas para criar 
uma experiência verdadeiramente 
perfeita, oferecemos a melhor hospi-
talidade e usamos carros Rolls-Royce 
para levá-lo até o avião. Na verdade, 
somos os únicos a usar o Rolls-Roy-
ce na aviação privada, e hoje temos 
a maior frota do mundo. Portanto, 
estamos simplesmente garantindo 

uma experiência perfeita e quere-
mos que nossos passageiros sejam 
tratados com os mesmos níveis de 
luxo a que estão acostumados. Eles 
têm padrões excepcionalmente altos 
e nós realmente apreciamos isso.

É essa experiência que o diferencia 
de outros FBOs?
Jetex é sobre o nível excepcional de 
serviço. Em termos de negócios, te-
mos muitos concorrentes, no entanto, 
quando se trata de serviço, não temos 
nenhum. Por exemplo, existem mais 
de 1.000 FBOs nos Estados Unidos, 
mas nenhum deles oferece o nível de 
luxo Jetex. Ao fazer isso, redefinimos 
o setor e elevamos imediatamente 
nossa reputação. Os terminais Jetex 
são inspirados em lobbies de hotéis 
de luxo. Quando você reserva uma 
suíte presidencial no Four Seasons, 
você paga 10 mil dólares por 24 horas. 
Em nosso negócio, você está pagando 
10 mil por apenas uma hora. Além da 
hospitalidade, os nossos clientes fiéis 
procuram apenas uma coisa: o mesmo 
conceito e a mesma configuração, em 
todo o lado. Isso é algo que eles des-
cobriram na Jetex, se apaixonaram 
e agora pedem, independentemente 
de para onde viajem. Embora alguns 
locais apresentem restrições em ter-
mos de tamanho de instalação, o que 
prometemos é o mesmo alto nível de 
serviço globalmente.

 EXPERIÊNCIA: PASSAGEIROS BUSCAM ALTO PADRÃO 
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mos estabilidade em nossos viajantes 
de negócios, mas alguns clientes tive-
ram que cancelar suas viagens. Mas 
logo depois as pessoas começaram 
a viajar com mais frequência e tam-
bém vimos novos clientes migrando da 
primeira classe e da classe executiva 
para a aviação privada. Os operado-
res também estão excepcionalmente 
ocupados: no passado, cada aeronave 
costumava voar 60 horas por mês - 
agora isso aumentou para mais de 100 
horas. Devido às restrições relaciona-
das à covid-19, muitos viajantes ainda 
se sentem desconfortáveis em voar em 
companhias aéreas comerciais. Como 
mencionei, voar em jato particular já 
foi um luxo - hoje, é uma necessidade 
e uma questão de segurança também.

Quais são suas previsões para além 
do coronavírus?
Somos positivos para o futuro, mas 
por enquanto é o dia a dia. Há novas 
restrições e anúncios relacionados a 
viagens todos os dias. Acreditamos que 
2020 foi o ‘Ano do Vírus’, 2021 é o ‘Ano 

da Vacina’ e estamos otimistas de que 
2022 será lembrado como o ‘Ano da 
Recuperação’.

Quais são seus planos para o futuro?
Estamos muito otimistas em relação à 
Ásia-Pacífico, pois vemos um grande 
potencial em mercados emergentes 
como Indonésia, Tailândia, Mianmar 
e Filipinas. Também estamos traba-
lhando para expandir a rede Jetex na 
América Latina. Nossa pesquisa con-
firma que a maioria dos viajantes dos 
EUA planeja mais viagens para o Cari-
be e a América Latina. Como resultado, 
estamos construindo uma rede forte 
nas duas regiões para oferecer mais 
serviços relacionados ao planejamen-
to de viagens e suporte para o cliente 
na região, que continua sendo nossa 
prioridade para o resto do ano.

Até onde vai o seu envolvimento, em termos de suporte aos seus clientes 
- começa quando eles chegam a um terminal, por exemplo?
Absolutamente tudo é expedido antes mesmo de os passageiros chegarem ao 
terminal, desde o suporte remoto ou logístico até o planejamento da experiência 
de hospitalidade. Se um passageiro viajar de Dubai a Paris e passar pelo espaço 
aéreo da Arábia Saudita ou Egito, cuidaremos das autorizações. Quando eles 
pousarem em Paris e quiserem um carro, segurança, visto, hotel, concierge, 
mordomo ou personal shopper, nós providenciaremos. Desde o momento em 
que nossos especialistas começam a planejar uma viagem, estamos todos 
engajados e analisamos cada detalhe do itinerário. A Jetex é uma empresa de 
médio porte com 750 funcionários e precisa permanecer assim para manter 
esse nível de toque pessoal. Quando você está lidando com um humano, é a 
conexão pessoal que conta.

Tendo lançado seu primeiro FBO em Paris em 2009, você agora tem 56 
locais em 36 países. Qual território faz o maior negócio?
A França tem mais de 8 mil jatos particulares e Jetex Paris é o nosso maior 
local. No ano passado, atendemos quase 11.500 voos para lá. Nossa última lo-
calização, Jetex Marrakech, tem estado muito bem desde o primeiro dia, com 
negócios ascendendo.

Como estamos falando de negócios e expansão, acho que não podemos 
ignorar o enorme impacto da covid-19 nas indústrias de viagens e aviação. 
É um momento difícil incrível. Que efeitos indiretos você está testemu-
nhando atualmente?
A indústria de aviação global já perdeu mais de 62 bilhões de dólares, com dezenas 
de milhares de voos comerciais sendo cancelados. Inicialmente, testemunha-

 O LUXO ESTÁ EM CADA 

 DETALHE NA REDE JETEX 

SUPORTE AO CLIENTE INCLUI TODAS AS FORMALIDADES

74 75 _aviação executiva_



Olhando para o futuro em termos de 
empresa. Você já oferece níveis de 
serviço excepcionais. Então, o que 
vem a seguir e como você continua 
inovando para ficar à frente de seus 
concorrentes?
A inovação está no centro de tudo o que 
fazemos na Jetex, sempre pretendemos 
ser os primeiros. Investimos muito em 
pesquisa e desenvolvimento e projeta-
mos produtos e serviços que antes não 
existiam. Minha intenção é superar as 
expectativas e mimar todos os nossos 
clientes sempre que eles usam Jetex. 
Hoje, mais de 750 funcionários em todo 
o mundo trabalham para entregar essa 
visão todos os dias. Queremos ser a 
primeira escolha para os clientes em 
terra e, portanto, nos esforçamos muito 
mais para garantir um conforto supe-
rior aos passageiros. Os passageiros 
de jatos particulares adoram o que a 
Jetex oferece. No final, é o passageiro 
que decide qual operadora fretar e qual 
serviço usar. Por isso, sempre focamos 
e investimos no conforto do passagei-
ro, o usuário final que paga a conta. 
Voar privado significa pagar de 7 mil 
a 10 mil dólares por hora, e respeita-

mos o tempo de nossos passageiros. A 
Jetex criou um modelo único em que 
unimos os melhores profissionais da 
aviação à experiência em hospitalidade 
de luxo - e vemos um número crescente 
de passageiros dispostos a pagar pelo 
serviço certo.

Algumas perguntas mais leves para 
terminar. Se você pudesse pegar um 
jato particular para qualquer lugar 
do mundo, para onde iria?
Paris. Isso me lembra da cidade de mi-
nha infância, Damasco - vejo muitas 
semelhanças.

Qual é o seu hotel preferido?
Four Seasons Florence - está no meu 
coração. Os hotéis de Dubai são lin-
dos, mas Florença é diferente. Também 
adoro o Four Seasons Georges V e o 
Hôtel Barrière Le Fouquet, em Paris.

E a sua cidade favorita?
Dubai. Vim aqui pela primeira vez em 
2012 e adoro a dinâmica da cidade. 
Você sente que sempre tem algo para 
fazer. Sua alteza, Sheik Mohammed, 
está sempre um passo à frente, sem-
pre em movimento, então se você 
quer construir uma marca, tem que 
começar por Dubai. É uma cidade que 
o coloca em condições de inovar cons-
tantemente.

E finalmente, quando puder viajar 
novamente, para onde você irá?
Japão - é um lugar especial que ainda 
não visitei. É uma cultura completa-
mente diferente e eu adoraria viajar 
por todo o país.  

_aviação executiva_

FORTUNADIGITAL  _  www.fortunacom.com.br

76 77

http://www.jetex.com




LINHA PILOT GANHA 
NOVOS MEMBROS

A MAISON DE ALTA RELOJOARIA IWC SCHAFFHAUSEN APRESEN-
TOU SETE GRANDES LANÇAMENTOS DE SUA FAMOSA LINHA 
RELÓGIOS PILOT RECENTEMENTE. A icônica família Pilot incorpora 

toda a experiência que a IWC acumulou ao longo dos anos desenvolvendo 
e fabricando instrumentos profissionais para o cockpit.
Graças a sua função utilitária, ao design funcional e à longa e desejada 

série de edições especiais, os relógios Pilot estabeleceram-se como ícones 
culturais que vão muito além da indústria relojoeira. 

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH EDITION
“TRIBUTE TO 3705” - IW387905 
Com este lançamento, a IWC viaja no tempo para home-
nagear o lendário Fliegerchronograph, de cerâmica (ref. 
3705), de 1994. Depois de ter ficado no esquecimento por 
quase um quarto de século, tornou-se um clássico cult e 
agora é considerado um dos modelos mais procurados 
da história recente da IWC. Esta nova edição reproduz 
fielmente o design do mostrador original que, ao invés de 
usar cerâmica, apresenta uma caixa feita de Ceratanium®, 
o material inovador desenvolvido e patenteado pela IWC. 
Impulsionado pelo calibre IWC 69380 e apresentando uma 
pulseira de couro bovino preta, o modelo está limitado a mil 
relógios e é vendido exclusivamente na www.iwc.com.br. 

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH EDITION “ROYAL 
MACES” - IW389107  
O Strike Fighter Squadron 27, conhecido como o 
“Royal Maces”, está na Base Aérea do Corpo de 
Fuzileiros Navais de Iwakuni, no Japão, e faz parte 
da Carrier Air Wing 5. O Pilot’s Watch Chronograph 
Edition “Royal Maces” (Ref. IW389107) é inspirado 
na edição militar exclusiva da IWC desenvolvida 
com membros do esquadrão.
O cronógrafo apresenta uma caixa de cerâmica de 
óxido de zircônio preto. Já os botões e a coroa são 
feitos de Ceratanium®. O mostrador apresenta o em-
blema “Maces” às 6 horas e também a indicação de 
data em amarelo. A pulseira com costura amarela, 
a ponta do ponteiro de segundos do cronógrafo e 
os segundos adicionam detalhes atrativos na pa-
leta de cores “Maces”. O fundo de caixa é feito de 
titânio de grau 5 e possui uma gravura do jato do 
esquadrão F/A-18E Super Hornet próxima à deno-
minação oficial do esquadrão “VFA-27”.

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “TOPHATTERS” - IW389108  
A Base Aérea Naval Lemoore, na Califórnia, é o lar do 
Strike Fighter Squadron 14, conhecido como “Tophat-
ters”. Tendo sido formado em 1919, o VFA-14 é o esqua-
drão ativo mais antigo da Marinha. O Pilot’s Watch 
Chronograph Edition “Tophatters” (Ref. IW389108) 
apresenta uma caixa feita de cerâmica de óxido de 
zircônio preta. Os botões do cronógrafo e a coroa são 
feitos de Ceratanium®. Desenvolvido pela IWC, esse 
material é leve e robusto como o titânio e, ao mesmo 
tempo, duro e resistente a riscos como a cerâmica.
O emblema do esquadrão com a cartola clássica 
está localizado às 6 horas no mostrador e gravado 
no fundo da caixa de titânio. A indicação de data, a 
ponta dos ponteiros dos segundos do cronógrafo, 
os segundos e a costura na pulseira de couro bo-
vino preta adicionam mais detalhes ao vermelho 
característico do esquadrão.

  DIVULGAÇÃO

IWC SCHAFFHAUSEN LANÇA SETE NOVOS MODELOS
DA COLEÇÃO, CONSIDERADA UM ÍCONE CULTURAL
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BIG PILOT’S WATCH 43 -  IW329303
Uma interpretação fiel do design icônico do relógio de 
observação, o novo modelo apresenta uma caixa ergo-
nômica de aço inoxidável de 43 milímetros. Essa linha é 
composta por três referências, entre elas IW329303 com 
mostrador azul, alimentado pelo calibre 82100 fabricado 
pela IWC e corda Pellaton, visível através do vidro safira 
traseiro. A pulseira, em couro bovino na tonalidade azul, 
pode ser facilmente substituída por outros tantos modelos em 
couro, borracha e aço inoxidável que a Maison disponibiliza 
para compra. O sistema  EasX-CHANGE permite realizar a 
troca da pulseira de forma rápida e segura. Big Pilot’s Watch 
43 é um relógio esportivo utilitário moderno por excelência, 
ideal para aventuras no ar, na terra e na água.

BIG PILOT’S WATCH 43 -
 IW329301
Esta referência apresenta mos-
trador preto e pulseira em couro 
bovino marrom, sendo um grande 
bestseller da marca este ano.

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41 -   IW388101 
Este importante lançamento apresenta uma caixa de aço 
inoxidável em um tamanho compacto de 41 milímetros, tor-
nando o relógio ainda mais ergonômico para os diversos 
pulsos. Está disponível com a opção do mostrador azul ou 
verde. O modelo é alimentado pelo calibre 69385 fabricado 
pela IWC, que é visível através do vidro safira. Com o novo 
sistema EasX-CHANGE e uma série de pulseiras feitas de 
couro bovino, borracha ou aço inoxidável, o Pilot’s Watch 
Chronograph 41 é o relógio esportivo do momento.

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL
CALENDAR - IW503605
O relógio com caixa de aço inoxidável e mostrador 
azul continua a  longa tradição de relógios com ca-
lendário perpétuo na coleção do Big Pilot. Desen-
volvido em 1980 por Kurt Klaus, o lendário calendá-
rio perpétuo da IWC reconhece automaticamente 
diferentes durações de meses e  também os anos 
bissextos. Com um mecanismo de corda Pellaton 
com componentes cerâmicos, o calibre 52615 IWC 
é visível através do vidro de safira. 

Onde encontrar:
Os relógios estão disponíveis

no e-commerce da marca:

82 83 ALTA RELOJOARIA

http://www.iwc.com.br


1

3

  EM CLIMA DE FESTA  

1. Denilson Milan, Carol Paiffer e Massafumi; 2. Denilson Milan e Sálua Hamid;
3. Denilson Milan e Ricardo Madureira; 4. Josep Llorens; 5. Paulo Morais e Marcia Morais;
6. Denilson Milan e Rafaella Carolina; 7. Denilson Milan e Karin Parodi; 8. Mauro Crippa e Iara Crippa; 
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Em 9 de novembro, a celebração do primeiro aniversário da revista FortunA digitAl  reuniu 78 ilustríssimos 
convidados na sede da SIXWINE, em São Paulo. A noite de alta enogastronomia trouxe ao Brasil o espanhol 
Josep Llorens, do grupo Josep Llorens i Fills, detentor do jamon ibérico e do azeite mais premiados do mundo. 
Ricardo Madureira, um dos mais reconhecidos mágicos da América Latina, alegrou a noite.
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  JOÃO PASSOS
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9. Luiz Thonon e Fernanda Bacchi; 10. Lucas Sales, Denilson Milan e Monique Angeli; 11. Rodrigo Tamer e Viviane Tamer; 12. Denilson Milan e Alexandre Martinez;
13. Washington Lopes e Pedro de Melo Junior; 14. Monica Claro e Carlos Claro; 15. Denilson Milan e Daniela Palma; 16. Julia Nasr, Washington Lopes e Nádia Nasr.
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17. Norton Aguiar e Luciana Negrão; 18. Paula Pagliuso e Marcelo Wulkan; 19. Massafumi e Hiroe; 20. Fabrizio Allur; 21. Sandro Rubim e Renata Rubim;
22. Fabrizio Allur, Matheus Floriano, Denilson Milan e Marco Antonio Jordão; 23. Julio Bogiel; 24. Renato de Brito Sanchez, Sacha Santos e Denilson Milan.
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25. Paulo Morais e Marcia Morais; 26. Lígia; 27. Fernanda Torino; 28. Josep Llorens e Rafaella Carolina; 29. Carlos Rea; 30. Anna Nonato e Fábio Santos; 31. Mauro Navarro; 32. Tuca Gantus e Jaqueline Oliveira
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33. Valéria N. Bueno e Thiago Brandão; 34. Rosario Pasquariello; 35. Ricardo Bianchini; 36. Andrea Dalla Mathias; 37. Rodrigo Palermo; 38. Ricardo Madureira e Marcelo Wulkan; 39. Marcio Moraes;
40. Jean Marc Yves Gabriel e Catherine Duvignau; 
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41. Paulo Morais, Marcia Morais, Fabrizio Allur Jacqueline Oliveira, Sálua Hamid e Denilson Milan; 42. Nei Jorge, Ricardo Madureira, Eduardo Toledo e Carol Paiffer; 43. Rodrigo Palermo, Denilson Milan, 
Pedro de Melo Junior e Ricardo Bianchini; 44. Carol Paiffer, Julia Nasr e Nádia Nasr; 45. Denilson Milan, Tuca Gantus e Carlos Rea; 46. Julia Nasr, Nei Jorge, Ricardo Bianchini, Denilson Milan, Carol Paiffer, 
Gabriel Domingos, Massafumi, Thiago Brandão, Rodrigo Palermo, André Janini, Norton Aguiar, Luciana Negrão, Andrea Dalla Mathias e Valéria N. Bueno



OSCAR FREIRE

O MELHOR DA GASTRONOMIA
COM TRUFAS

@tartuferiaoficial
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