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PASSEIOS PARA TODOS OS GOSTOS NO HOTÉIS COM AS MELHORES
ENSOLARADO DESTINO NORTE-AMERICANO EXPERIÊNCIAS CAMPESTRES

COMING SOON WITH W HOTEL SAO PAULO.
Um enredo dentro de uma letra.
Do mundo, agora, para São Paulo.
Um novo destino no circuito mais cobiçado da cidade.
Serviços 24h, 7 dias por semana: seus desejos na hora que der vontade.
Um lugar para ver e ser visto.
Uma nova narrativa para o seu estilo de vida,
em residências de 53 a 102 m2.
Curtiu? Viva aqui.

W Residences São Paulo
Rua Funchal, 65 - a 250 metros do Shopping JK Iguatemi.

wresidencessp.com.br

O W Residences São Paulo não é de propriedade da Marriott International, Inc., nem está sendo desenvolvido ou
comercializado por ela ou suas afiliadas (“Marriott”). A HESA 150 - Investimentos Imobiliários Ltda. usa as marcas comerciais
e os nomes comerciais W® sob licença concedida pela Marriott. A HESA 150 - Investimentos Imobiliários declara ser a única
responsável pelo conteúdo deste material, isentando a Marriott de qualquer responsabilidade sobre ele.

@fav.oficial

WELCOME
TO W RESIDENCES
SAO PAULO

Ainda dá tempo de curtir a neve.
*Voos partindo do Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas.
Período de 15/06 a 04/08/2019 com três frequências semanais, às quartas, sábados e domingos.
Período de 07/08 a 08/09/2019 com duas frequências semanais, às quartas e domingos.
Período de 10/08/2019 a 28/03/2020 com uma frequência semanal, aos sábados.

Voe Azul para Bariloche com voos diretos partindo de São Paulo.*

Passagens
em até

10 X

sem
juros

Já imaginou passar as férias com a sua família em Bariloche?
Então, aproveite os voos da Azul. Você voa de São Paulo (VCP)
sem escalas para o destino de neve mais conhecido da Argentina.
E o melhor: com toda a comodidade da Azul.

voeazul.com.br
Ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens.
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lá, seja bem-vindo a bordo!
Todos os dias, aqui na Azul, trabalho e acompanho de perto as nossas operações. Tenho
um sentimento de orgulho por tudo o que
criamos desde a fundação da companhia. E
não é por acaso. Somos a empresa brasileira
que mais contratou pessoas na última década –
e certamente uma das que mais contribuíram,
nesse sentido, para a economia do Brasil.
Recentemente, nosso País viveu momentos intensos
de crise. Mas a Azul sempre acreditou no seu potencial
econômico e continua investindo muito para crescer e
para oferecer ainda mais aos brasileiros.
Somos hoje um time de quase 13 mil pessoas que, com
muita paixão, dão o seu melhor para colocar no ar mais de
900 voos por dia, com destino a 115 aeroportos, sendo 106
domésticos e nove internacionais. Mais do que isso, somos
um time que trabalha com uma missão muito clara: fazer
da experiência de nossos Clientes a melhor de suas vidas.
Nos últimos anos, demos início a uma transformação em
toda a nossa frota de aeronaves, trazendo modelos mais eficientes, confortáveis e com maior capacidade de passageiros
e cargas. Essa estratégia nos permite oferecer um produto
ainda melhor, em um número cada vez maior de destinos.

Somente neste ano, três novos modelos estão fazendo
sua estreia na Azul e no mercado brasileiro. O primeiro
deles é o Airbus A330-900neo, um dos mais modernos
aviões do mundo, que começou a voar em nossas rotas
internacionais em junho.
Em setembro será a vez de recebermos o primeiro
Embraer 195-E2 do mundo! Temos muito orgulho de
operar aviões fabricados aqui no Brasil e, para nós, é um
motivo de grande celebração sermos a empresa a lançar a
nova geração de jatos da Embraer. Ao longo dos próximos
anos, abriremos espaço em nossa frota para mais de 50
unidades dessa aeronave.
Além deles, um terceiro modelo também chega para
a Azul em dezembro: o Airbus A321neo, com uma capacidade um pouco maior do que os A320neo – que já
somam 30 unidades com as cores da nossa companhia.
Esse novo modelo será utilizado em rotas de alta densidade
de Clientes dentro do País.
Muito obrigado pela confiança e pela preferência de
voar conosco. Espero vê-lo em breve em uma de nossas
novíssimas aeronaves. Desejo a você uma boa leitura e
um excelente voo!
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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Foto: Anna Carolina Negri

Somente neste ano, três novos
modelos estão fazendo sua estreia na Azul
e no mercado brasileiro

AVIAÇÃO

>tudoazul.voeazul.com.br

OS ANJOS DA GUARDA
DA AVIAÇÃO
O time de Tripulantes da Azul forma uma
equipe extremamente capacitada para
garantir a segurança e o conforto de todas
as aeronaves da empresa

14
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e atua conforme a necessidade e as orientações descritas
nos manuais de cada avião.
A outra categoria de manutenção ocorre dentro dos
hangares. É nesse local que vamos encontrar os técnicos especializados e é onde são realizados trabalhos
que demandam mais tempo. No hangar a inspeção é
ainda mais minuciosa do que na linha e respeita alguns
critérios específicos, como tempo de existência e ciclos.
É importante destacar que, no hangar, todo o avião é
revisado, mas não necessariamente ao mesmo tempo.
Vou explicar melhor.
Lembra-se que falei que existem dois critérios que
pautam a manutenção no hangar? Pois bem, um deles
é o tempo de existência que se aplica para componentes
como borracha e outros materiais sensíveis às condições meteorológicas. Já o outro é a manutenção por
ciclos, que correspondem aos pousos e decolagens. Nesse
caso, o fabricante de cada peça determina com quantos
ciclos – e também horas de voo – é necessário realizar
o reparo ou até a substituição de uma determinada peça
ou componente. Dessa forma um avião, durante a sua
manutenção de hangar, chega a ter seu interior e seu
exterior quase inteiramente desmontados. Tudo isso
para termos a certeza de que estamos cuidando muito
bem da segurança das nossas operações.

José Mario Caprioli
Presidente do Comitê Executivo da Azul S.A.

TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.
É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.
Foto: Marcus Steinmeyer

V

ocê sabia que este avião em que está viajando
recebeu o cuidado especial de um batalhão
de anjos da guarda? Assim como acontece na
aeronáutica, na aviação comercial os técnicos
de manutenção também são conhecidos como
anjos da guarda dos aviões. Aqui na Azul,
são chamados carinhosamente de AzulTecs.
Espalhados em todas as nossas bases, esse
time de Tripulantes da Azul forma uma equipe extremamente capacitada para garantir a segurança e o conforto
de todas as aeronaves da empresa. É graças também ao
trabalho dos AzulTecs que a Azul conquistou o título
de empresa aérea mais pontual do Brasil em 2018.
Como tudo na aviação, o trabalho desses profissionais
é extremamente complexo e acontece basicamente em
dois momentos. Neste artigo vou explicar, de forma
simplificada, quais as principais diferenças entre a manutenção de linha e a de hangar.
Se você ainda não reparou, toda vez que desembarcamos
de um voo da Azul, há em solo um esquadrão de Tripulantes
de prontidão para deixar a aeronave em que você acabou de
voar pronta para a próxima etapa. No meio de todas essas
pessoas está o AzulTec, que fará a manutenção de linha.
Enquanto essa aeronave estiver estacionada no aeroporto,
nosso técnico irá seguir um checklist extremamente detalhado para verificar toda a fuselagem e outros componentes.
Outra tarefa dele é conferir o funcionamento dos sistemas
pneumáticos e hidráulicos e realizar manutenções corretivas. Ou seja, reparos de problemas que aconteceram durante
a operação. Esse mecânico também ouve dos pilotos e dos
comissários como a aeronave se comportou durante o voo
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Faça parte do Clube TudoAzul e comece a voar muito mais.
São diversos planos para você juntar até 240 mil pontos por
ano e embarcar sempre que quiser. Além disso, você conta

A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente da
revista não têm autorização para falar em nome de Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso não tenham em
seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.

com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube
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VOANDO
EM
CÉU AZUL
Recebemos com alegria a notícia de que a nova
Revista Azul tem agradado aos Clientes. Isso
nos motiva a continuar encantando nosso leitores durante sua experiência de voo. Nesta
edição, viajamos até a Flórida para registrar
os locais mais descolados e interessantes de
Miami, uma das cidades norte-americanas
mais visitadas pelos brasileiros. Também desbravamos a natureza
exuberante e os cânions da Serra Catarinense. Contamos também
do que há de melhor em Tiradentes, cidade histórica mineira que
esse mês recebe o prestigiado Festival de Cultura e Gastronomia.
E os fãs de arquitetura vão gostar em especial da seção Checklist,
com algumas das sedes oficiais mais bonitas mundo afora.
No bloco dedicado a negócios, trazemos uma entrevista exclusiva com Andrea Orcioli, nova CEO da rede francesa Sephora no
Brasil. Conheça também a trajetória de sucesso da Orfeu Cafés
Especiais, que fornece os cafés da Classe Executiva da Azul.
Para quem aprecia vinhos espumantes, fomos até Barcelona para
conversar com Gloria Collell, executiva da Freixenet, maior fabricante de cavas do mundo.
Em Estilo de Vida, trazemos o charme do hotel Mama Shelter,
no Rio de Janeiro, uma lista de hotéis que oferecem experiências
campestres e a excelência gastronômica do chef italiano Salvatore
Loi em seu restaurante Mondo, em São Paulo. Veja também a
fórmula da busca pela felicidade na seção Bem-Estar, dicas para
um look casual masculino e uma lista de utensílios de confeitaria
para quem gosta de fazer doces.
Desejo uma ótima leitura!
Rogério G. Sfoggia
PUBLISHER

Baía Biscayne, em Miami

1

Fotos: Gui Gomes e Arquivo Pessoal

BASTIDORES

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

2
Agora você pode viajar pagando menos.
Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
na compra de passagens aéreas da Azul e

3

anuidade grátis gastando a partir de R$ 1.000,00
em compras por mês. Aproveite.

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Flávia G. Pinho / Blends de sucesso p.80
Acostumada a entrevistar empresários, a jornalista carioca conta
ter ficado impressionada com o entusiasmo da CEO da Orfeu
Cafés Especiais, Amanda Capucho. “Ao final da entrevista, foi
inevitável admirar a marca para além do resultado a que estou
acostumada a constatar na xícara”.
Onde encontrá-la: @flaviagpinho1
2. Gui Gomes / Todos são bem-vindos! p.34
O fotógrafo paulista não conhecia Miami e costumava dizer que
a cidade da Flórida não estava entre suas prioridades de lugares
para visitar. Mudou de ideia ao se deparar com o mar azul e
com a gastronomia de lá. “Adorei a culinária diversa desse lugar,
recheado de imigrantes.”
Onde encontrá-lo: @guigomes.fotografia
3. Anna Carolina Negri / Natureza a perder de vista p.48

A fotógrafa paulistana já fotografou boa parte do País e
conheceu alguns dos pontos mais bonitos do Brasil. No entanto,
diz ter ficado admirada com os cânions da Serra Catarinense.
“São de tirar o fôlego, especialmente vale do Cânion do Funil,
que é um lugar é mágico.”
Onde encontrá-la: acnegri.com.br

A oferta é válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Anuidade grátis: esta oportunidade poderá ser suspensa
pelo emissor a qualquer momento, mediante aviso prévio. Para garanti-la, você deve atingir o gasto mensal estipulado desde a primeira fatura pelo período de 3 meses. No gasto mensal
não estão incluídos os pagamentos feitos a maior, encargos, tarifas, prêmios de seguro, títulos de capitalização e serviços vinculados aos cartões, tais como crédito pessoal, retirada de
recursos, pagamentos de contas e outros serviços disponíveis. A solicitação do cartão está sujeita a análise e aprovação de crédito.

OUTROS COLABORADORES

FOTOS Angelo Dal Bó, Julia Rodrigues
FOTO D E C A PA
Gui Gomes
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ERRATA ‣ Na edição de julho (75), a foto do polvo na reportagem Joia Potiguar,
pág. 106, é do restaurante Luz Tranquila, e não do Genesis Restobar.

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard

LO U N G E

Foto: Ariel Maritini
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Uma agenda com filmes,
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eventos culturais em agosto

As melhores fotos feitas
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Belém do Pará

NEWS

NOVAS OPÇÕES
DE VOOS
O mês chegou cheio de novidades para
os Clientes Azul. A primeira delas é que,
a partir de 6 de agosto, a companhia
ganhará frequências entre Salvador (BA) e
Aracaju (SE). Os voos serão diários e já estão sendo comercializados. Além da nova
rota, outros destinos onde a Azul já opera
também receberão reforços. É o caso de
Belo Horizonte (MG), que passará a ter
cinco frequências diárias para Montes
Claros (MG), e de Recife (PE), que dobrará
o número de saídas por dia para Petrolina
(PE). “Com essas inclusões fortalecemos
nossa presença em aeroportos estratégicos, passando a oferecer ainda mais
opções a nossos Clientes”, diz Abhi Shah,
vice-presidente de Receitas da Azul.

VÁ VOANDO PARA A FESTA

Q
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Fotos: Ariel Maritini, Daniel Aratangy, Divulgação Azul e Getty Images

A Azul disponibiliza voos extras para quem vai curtir os principais
eventos do País no segundo semestre
e com mais assentos. Uma semana depois, será a vez do Rio
de Janeiro (RJ). Entre 27 de setembro e 6 de outubro, os
cariocas ganharão 34 frequências extras para comportar o
vaivém de um dos maiores festivais de música do mundo.
Congonhas, Guarulhos, Campinas e Confins contarão com
maior oferta para lá. Já entre 9 e 27 outubro, é a Oktoberfest
que vai movimentar as operações da companhia. Todos os anos
a festa leva milhares de turistas a Blumenau (SC) para conhecer
a cerveja e a cultura alemãs. A Azul oferecerá cerca de 24 voos a
mais até Navegantes, a 55 km dali. Nessa mesma época, Belém
(PA) também entra para a lista de beneficiadas. Os fiéis que
viajarem até o Pará para acompanhar o Círio de Nazaré, dia
13 de outubro, terão à disposição ligações adicionais a partir
de São Luís, Manaus, Marabá e Macapá.

mais
de

8

Praia do Saco,
em Estância,
próxima de
Aracaju

MILHÕES DE KG DE CARGAS
FORAM TRANSPORTADOS PELA
AZUL NOS ÚLTIMOS OITO MESES

PARA VER A FÓRMULA 1

POR QUE DEIXAR
A POLTRONA NA
POSIÇÃO
VERTICAL?

Festa do Sairé, em
Alter do Chão, Santarém

uatro grandes eventos culturais e religiosos prometem
agitar o País nos próximos meses. Os Clientes que
viajarem para aproveitar a Festa do Sairé, a Oktoberfest,
o Círio de Nazaré e um grande festival de música no
Rio terão mais opções de voos para chegar aos seus destinos.
Ao todo a Azul irá operar 70 saídas adicionais durante os
períodos de festa, totalizando mais de 8.700 assentos extras.
Todos os bilhetes para as frequências já estão à venda nos
canais oficiais da companhia.
Santarém (PA) será a primeira a ser beneficiada. A Festa
do Sairé, realizada entre os dias 19 e 23 de setembro, levará
procissões e apresentações folclóricas para a cidade. Quem
for até lá a partir de Belém (PA) poderá aproveitar os voos
adicionais a bordo do A320neo, uma aeronave mais moderna

VOCÊ
SABIA QUE

A Azul Viagens leva os fãs de automobilismo
para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1,
entre 15 e 17 de novembro, em São Paulo. Os
pacotes completos incluem ingresso, passagem
aérea, hospedagem e transfer até o autódromo
de Interlagos. “A capilaridade da nossa malha
possibilita chegar até a capital paulista
facilmente”, afirma Marcelo Bento, diretor da
Azul Viagens.

De acordo com as normas
internacionais de segurança, as poltronas devem
estar na posição vertical
em pousos e decolagens
para possibilitar uma evacuação rápida em caso de
emergência.
A poltrona reclinada pode
se tornar um obstáculo
para os Clientes sentados
logo atrás.

azulcollection.com.br
KIT RELAX Travesseiro
para pescoço, par
de meias e máscara de
dormir R$ 169,00

CAMISETA
TAL PAI TAL FILHO
R$ 39,90 infantil
e R$ 59,90 adulto

AZUL
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VIRACOPOS ENTRE OS DEZ
MELHORES DO MUNDO
Levantamento feito pela AirHelp, empresa europeia que presta
serviços para passageiros de aéreas dentro ou fora da União
Europeia, apontou os dez melhores aeroportos do mundo. A boa
notícia? Dois brasileiros estão na lista. Confira:
1° Aeroporto Internacional de Hamad (Doha, Qatar)
2° Aeroporto Internacional de Tóquio (Tóquio, Japão)
3° Aeroporto Internacional de Atenas (Atenas, Grécia)

ADRENALINA E MAGIA
A Universal Orlando Resort acaba
de inaugurar a Hagrid’s Magical
Creatures Motorbike, montanha-russa
cheia de manobras radicais e de efeitos
especiais. Localizada no parque Islands
of Adventure, a atração faz parte da
área The Wizarding World of Harry
Potter, dedicada ao bruxo criado pela
escritora britânica J.K. Rowling. A
bordo de motocicletas ou de veículos
adjacentes os passageiros embarcam em
uma aventura na Floresta Proibida,
em um percurso de 1.540 metros, o que
faz desse brinquedo a montanha-russa
mais extensa da Flórida.
Ξ universalorlando.com

RETRATOS DO CERRADO
Profissional com 17 anos de experiência em
fotografia documental, André Dib lança o livro
Chapada dos Veadeiros, com imagens feitas em
um dos principais cartões-postais do Brasil, em
Goiás. O fotógrafo percorreu regiões ainda inexploradas e desconhecidas do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, registrando as belas
paisagens, além da biodiversidade e do entorno.
André tem uma relação afetiva com a região,
onde vive, e recentemente lançou o livro SerTão
Kalunga, em que retrata a maior comunidade
quilombola do País.
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CHAPADA DOS VEADEIROS
Editora Origem
162 págs., R$ 140

VINHO
DO MÊS

Fotos: Daniel Aratangy e Divulgação

4° Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba, Brasil)
5° Aeroporto de Gdańsk-Lech Wałęsa (Gdańsk, Polônia)
6° Aeroporto Moscovo Sheremetyevo (Moscou, Rússia)
7° Aeroporto Changi de Singapura (Singapura)
8° Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi (Hyderabad, Índia)
9° Aeroporto de Tenerife Norte (Tenerife, Espanha)
10° Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas, Brasil)

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 2016
Produtor: Conte di Campiano
Região: Puglia, Itália
Preço: R$ 159

Este é um vinho com tom
vermelho rubi intenso, com
reflexos granada. Ao nariz,
revela fragrâncias marcantes,
que lembram geleia de frutas
vermelhas, groselha preta e
cereja, além de notas de cacau,
alcaçuz e baunilha. À boca, é
quente em álcool, redondo
e macio, com notas frutadas,
taninos suaves e um final de boca
muito persistente.
Excelente com aperitivos de
salame, sopas de legumes, carne
vermelha e queijos.
Ξ sitedovinho.com.br
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DIVIRTA-SE

Fabrício
Boliveira e Ísis
Valverde

PODER
FEMININO
EXPOSIÇÃO Depois de dedicar

DO AUGE AO OCASO
CINEMA Dono de uma voz marcante e de um enorme carisma,

Wilson Simonal conquistou o País nas décadas de 60 e 70. Apesar
do sucesso, ele acabou no esquecimento graças a um boato de que
teria delatado amigos atristas durante a ditadura militar. Episódios como esses estão
na cinebiografia Simonal, que traz Fabrício Boliveira na pele do cantor durante os
momentos de glória e de declínio. Ísis Valverde interpreta Tereza, esposa do cantor.

2018 aos artistas africanos, o
Museu de Arte de São Paulo
(Masp) foca, este ano, no talento
feminino com o programa
História das Mulheres, Histórias
Femininas. O projeto já mostrou
obras de artistas como Tarsila do
Amaral, Lina Bo Bardi e Djanira
Motta e Silva e, a partir do dia 23,
abre espaço para duas mostras
coletivas. Histórias das Mulheres:
Artistas Antes de 1900 discute
a diferença de valor entre o
universo masculino e o feminino.
Além de pinturas de artistas
como a suíça Angelica Kauffmann
e a francesa Elisabeth-Louise
Vigée-Lebrun, a exposição reúne
têxteis de autoria desconhecida.
Já Histórias Feministas: Artistas
Depois de 2000 propõe um
debate sobre a relação entre
arte e feminismo, com trabalhos
de nomes como a brasileira Élle
de Bernardini e as alemãs Kaj
Osteroth e Lydia Hamann.

VISITA DO ESPAÇO

TEATRO Um dos últimos trabalhos

de David Bowie (foto), o musical
Lazarus estreia em São Paulo no dia
22, no Teatro Unimed, nova casa de
shows da cidade. Escrito por Bowie e
o dramaturgo irlandês Enda Walsh, o
espetáculo narra a vida atormentada
de Thomas Newton, um alienígena que
viaja para a Terra para salvar seu distante planeta. A peça marca a estreia
do premiado diretor Felipe Hirsch em
musicais e traz em seu elenco nomes
como Bruna Guerin, Gabriel Stauffer e
Jesuíta Barbosa.

Ξ DE 23 DE AGOSTO A 17 DE
NOVEMBRO / masp.org.br

Ξ teatrounimed.com.br

Brad Pitt (esq.) e
Leonardo DiCaprio

O LADO B DE HOLLYWOOD

CINEMA Apaixonado pelo mundo do cinema, Quentin Tarantino costuma retra-

tar sua cinefilia em seus filmes, como em Era Uma Vez em Hollywood, seu
novo projeto. O diretor volta à década de 60 para mostrar os bastidores de um
western. Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, astro de filmes B feitos para
televisão, cuja carreira está em declínio. Ele conta apenas com o apoio do amigo
Cliff (Brad Pitt). Os dois tentam sobreviver na fervilhante Los Angeles da época,
quando se envolvem em um assassinato que vai mudar suas vidas.
Ξ ESTREIA DIA 15

Ξ ESTREIA DIA 8

O QUE CONHECIA DA CARREIRA DE SIMONAL?
Eu conhecia pouco da trajetória dele. Mas trabalhei com seu filho, Max de Castro, autor da
trilha de um filme que eu fiz, o 400 Contra 1.
A partir daí fui entrando mais na história do
Simonal. Li bastante, conversei com a família.
O FILME MOSTRA O PRECONCEITO RACIAL.
HOJE, O QUE MUDOU NESSE CENÁRIO?
Acho que poucas coisas mudaram, até pelos números. A gente vê quantas pessoas
são mortas todo ano e percebe que, na
maioria dos casos, são negras.
SIMONAL FOI VÍTIMA DE BOATOS. O QUE VOCÊ
ACHA DOS TEMPOS ATUAIS, EM QUE AS FAKE
NEWS GANHARAM TANTA FORÇA?
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VIDAS LONGEVAS

com Fabrício Boliveira
Acho deprimente! As pessoas hoje estão
vivendo um espaço de incertezas, divulgando informações falsas. São opiniões sem
leitura e sem respaldo algum. Então muita
gente, de alguma maneira, tenta se mostrar
uma pessoa cheia de certezas ou preparada
para aquilo que está falando – e não é.
COMO FOI CONTRACENAR NOVAMENTE COM
ÍSIS VALVERDE?
Foi bom desenvolver o processo de criação desse filme junto com a Ísis. A gente
já tinha feito Faroeste Caboclo (2013), meu
primeiro filme como protagonista. Agora o
reencontro foi ótimo. Fizemos outras coisas
nesse meio tempo e foi legal ver que desenvolvemos caminhadas diferentes.

Admiring Polvo de Gallina Negra,
de Kaj Osteroth e Lydia Hamann

Fotos: Getty Images, Márcia Foletto/Agência O Globo e Divulgação

ENTREVISTA

EXPOSIÇÃO Questões como

saúde, relacionamento,
educação e equilíbrio
financeiro são alguns
dos pilares da mostra
Longevidade – Os Caminhos
para Viver Mais e Melhor, que
será aberta no dia 1º
no Centro Cultural dos Correios,
no Rio de Janeiro. A exposição,
gratuita, reúne fotos, imagens
de pessoas em épocas
diferentes de suas vidas, além
de um painel interativo que
demonstra os efeitos
da passagem dos anos para
os indivíduos.
Ξ correios.com.br
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AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Todos os dias, a Azul voa para cada cantinho
do nosso país. Indo cada vez mais longe, aonde
ninguém chega. Sempre com a melhor experiência,
transformando cada voo em um novo sonho.
É por isso que a gente se orgulha de ser
a mais brasileira das companhias aéreas.

Santuário de Fátima | Portugal por Fernando Vanin

Diamantina | Brasil por Natália Alencar

Porto Seguro | Brasil por Natanael Alves

Fotos: Arquivo Pessoal

Cataratas do Iguaçu | Brasil por Jefter Morais

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução pelo
e-mail cartaopostal@editoraversatille.com.br que ela poderá ser publicada. E você ainda ganha 1.000 pontos
no programa de vantagens TUDOAZUL. Cadastre-se enviando o número do seu CPF via SMS para 26990

Keli _ Técnica de Manutenção da Azul

voeazul.com.br
28

AZUL

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

BELÉM DO PARÁ

A capital do Pará é a porta de entrada para conhecer a gastronomia e a
história do Brasil amazônico. Veja os endereços para curtir a vida cultural
e a boemia da cidade por Giovanna Forcioni

BOEMIA

Fotos: Getty Images

CULTURAL

Faça como os locais e petisque no Bar do Parque.
Aberto desde 1904 na Praça da República, passou
por uma recente revitalização e hoje serve como
ponto de encontro para quem busca de drinques e
entradinhas, como a unha de caranguejo.

Comece o roteiro fazendo uma visita guiada no
Theatro da Paz, a primeira casa de espetáculos da
Amazônia. Monitores conduzem os turistas pelos
luxuosos corredores do prédio e contam histórias e
curiosidades da época de sua construção, no século 19.
Descubra um pedacinho da fauna e da flora amazônicas no Museu Emílio Goeldi. Instalado em pleno centro urbano, reúne exposições interativas sobre a biodiversidade e a cultura da região, além de
abrigar o parque zoobotânico mais antigo do Brasil.

Viaje no tempo enquanto conhece os endereços
históricos do Complexo Feliz Lusitânia, considerado o “berço” da cidade. Uma vez na região da Praça
Frei Caetano Brandão, não deixe de visitar o Forte
do Presépio, o Museu do Encontro, a Casa das Onze
Janelas e o Museu de Arte Sacra, que tem entrada
gratuita às terças-feiras.
Faça seus pedidos e amarre sua fitinha colorida nas grades em frente à Basílica de Nazaré. O
santuário é o ponto final do Círio, a tradicional
romaria que acontece todos os anos, em outubro,
e mobiliza milhares de fiéis na capital paraense.
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BELÉM
4 noites no
Hotel Princesa
Louçã, com café da
manhã e traslado.
Saída em
23/10/2019
(de Guarulhos)

10x de

117,10
R$ 1.171,00
R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Reserve uma horinha para conhecer o Boteco
Meu Garoto, na região central, que ganhou fama
quando, há 20 anos, começou a produzir suas próprias cachaças artesanais. A versão com jambu faz
tanto sucesso que, a menos de 100 metros dali, há
uma lojinha montada apenas para vender a bebida.

Assista ao pôr do sol às margens da Baía do Guajará enquanto prova um dos rótulos da Amazon
Beer. Instalada na Estação das Docas, cartão-postal da cidade, a cervejaria serve opções à base de
frutas da Amazônia, como bacuri, taperebá e açaí.
Para completar o happy hour, o menu ainda conta com boas opções de pratos e aperitivos.
Termine a noite no Remanso do Bosque, ótimo
restaurante do chef Thiago Castanho. Ali também
é endereço do Balcão Remanso, bar de drinques
criativos preparados com ingredientes regionais.

Mais do que voar de Business,
escolha voar na melhor Business
da América Latina.

Melhor
Classe
Executiva
América Latina

voeazul.com.br
Ligue para 4003-1118 ou consulte
o seu agente de viagens.

D ESTIN O S

34
MIAMI
Foto: Gui Gomes

Um roteiro com
passeios para
vários gostos no
ensolarado destino
da Flórida, nos
Estados Unidos (foto)

48
SERRA
CATARINENSE

56
2 DIAS EM

62
CHECKLIST

Paisagens exuberantes e
aventura nas montanhas
de Santa Catarina

Tiradentes, cidade mineira
que recebe o Festival de
Cultura e Gastronomia

Uma lista com as sedes
de governo mais bonitas
do mundo

MIAMI

TODOS SÃO
BEM-VINDOS!
por Bruno Segadilha | fotos Gui Gomes

A diversidade de Miami atrai
visitantes de vários tipos: dos que
buscam descanso à beira-mar aos
que vão para curtir a cena noturna,
passando, claro, pelos que querem se
jogar nos shoppings e outlets

Baía Biscayne, com
vista do skyline de
Miami; ao lado, as
ruas de South Beach
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P

raias badaladas, agito noturno, gastronomia diversificada, shoppings e
outlets. Com tantas opções de diversão, Miami, a 44 km de Fort Lauderdale, cidade vizinha que recebe voos
diretos da Azul, atrai pessoas do mundo todo e se transformou em um dos
destinos favoritos para curtir as férias.
Só no ano passado, foram 16,5 milhões
de visitantes, sendo 462 mil brasileiros, número que coloca o Brasil como
maior emissor de turistas para a cidade. De fato, ao andarmos nas ruas
temos a impressão de ouvir português
a cada esquina. Mas não é só. Miami
abriga uma enorme diversidade cultural e mistura a modernidade norte-americana com a alegria do povo
latino, que representa cerca de 70%
de seus habitantes. Um ótimo lugar
para experimentar sabores, curtir diferentes sons, visitar museus ou se jogar
nas compras. Seja qual for a sua praia,
Miami estará pronta para surpreender.

DIVERSÃO NO LITORAL

Aproveitar um dia em Miami Beach
é quase uma experiência cinematográfica. A areia branquinha, as águas
mornas e cristalinas e as gaivotas planando no horizonte dão a impressão
de estarmos em um daqueles filmes
de Hollywood, em que tudo parece perfeito. Os postos de salva-vidas,
em formatos e cores diferentes, são
disputadíssimos por aqueles que querem fazer uma selfie e brilhar nas redes sociais. A poucos metros da areia,
as ruas têm uma variedade enorme de
drugstores, restaurantes, bares e, claro,
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lojas. Afinal, estamos nos Estados Unidos. Para aproveitar
os dois mundos, vale a pena hospedar-se na Collins Avenue,
que concentra o burburinho da cidade. A região reúne uma
grande variedade de hotéis, entre eles o Loews Miami Beach.
Além de espaçosos quartos, o empreendimento conta com
boas opções gastronômicas, como o restaurante Flavor, que
serve uma ótima cozinha contemporânea.
Se você está atrás de badalação, vá para South Beach. O
lugar ferve de dia e de noite com seus bares, hotéis butiques
e restaurantes. Moradores e turistas circulam por ali para verem e serem vistos, enquanto carros conversíveis desfilam
pela Ocean Drive, avenida que fica de frente para o mar. Os
prédios e construções art déco dão ao lugar um charme extra.
O estilo francês chegou a South Beach por volta dos anos
1930, quando a região, destruída por um furacão em 1926,

Entrada do centro
de artes Wynwood
Walls; na pág. ao
lado, detalhe dos
jardins do Vizcaya
Museum & Gardens

foi reconstruída. Ganhou personalidade
própria na orla de Miami com seus prédios baixos e coloridos em tons pastel.

PARA OS PEQUENOS

Mito: Miami não é um lugar ideal para curtir com crianças. Verdade:
a cidade conta com várias atrações
para quem viaja com a família. Um
bom exemplo disso é o Jungle Island,
mistura de zoológico e parque de diversões. Os visitantes passeiam e observam animais, como leões brancos,
tigres e espécies locais como crocodilos e flamingos. O parque oferece
AZUL
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Jardins de South
Beach, em frente à
famosa praia
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também experiências como interação com macacos e pinguins, além de
um enorme playground a céu aberto.
Entre as atividades que o Jungle
Island oferece está o Super Flight, que
faz com que os praticantes flutuem
sobre um jato de vento de quase 200
km/h. Antes de entrar na arena que fica
acima de um enorme ventilador, o visitante assiste a um vídeo que explica
as principais regras do voo e passa por
um breve treinamento. O voo é feito
com a supervisão de um instrutor e
dura cerca de dois minutos. Acredite, é
um tempo mais do que suficiente para

curtir essa intensa atividade. Para brincar, aliás, é preciso ter
mais de quatro anos de idade.
Esqueça aquelas fórmulas indecifráveis e as contas complexas. Localizado no centro, o Phillip and Patricia Frost
Museum of Science mostra que física e ciência têm aplicações mais cotidianas do que imaginamos. O museu tem seis
andares com exposições interativas. Uma das instalações
mostra como os marinheiros são içados do mar aos navios
com um sistema de roldanas: sentado em uma cadeirinha
móvel, o visitante puxa uma corda e eleva seu corpo a alguns metros, sem fazer muita força. Fazem sucesso também
o planetário, com imagens em 3D, e o aquário de três andares. Na saída, uma lojinha vende artigos divertidos como
uma bola de plasma que emite raios coloridos e camisetas
da Nasa, quem têm todo um charme vintage.

À esq., aquário de três
andares do Phillip and
Patricia Frost Museum
of Science; à dir.,
flamingos do parque
Jungle Island

AZUL
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ARTE E CULTURA

Há alguns anos Miami vem tentando
se descolar do rótulo único de “destino
para compras” para ganhar relevância
no cenário mundial das artes. Opções
para isso não faltam. Localizado em
North Miami, um bairro mais afastado
de Downtown e de Miami Beach, o
Museum of Contemporary Art North Miami abriga obras de artistas com
grande potencial de reconhecimento
no mundo das artes e se dedica a descobrir novos nomes.
Já em Biscayne Bay, na região central, fica o Pérez Art Museum Miami
(PAMM), que reúne cerca de 1.800
obras de artes moderna e contemporânea. O nome é uma homenagem
ao bilionário Jorge Pérez, que doou
US$ 35 milhões para a criação do museu. O prédio foi projetado pelos suíços
Jacques Herzog e Pierre de Meuron, os
mesmos arquitetos do Estádio Ninho de
Pássaro, em Pequim.
Vale visitar também o Wynwood Art
District, ou Wynwood Walls, centro de
arte que reúne mais de 50 obras de artistas que usaram os muros e paredes sem
janelas dos galpões e depósitos do bairro
como telas. Entre eles estão brasileitos
como Os Gêmeos, Kobra e Nunca.

Instalação do artista peruano José
Carlos Martinat, em exibição no Pérez
Art Museum Miami; na pág. anterior, a
fachada do museu

JARDINS HISTÓRICOS

Um dos museus mais bonitos de
Miami, o Vizcaya Museum & Gardens
é outro passeio imperdível, principalmente em seus jardins. O lugar oferece visitas guiadas ao primeiro andar
de Villa Vizcaya, com duração de 45
minutos e faladas em inglês. Outra
opção é alugar o áudio-guia em português, espanhol ou francês.
A história de sua criação é bastante interessante. Nos anos 1910, James
Deering, milionário que fez sua fortuna
com máquinas agrícolas, decidiu se mudar de Chicago para a Flórida em busca
de um clima mais ameno. Escolheu a região de Coral Gables para construir sua
mansão, erguida entre os anos de 1914
e 1922. O projeto, que teve consultoria
artística do arquiteto americano
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Paul Calfe, inclui uma mansão principal de estilo renascentista e 160 mil m²
de jardins. Deering morreu pouco tempo depois da inauguração do palácio, em
1925, e a propriedade passou a ser administrada por seus familiares. Dez anos
depois, transformaram a casa em museu.

COMPRAS? SIM, POR FAVOR!

Grande parte dos turistas que visitam
Miami chega pronta para mergulhar nas
compras. A cidade é o lugar ideal para
liberar o espírito consumista que existe
em você, já que conta com uma boa variedade de lojas, shoppings e outlets.
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Para quem quer preços acessíveis, a dica é ir até o Bayside
Marketplace, que fica na Biscayne Boulevard, em Downtown. O lugar reúne 180 marcas que regularmente oferecem aquelas promoções irresistíveis. Também na região
central de Miami, fica o The Shops At Midtown. Além de
estabelecimentos populares entre brasileiros, como Guess e
Nordstrom, abriga clássicos como a Target, misto de supermercado e loja de departamentos, além da Ross e da Marshalls. Garimpando em suas araras, dá para encontrar roupas
de boa qualidade e com precinho amigável.
Prefere opções mais sofisticadas? Seu lugar é o Brickell
City Centre. Inguaurado em 2017, o luxuoso shopping fica
dentro de um complexo que reúne comércio, gastronomia
e torres residenciais, no bairro de Brickell, centro financeiro de Miami. Entre as lojas, estão marcas como Hugo Boss,

O luxuoso
shopping Brickell
City Centre; na
pág. ao lado, cena
da vida noturna,
na Lincoln Road
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Valentino e Saks Fifth Avenue, além
de uma Apple Store.
Se ainda sobrar energia para ver vitrines, vá até a Lincoln Road, em Miami
Beach. Trata-se de uma rua só de pedestres, onde funciona um shopping a céu
aberto. O lugar abriga uma filial de três
andares da H&M e conta com galerias
de arte, bares e restaurantes, como o Taverna. Vale fazer uma pausa nas compras
para se sentar às mesas que ficam do lado
de fora e saborear um drinque.

TEMPEROS DO MUNDO
Cidade que sempre abrigou variadas
culturas, Miami tem uma gastronomia
conhecida por sua fusão de sabores.
Um exemplo disso é Chotto Matte, restaurante da Lincoln Road que faz uma
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combinação das cozinhas japonesa e peruana. Destaque para
o ótimo espeto de filé de carne, teriyaki picante e molho de
romã. Já em Miami Beach, o Mandrake mistura sabores asiáticos, com boas opções de noodles, massa japonesa normalmente servida com caldo, como o udon inaniwa, uma massa fresca fina servida com caranguejo do Alasca, caldo dashi
com molho de enguia e minúsculas folhas de ouro.
Localizado dentro do Virgin Miami Central, instalado dentro de uma antiga estação de trem, o La Estación serve desde
um típico hambúrguer americano até croque monsieur, clássico sanduíche francês coberto com molho bechamel. Se você
procura por boas opções de carne, vá ao Rusty Pelican, em
Key Biscaine, e não deixe de experimentar o ótimo Mishima
Wagyu, servido com purê de maçã e cebolas caramelizadas.
A influência dos temperos latinos e caribenhos, claro, é
muito forte na cidade. Para saborear uma boa comida mexicana a preços camaradas, a dica é ir ao Taquiza, na Collins
Avenue. A casa serve excelentes tacos feitos com milho roxo,
a exemplo do recheado com barriga de porco. Imperdível!

À esq., salão do
restaurante Mandrake;
à dir., drinque
margarita do Taverna

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ LOEWS MIAMI BEACH
loewshotels.com/miami-beach
Ξ CLINTON HOTEL SOUTH BEACH
clintonsouthbeach.com
ONDE COMER
Ξ CHOTTO MATTE
chotto-matte.com
Ξ RUSTY PELICAN
therustypelican.com
*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

Ξ MANDRAKE
mandrakemiami.com
Ξ LA ESTACIÓN
laestacionmiami.com
Ξ ALTER WYNWOOD
altermiami.com
Ξ TAQUIZA TACOS
taquizatacos.com
PASSEIOS
Acima, piscina
do hotel Loews
Miami Beach; à
esq., bavaroise
de chocolate
branco, do
La Estación;
abaixo, udon
Inaniwa com
caranguejo, do
Mandrake

Ξ JUNGLE ISLAND
jungleisland.com
Ξ PHILLIP AND PATRICIA FROST
MUSEUM OF SCIENCE
frostscience.org
Ξ VIZCAYA MUSEUM & GARDENS
vizcaya.org
Ξ PÉREZ ART MUSEUM MIAMI
pamm.org
Ξ MOCA
mocanomi.org
Ξ WYNWOOD WALLS
thewynwoodwalls.com

COMO IR

A Azul leva você até Fort Lauderdale, a 44
km de Miami, com voos partindo de Recife
e Campinas. Consulte as opções
no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

10x de

MIAMI
7 noites no
Clinton Hotel South
Beach,
com café da manhã
e aluguel de carro
econômico.
Saída em
2/10/2019
(de Belém)

343 ,70
R$ 3.437,00

R$

sem juros

ou

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.
O SkySofa é uma exclusividade da Azul. São quatro poltronas
que se transformam em um sofá superconfortável para sua família.
Disponível nos voos para Estados Unidos e Europa.*

Melhor
aérea da
América
Latina

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

voeazul.com.br
Ligue para 4003-1118 ou consulte
o seu agente de viagens.
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SERRA CATARINENSE

NATUREZA A
PERDER DE VISTA
por Giovanna Forcioni | fotos Anna Carolina Negri

Com cânions exuberantes, cachoeiras
acessíveis e estradas cênicas, a Serra
Catarinense mostra que é muito mais do
que só um destino de inverno

Cânion do
Funil, em
Bom Jardim
da Serra
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SERRA CATARINENSE

Q

uem diz que não existe inverno para valer no Brasil provavelmente ainda não
conhece Santa Catarina. Esqueça Monte
Verde, Campos do Jordão ou as gaúchas
Gramado e Bento Gonçalves. Para pegar frio de verdade, o caminho mais fácil
é voar até a catarinense Lages, onde a
Azul é a única companhia a operar, e de
lá seguir por mais ou menos 100 km de
estrada até a região serrana – ou voar até
Florianópolis, a 172 km dali. Até o final
de agosto, é friozinho na certa. A prova
disso é que pouco tempo depois de feita
esta reportagem, em maio, os termômetros por lá caíram para 6,5°C negativos
— com direito a neve e tudo.
Para os friorentos de plantão, a boa
notícia é que a Serra Catarinense tem

atrações para o ano inteiro, faça frio ou sol. Longe de perder
o charme nas outras estações, o que não falta na região é natureza para conhecer e fotografar. Com direito a cachoeiras,
cânions de tirar o fôlego, mirantes com vista de montanhas
colossais e estradas tão bonitas que tornam inevitáveis as paradinhas para os cliques, a região serrana de Santa Catarina é
um destino para colocar para já na lista de próximas viagens
e depois visitar de novo, de novo e de novo.

CÂMERAS A POSTOS

O viajante é recebido em alto estilo na Serra Catarinense.
Seguindo a estrada a partir de Lages, chega-se à SC-390,
que liga o litoral a Bom Jardim da Serra. O trecho mais bonito da Serra do Rio do Rastro, como é conhecida, tem menos de 30 km, distância mais do que suficiente para se impressionar com as mais de 200 curvas, uma seguida da outra,
contornando a montanha. É daquelas paisagens dignas de
guardar na memória e no rolo da câmera, sem moderação.

Vista do Cânion das
Laranjeiras; abaixo,
Cascata do Avencal;
na pág. anterior,
Pedra Furada

Uma vez em Bom Jardim, a primeira parada costuma ser na
Churrascaria Cascata, onde grupos de motoqueiros e turistas
estacionam para repor as energias e curtir o visual da Cascata
da Barrinha antes de seguir viagem. De lá, vá até a Fazenda
Santa Cândida, de onde guias conduzem os grupos por uma
trilha de cerca de uma hora até a borda do Cânion das Laranjeiras. Disposição à parte, vale cada minuto de caminhada ao
se deparar com os enormes paredões de arenito que, com sorte, ficam livres do vaivém da neblina e ganham um arco-íris
que deixa a experiência ainda mais especial.
Outra parada imperdível fica bem pertinho dali. Apesar de o
nome prometer algo parecido, o Cânion do Funil entrega uma
paisagem totalmente diferente — mas não menos impressionante. Combinando com o Seu Miguel, dono da propriedade,
dá para percorrer os 7 km até lá em um veículo 4x4 e se poupar
de caminhar por todo o trecho. Ele costuma dizer que “chamar
os paredões de cânions é coisa dessa nossa mania de imitar os
americanos”. Americanizado ou não, Seu Miguel garante que
não há nada no mundo que se pareça com o cenário que ele
possui no quintal de casa. Não dá para discordar.

TERRA DE TESOUROS

Para seguir a rota de paisagens cênicas da Serra Catarinense
é preciso andar mais 70 km adiante, a partir de Bom Jardim.
Chegando a Urubici, a lista dos “obrigatórios” é tão farta que

SERRA CATARINENSE

Morro do
Campestre;
abaixo, Serra do
Rio do Rastro;
na pág. ao lado,
Cascata da
Barrinha

você corre o risco de querer esticar a viagem só para conseguir
encaixar tudo no roteiro. Se tiver que escolher apenas um, vá
ao Morro da Igreja e curta a vista das montanhas e da Pedra
Furada, cartão-postal da cidade – mas não sem antes passar no
escritório do ICMBio e retirar uma autorização (que se esgota
rapidamente) para subir até lá. Foi ali que nos anos 1990 o Brasil registrou -17,8ºC, a menor temperatura já sentida no País.
Na descida do Morro da Igreja, aproveite e faça uma parada
para conhecer a Cascata Véu de Noiva, localizada numa propriedade particular e que oferece até opção de hospedagem e
lanchonete. São menos de 200 metros em caminho cimentado, a partir do estacionamento. Também não dá para deixar de conhecer a Cascata do Avencal, em duas experiências
bem diversas. Por cima, a graça é caminhar pela plataforma
de vidro que avança em sentido à queda-d’água e olhar para
o chão, se tiver coragem. Por baixo, é possível chegar até os
pés da cachoeira, depois de caminhar por uma trilha de pedras
que não é exatamente para iniciantes, mas vale o esforço.
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SERRA CATARINENSE

tinha muito mais do que o frio para oferecer até bem pouco tempo atrás. Nos últimos anos investiu no enoturismo e
colocou pelo menos uma dezena de boas vinícolas no radar
dos viajantes que visitam a região. A maior e mais estruturada
delas talvez seja a Villa Francioni, que oferece, de segunda a segunda, degustações e tours guiados na propriedade. A vinícola
ganhou o mundo depois que a cantora Madonna, em visita ao
Rio de Janeiro, apaixonou-se pelo rosé da casa e encomendou
uma garrafa para levar na mala. Antes de provar os sabores serranos, ela mal sabia o que estava perdendo. Ouso dizer que nós,
brasileiros, também não fazíamos ideia. Obrigada, Madonna.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ SERRA BELA HOSPEDARIA RURAL
serrabela.com.br
ONDE COMER
Ξ CHÂTEAU DU VALLE
chateauduvalle.com.br
Ξ CHURRASCARIA CASCATA
churrascariacascata.com.br
Ξ MANALI BISTRÔ
49 3016 2312
Ξ MONTÊS RESTAURANTE
49 3278 4005
Ξ VILLA FRANCIONI
villafrancioni.com.br
PASSEIOS
Ξ SANTA & BELLA
santaebella.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Lages, a 105 km de
Urubici, ou Florianópolis, a 172 km da
região. Consulte as opções no site ou
por telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

R$
No fim do dia, todos os caminhos levam a subir o Morro
do Campestre e curtir o pôr do sol e a vista do vale do Rio
Canoas. Depois de passar pela porteira da Fazenda Morro da
Cruz e pagar a taxa para acessar a propriedade, um caminho
asfaltado leva a um bolsão de estacionamento, de onde faltam só mais alguns metros até o gran finale. Não tem segredo: é só se sentar ali e contemplar a natureza ao redor.

JEITINHO SERRANO

Ao contrário do Rio Grande do Sul, onde as cidades serranas se esparramam por boa parte do estado, em Santa Catarina dá para contar nos dedos quais são os destinos turísticos de
inverno. Urubici é, sem dúvida, a melhor base para explorar
a Serra Catarinense. Apesar de pequenininha, tem boa oferta
de hospedagem e gastronomia e fica a poucos quilômetros de
tudo o que você precisa conhecer na região. Para conforto e
charme na medida, uma boa opção é a Serra Bela Hospedaria

Rural, um pouco mais afastada do burburinho — se é que podemos dizer assim
— da avenida principal. É lá onde fica a
maioria dos restaurantes, como o Manali Bistrô, com receitas criativas à base de
pinhão. Um pouquinho adiante estão os
charmosos Montês, com decoração mais
rústico-moderninha, e o Château du
Valle, que serve fondues para amante de
inverno nenhum botar defeito.
Ainda que a grande maioria dos restaurantes sirva vinhos regionais, vale
uma esticadinha até São Joaquim, a
60 km dali, para provar os rótulos serranos direto da fonte. Figurinha repetida
nos noticiários pelos termômetros abaixo de zero, a verdade é que a cidade não

À esq., área de
degustações da
Vinícola Villa
Francioni; à dir., o
hotel Serra Bela

ou

R$

10x de

73,20
732,00
sem juros

FLORIANÓPOLIS
4 noites no
Das Nações
Hotel, com café
da manhã
e translado.
Saída em
18/9/2019
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Churrascaria
Cascata; acima,
à esq., filé com
espinafre e crispy
de alho-poró do
Montês Restaurante;
à dir., talharim
com molho de
gorgonzola e
pinhão, do Manali
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2 DIAS EM

TIRADENTES

Um roteiro na cidade histórica, localizada
a 190 km de Belo Horizonte, que este mês
recebe o Festival Cultura e Gastronomia de
Tiradentes, de 23 de agosto a 1º de setembro
por Anna Paula Ali

Igreja da Matriz; na pág.
anterior, Centro Histórico

DIA 1

13h30

Uaithai Bistrô – Um encontro
entre a culinária tailandesa e a cozinha mineira. Essa é a proposta do restaurante, que
faz releituras de clássicos orientais, como o
Pad Thai, com toques da cozinha regional.
O famoso talharim de arroz com pasta de
tamarindo ganha cores locais graças ao camarão marinado na cachaça artesanal e à
rapadura, que traz um leve dulçor à receita.
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15h30 Museu Sant'ana – Depois do
almoço, a dica é continuar caminhando
por Tiradentes, com suas ruas de pedra,
passando por pontos como a antiga cadeia pública, onde hoje funciona o museu. Inaugurado em 2014, tem um acervo
de 291 imagens de Sant’Ana, protetora dos
lares e da família, assim como dos mineradores. As peças vieram de diversas regiões do Brasil e foram produzidas, em sua
maioria, por artistas anônimos. Seguem
diferentes técnicas e estilos e são um bom
exemplo da diversidade cultural do País.
17h Jane's Apple – Bateu aquela vonta-

de de doce? Vale conhecer essa confeitaria,
que prepara maçãs verdes confeitadas com

itens como caramelo artesanal e chocolate belga. Para acompanhar, um autêntico
café mineiro, coado na hora.

20h30 Tragaluz Restaurante – As paredes de pedra, as madeiras de demolição e os poemas impressos no cardápio, compostos pela proprietária Zenilca
de Navarro, dão ao lugar um charme
romântico. Entre as delícias estão o ravióli de queijo minas e o lombo crocante
empanado no parmesão. Outra estrela
da casa é a goiabada cascão prensada
na castanha-de-caju, frita na manteiga,
deitada em cama de queijo cremoso e
acompanhada ainda de sorvete de goiabada. Uma experiência inesquecível!

Fotos: Getty Images e Alberto Lopes

10h Centro Histórico – O roteiro começa com um passeio a pé pela cidade que
foi ponto estratégico durante o ciclo da
mineração no Brasil. Não deixe de passar
pelas igrejas da Matriz e de Nossa Senhora
do Rosário, templos que reúnem obras importantes do movimento Barroco no Brasil.

DIA 2
9h Serra de São José – Logo de manhã,
faça um passeio pela antiga Estrada Real,
principal rota da coroa portuguesa para
ir de Minas ao Rio de Janeiro no século 17.
Durante a caminhada, é possível observar
as espécies da Mata Atlântica e do Cerrado, já que a cidade fica em uma área de
transição entre estes dois biomas. Um banho nas belas cachoeiras do trajeto é uma
ótima pedida para quem quer se refrescar
e recarregar as energias.
Cultivo Bistrô Vegetariano – Depois
da andança, uma parada estratégica para
o almoço nessa casa, que serve um cardápio alternativo. Comece pelos bolinhos de
queijo catauá, produzido na região.

13h

16h30 Sabores do Sítio – Um dos produtos mais famosos de Tiradentes, o Queijo
da Lúcia é produzido com leite de vaca cru
e passa por um processo de maturação de,
no mínimo, 30 dias. Durante o tour pela
fazenda, o visitante pode acompanhar de
perto o processo artesanal comandado por
Lúcia Rezende.
DK Alfaiataria para Casa – Premiada por suas estampas, criadas especialmente para tecidos e objetos, a designer
mineira Daniela Karan produz, em seu
ateliê, peças como almofadas coloridas,
cadernos divertidos, passarinhos feitos
de retalhos e roupas, todos com acabamento manual.

18h

Entrepôt du Vin – O roteiro
termina nesse pub, que serve aperitivos
como a ótima caponata de berinjela e a
porção de linguiça com mel.

21h30

10x de

99,90
R$ 999,00

R$

sem juros

ou

BELO HORIZONTE
4 noites no
Hotel Pampulha,
com café da
manhã e tour em
Tiradentes
e Congonhas.
Saída em
18/9/2019
(de Salvador)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL

57

A Azul Viagens
já preparou
o seu pacote.
Agora relaxe
e aproveite.

FOZ DO
IGUAÇU

5 dias/4 noites

5 dias/4 noites

à vista

R$

Saída: 21/09/2019

816,00

Saída: 09/10/2019

Pousada Machê

Pousadas turísticas –
Luck Noronha

Waldorf Hotel

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

5 dias/4 noites |
Señor Tango com jantar

Origem: Uberlândia
10x sem juros de

R$

121,90

à vista

R$

1.219,00

Origem: Guarulhos
10x sem juros de

R$

310,00

à vista

R$

3.100,00

10x sem juros de

R$

153,80

PORTO DE GALINHAS

ORLANDO

6 dias/5 noites

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

Saída: 10/10/2019

Saída: 15/09/2019

Saída: 18/09/2019

Origem: Confins

JERICOACOARA

à vista

R$

1.538,00

Saída: 02/11/2019

São Francisco Hotel

Pousada Tabapitanga

Celebration Suites

6 dias/5 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

8 dias/7 noites |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

265,00

à vista

R$

2.650,00

NATAL

Saída: 19/09/2019

81,60

8 dias/7 noites

R$

(Guarulhos)

R$

BUENOS AIRES

10x sem juros de

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Compras no Duty Free Argentina

10x sem juros de

FERNANDO DE NORONHA

Origem: Viracopos

Mirante Hotel

4 dias/3 noites

ARRAIAL D’AJUDA

8 dias/7 noites

Origem: Porto Alegre
10x sem juros de

R$

240,00

à vista

R$

2.400,00

CAMAÇARI
Saída: 12/10/2019

8 dias/7 noites

Origem: Recife
10x sem juros de

R$

351,30

à vista

R$

3.513,00

CALDAS NOVAS
Saída: 06/10/2019

4 dias/3 noites

Saída: 14/11/2019

Praiamar Natal Hotel &
Convention

Vila Galé Marés

Pousada do Ipê

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour com litoral sul

8 dias/7 noites com all inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Goiânia
10x sem juros de

R$

189,00

à vista

R$

1.890,00

Origem: Ribeirão Preto
10x sem juros de

R$

474,50

à vista

R$

4.745,00

Origem: Viracopos
10x sem juros de

R$

112,80

à vista

R$

1.128,00

Ligue para 4003-1181 | azulviagens.com.br | Lojas Azul Viagens | Agentes de Viagens
Utilize os pontos do programa de vantagens TudoAzul.
TV SKY
ao vivo
nos jatos

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e Buenos Aires, e quádruplo em caso
de voos internacionais para Orlando, para voos da Azul partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Goiânia/GYN, Guarulhos/GRU, Porto Alegre/POA,
Recife/REC, Ribeirão Preto/RAO e Uberlândia/UDI, com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de
15/09/2019 e completadas até 17/11/2019, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 18/09/2019 e completadas até 09/11/2019. Consulte também
pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à
disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias em hotéis nas classes e categorias especificadas. Preços divulgados
em reais, calculados pelo câmbio de R$ 4,02 (dólar) do dia 25/06/2019. Os preços em dólar (US$) serão convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra.
Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando exclusivamente o valor da tarifa

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos
a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens aéreas são pessoais, intransferíveis e os seus valores
estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas. Em caso de cancelamento ou alteração do
pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de serviços
disponibilizados em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181),
o website www.azulviagens.com.br ou seu agente de viagens para obter mais informações sobre os termos e condições da contratação
e as regras/restrições específicas das tarifas anunciadas, alteração de datas, reembolso, remarcação, cancelamento, vigência da viagem
e desconto para crianças. As imagens são meramente ilustrativas.

B AT E E V O LTA

Os famosos
coqueiros
da Praia dos
Carneiros

LITORAL DOS SONHOS

A Praia dos Carneiros tem cinco quilômetros de extensão, um litoral de águas
mornas e tranquilas, além de enormes
coqueiros, que garantem um lugar à
sombra o dia inteiro. A dica é caminhar
por ali e observar os recifes e sua rica
fauna marinha. Ao longo do trajeto, o
visitante vai encontrar ícones do lugar,
como a Capela de São Benedito. Construída no século 18, é um dos templos
mais procurados pelas noivas de todo o
País, interessadas em realizar suas cerimônias de casamento com vista privilegiada do paraíso.

BADALAÇÃO E AGITO

O burburinho fica no bar e restaurante
Bora Bora. Os hóspedes das pousadas
à beira-mar conseguem chegar lá andando poucos metros pela praia, mas
quem vem de fora pode aproveitar a
boa comida e música do lugar. Isso porque o empreendimento fica ao lado do
acesso que liga a estrada de Tamandaré
à praia e oferece estacionamento para
carros, entre 9h e 17h, além de chuveiros
e vestiários. É na praia logo em frente
também que a maioria dos barcos vindos de Porto de Galinhas, logo ao lado, e
de Maragogi, no estado vizinho, Alagoas,
atraca. Vale a pena experimentar a ótima patola de caranguejo com vinagrete
e o espaguete à Serrambi, com camarão
ao alho e óleo.

GIRO EM
CARNEIROS
Localizada no município de Tamandaré,
a 100 km de Recife, a praia é o destino
ideal para quem quer descansar em meio à
natureza sem abrir mão do agito
por Bruno Segadilha | fotos Gui Gomes
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A história da Praia dos Carneiros começa em uma fazenda
de coqueiros. Na década de 30, o empresário Rosalvo Rocha mudou-se do interior de Pernambuco para o litoral do
estado com o objetivo de comercializar a fruta. Chegando,
deparou-se com um paraíso natural, mas não deu bola para
isso. Tocou o negócio até sua morte, nos anos 1990. A parti
daí, seus filhos enxergaram o enorme potencial turístico da
região, com suas praias de águas calmas, límpidas e sua natureza exuberante. Investiram em bares, hotéis e pousadas
e transformaram a Praia dos Carneiros em um dos destinos
mais populares do litoral pernambucano. A região oferece
calma e tranquilidade, além de boas opções para quem está
atrás de agito e badalação. Confira algumas dicas para um
roteiro inesquecível por lá.

De cima para baixo: Capela de
São Benedito; Forte de Santo Inácio; patola
de caranguejo do Bora Bora; e vista da
Praia dos Carneiros

COZINHA CRIATIVA

Carneiros tem bares e restaurantes
conhecidos por sua inventividade, a
exemplo do Beiujpirá. O restaurante fica
dentro do Pontal dos Carneiros Beach
Bungalows e surpreende com suas misturas agridoces, como os camarões ao
molho de gorgonzola acompanhados de
arroz de goiaba. Perto dali, em Tamandaré, o Tapera do Sabor também merece
atenção com delícias como o filé de peixe grelhado servido com baião de dois
de camarão.

RIQUEZA HISTÓRICA

O município de Tamandaré foi um importante ponto na produção de cana-de-açúcar do Brasil colonial. Prova
disso é o Forte de Santo Inácio, erguido
em 1691 para conter os ataques de holandeses. A construção foi restaurada e
hoje abriga um museu com artefatos e
registros de sua construção. A fortaleza
também tem uma área dedicada às espécies marinhas da região, que faz parte
da Área de Proteção Ambiental da Costa
dos Corais.

155,60
R$ 1.556,00
10x de

R$
R$

sem juros

ou
ou

RECIFE
7 noites no
Recife Praia
Hotel, com café
da manhã e
passeio na Praia
dos Carneiros.
Saída em
21/9/2019
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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CHECKLIST

BELEZA
OFICIAL
por Bruno Segadilha

PARLAMENTO HÚNGARO
BUDAPESTE // HUNGRIA

Projetados em diversos
estilos e épocas, alguns
prédios e palácios de
governo são marcos da
arquitetura mundial, além de
guardarem muitas histórias.
Selecionamos algumas das
construções mais belas do
mundo, todas abertas a
visitação

Constituída em 1873 pela união das cidades
de Buda e Peste, a capital da Hungria
precisava de uma sede parlamentar
que simbolizasse a soberania da nação.
Para garantir que o projeto estivesse à
altura, a Assembleia Nacional lançou um
concurso, vencido pelo arquiteto húngaro
Imre Steindl. Seu projeto, um palácio em
estilo neogótico, inclui uma cúpula com
69 metros de altura e torres pontiagudas.
O interior do prédio, às margens do Rio
Danúbio, tem 90 estátuas que retratam a
história do país e seu teto possui afrescos
dourados no estilo renascentista. O edifício
tem 268 metros de comprimento, 691
quartos e mais de 20 km de escadarias.

HAMBUR G RATHAUS

Fotos: Office of the Hungarian Parliament

Foto: Getty Images

HAMBURGO // ALEMANHA
Localizado na Praça Rathausmarkt, no
Centro da cidade, o prédio abriga a sede
da Prefeitura desse destino alemão.
É símbolo de um período de extrema
riqueza da cidade, durante o século 19.
Isso talvez explique suas dimensões
superlativas: são 647 cômodos e uma torre
central de 112 metros de altura, com 436
degraus. Seu telhado de cobre esverdeado
e suas formas simétricas fazem do edifício
– erguido entre maio de 1886 e outubro
de 1887 – um dos principais ícones da
arquitetura renascentista alemã. O pátio
interno é decorado com uma grande fonte
em homenagem a Hígia, deusa grega da
saúde, como forma de proteger a cidade
de epidemias.
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THE BEEHIVE
WELLINGTON // NOVA ZELÂNDIA
A primeira casa do parlamento da Nova
Zelândia foi erguida entre 1912 e 1922.
Porém, devido a impasses políticos, não foi
concluída. Passaram mais de 40 anos até
que o governo neozelandês retomasse a
construção. O antigo edifício clássico, com
formas simétricas e colunas gregas, ganhou
um projeto tão ousado quanto polêmico: um
arrojado anexo em formato de colmeia. Daí
seu nome Beehive – a moradia das abelhas,
em inglês. Criado pelo arquiteto britânico
Basil Spence, o prédio possui dez andares e
72 metros de altura, e abriga o gabinete do
primeiro-ministro do país.

CASA ROSADA
A sede do governo argentino já foi um forte, às
margens do Rio da Prata, que protegia a capital dos
ataques piratas no século 16. Em 1882, a fortaleza
foi demolida. Quase duas décadas depois, o então
presidente Domingo Faustino Sarmiento resolveu
erguer ali o prédio que seria a nova casa do poder
executivo. Foi de Sarmiento também a ideia de
pintar o edifício de rosa. A fachada principal tem
um arco central e, à sua direita, fica o famoso
balcão onde Juan Domingo Perón e sua mulher,
Evita, fizeram discursos históricos.

Fotos: Getty Images, New Zeland Parliament

BUENOS AIRES // ARGENTINA

PALÁCIO DO REICHSTAG
BERLIM // ALEMANHA
Erguido em 1894, o projeto do arquiteto Paul Wallot abriga a atual sede do parlamento alemão. O
prédio, próximo ao famoso Portão de Brandemburgo, impressiona por sua imponência: tem 137 metros
de comprimento e 97 metros de largura. Apesar da forte estrutura, o palácio ficou em ruínas depois
de sucessivas tragédias, entre elas um incêndio em 1933 e vários bombardeios durante a Segunda
Guerra. O governo cogitou demolir o ícone arquitetônico, mas desistiu e o restaurou em 1961. O edifício
ganhou uma enorme cúpula de vidro e aço com 23 m de altura e um sistema de espelhos que garante
a iluminação natural durante o dia. A visita tem de ser agendada com bastante antecedência.
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PALÁCIO RIO BRANCO
SALVADOR // BRASIL
Localizada na Praça Thomé de
Souza, a construção sofreu um
bombardeio em 1912 que a destruiu
quase completamente. O prédio foi
reinaugurado em 1919, com o nome em
homenagem ao Barão do Rio Branco. O
novo palácio, em estilo eclético, ganhou
uma grande cúpula. A fachada exibe
esculturas do artista italiano Pasquale
De Chirico, autor também da estátua de
Thomé de Souza que fica nas escadarias
do prédio. As visitas guiadas no interior
do edifício, que hoje abriga a Secretaria
de Cultura do Estado, incluem a belíssima
Sala dos Espelhos e a Sala Pompeana,
com afrescos dos séculos 19 e 20.

CAPITÓLIO
A construção marcante da parte Sul
do National Mall, alameda onde estão
importantes monumentos e museus da capital
norte-americana, destaca-se na paisagem
da cidade com sua enorme cúpula. O prédio
branco foi erguido no estilo neoclássico,
seguindo o projeto do arquiteto norteamericano William Thornton, inspirado em
exemplos europeus, como a Catedral de St.
Paul, em Londres, e o Pantheon, em Paris.
Desde sua inauguração, em 1800, o palácio
abriga a sede do congresso, além de uma
biblioteca com mais de 150 milhões de itens,
entre livros, documentos e arquivos.
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Fotos: Getty Images e Architect of the Capital

WASHINGTON D.C. // ESTADOS UNIDOS
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RASHTRAPATI BHAVAN
NOVA DÉLI // ÍNDIA
Construído originalmente para ser a casa do
vice-rei da Índia, o palácio serve hoje como
residência do presidente. Projetado pelos
arquitetos Sir Edwin Lutyens e Herbert Baker,
o edifício foi inaugurado em 1929 e conta com
340 quartos distribuídos em quatro andares.
São 2,5 km de corredores e uma área de jardim
que equivalente a 190 campos de futebol. O
passeio por lá é dividido em três partes ou
circuitos. O primeiro inclui o edifício principal,
com seus quartos, salas e gramado central.
O segundo é uma excursão ao complexo do
Museu Rashtrapati Bhavan, enquanto último
leva a um passeio pelos jardins.

PALÁCIO DO QUIRINAL
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ROMA // ITÁLIA
A impressionante propriedade foi erguida em
1583, pelo papa Gregório 13, para ser a sede papal
no verão. Em 1946, tornou-se a residência oficial
do presidente da Itália. Desde sua construção, o
palácio passou por várias ampliações e reformas e
abrigou 30 papas, quatro reis e 12 presidentes. Hoje,
o prédio tem 1.200 aposentos, um grande acervo de
tapeçarias, relógios antigos, pinturas e vários afrescos, incluindo o famoso Cristo na sua Glória, de
Melozzo da Forlì, localizado na Escadaria de Honra.
O passeio pelo local inclui os belíssimos jardins,
onde está um órgão hidráulico, alimentado por
uma queda-d’água de 18 m de altura.
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V I S TA R E A L D O R O O F TO P

SEU MELHOR DESTINO
COM TODA SOFISTICAÇÃO
E CONFORTO NA VILA NOVA
CONCEIÇÃO.
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GRANDE PALÁCIO

M2
EXCLUSIVAS PENTHOUSES

BANGCOC // TAILÂNDIA
O Grande Palácio é um conjunto de edifícios que começou a ser construído em 1782 e foi usado como
a casa da família real entre os séculos 18 e 20. Atualmente o rei só utiliza o espaço em celebrações
especiais e grande parte da edificação principal é fechada ao público. Entre os prédios abertos para
visitação está o Wat Phra Kaew, o templo sagrado do Buda de Esmeralda, que impressiona com uma
estátua da divindade esculpida em jade. Vale a pena conhecer também o Museu de Têxteis Rainha
Sirikit, que conta a história do traje tradicional da Tailândia, da produção de seda, do guarda-roupa da
rainha, além de mostrar o processo de fabricação de tecido em um tear.
A AZUL E SEUS PARCEIROS LEVAM VOCÊ A TODOS ESSES DESTINOS. CONFIRA AS OPÇÕES EM VOEAZUL.COM.BR
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5 PERGUNTAS
EM BREVE NOVA ROTA

Foto: Divulgação

Gloria Collell, da Freixenet,
conta as novidades da
marca espanhola de cavas
e fala sobre a produção
da bebida em bodegas na
Catalunha (foto)
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Andrea Orcioli, CEO da
Sephora, fala sobre o mercado
de cosméticos no País

O sucesso da Orfeu Cafés
Especiais, premiados
no exterior e no Brasil

Empresários apostam em
clubes de assinatura para
alavancar suas vendas

ENTREVISTA

O JEITINHO DA
BRASILEIRA

B

Nova CEO da Sephora,
Andrea Orcioli conta como
a rede de origem francesa se
adapta às particularidades
das clientes do País

eleza é um assunto que Andrea
Orcioli domina como poucos.
Aos 45 anos, essa publicitária,
nascida em São Bernardo do
por Flávia G. Pinho |
Campo, na Grande São Paulo, chegou ao posto de CEO da Sephora
em abril de 2019 com um currículo invejável. Na empresa desde 2014, onde ocupava o cargo de vice-presidente
de marketing e merchandising para a América Latina, ela
passou anteriormente por dois concorrentes de peso do setor de beleza: Unilever e Avon. Formada em Publicidade e
Propaganda na Universidade Paulista (Unip) e diplomada
em marketing na Berkeley University of California, Andrea assume o comando da Sephora com a missão de consolidar o Brasil como um dos principais mercados para a rede
francesa. Um desafio e tanto, considerando-se que a quase
cinquentenária Sephora, fundada em 1970 na França, pertence à LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy desde 1997.
Trata-se do maior conglomerado internacional de luxo,
com nada menos do que 2.530 lojas em 34 países.
No Brasil, onde desembarcou há sete anos, a Sephora fez
muito barulho quando chegou. Depois colocou o pé no
freio durante a crise e, desde 2018, retoma cautelosamente
o processo de crescimento. Por enquanto, funcionam no
País 23 lojas e 15 pop-up stores, todas em shopping centers, além de um e-commerce. Os resultados de vendas, assim
como os planos de expansão, Andrea não pode revelar. Mas
ela fala abertamente, e com muito bom humor, sobre as
surpresas que a Sephora enfrenta desde que fincou pé em
nosso território. Segundo a executiva, a mulher brasileira
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tem preferências e hábitos de compra que a diferenciam das clientes
europeias e americanas, o que tem
exigido adaptações importantes, do
fotos Julia Rodrigues
layout das lojas ao mix de produtos, passando pelo treinamento dos
vendedores. Mudar a percepção de que a Sephora é cara
e inacessível é outra preocupação constante. Para se ter
uma ideia, na capital paulista a marca está presente tanto
em shoppings sofisticados, como o JK Iguatemi e o Cidade
Jardim, quanto em centros de compra de perfil mais popular, como o Metrô Tatuapé e o Center Norte. Esse jogo de
cintura, que já faz parte da rotina das equipes brasileiras, foi
um dos assuntos da entrevista que Andrea Orcioli concedeu à revista Azul.
Qual a importância do Brasil para a Sephora?
O País é o quarto maior mercado de beleza do mundo no
ranking mundial de consumo de HPPC. Só fica atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. A brasileira é um caso
especial. Como o clima é quente e úmido, tomamos muitos
banhos – muitas vezes mais de um por dia – o que duplica
nossa rotina de beleza. Além de termos afinidade com o assunto, gastamos maior quantidade de produtos. Quando se
analisa o consumo per capita, entretanto, estamos na 33ª posição. Atuamos no nicho chamado beauty de prestígio, onde
estão os sonhos de consumo. No Brasil, ele ainda representa
6% do segmento de beleza, mas pode chegar a 40%. É uma
oportunidade gigante a ser desenvolvida. Por isso a Sephora
chegou ao Brasil com grande expectativa.

Andrea Orcioli,
CEO da Sephora

AZUL NO AR
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E elas se confirmaram?
No começo, notamos que a brasileira
se sentia intimidada pelo visual das lojas. Aos poucos, introduzimos mudanças
para modificar essa percepção. Em 2015,
três anos após a chegada ao País, abrimos
a primeira pop-up store, um quiosque desenvolvido especialmente com o objetivo de desmontar a imagem de imponência. O modelo nasceu no Brasil como
uma ferramenta de marketing temporária, mas deu tão certo que se tornou um
canal definitivo de vendas – e foi exportado com sucesso para o México.

A configuração das lojas é a mesma
dos outros países?
A Sephora chegou ao Brasil após se estabelecer nos Estados Unidos, trazendo
como cultura o que havia aprendido
com a mulher norte-americana. Era
tudo muito americanizado, o que também exigiu adaptações de nossa parte.
Lá, por exemplo, os produtos para cabelos não eram uma categoria-chave, mas
aqui mostraram-se muito relevantes.
Tanto que criamos áreas exclusivas para
produtos de Hair Care nas lojas – e vários países seguiram a tendência, inclusive os Estados Unidos. Para os homens,
que se sentiam envergonhados, criamos
ambientes exclusivamente masculinos.
Eles ainda preferem comprar pelo e-commerce, mas já notamos certa mudança de

Loja no Shopping Eldorado em
São Paulo; a baixo produtos da
linha Sephora Collection

Fotos: Divulgação

O que a clientela achava dos preços?
As clientes percebiam a marca como
cara, o que também impôs algumas
mudanças de estratégia. Temos uma linha própria e mais acessível, a Sephora
Collection, que ganhou evidência nas
pop-up stores e nas lojas. Pusemos os
produtos com destaque nas vitrines. A
exposição da linha Beauty to Go, com
embalagens menores, próprias para levar em viagens, dentro da nécessaire,
também foi reforçada, já que tem preços
mais em conta. Hoje vendemos produtos a partir de R$ 12, preço da máscara
facial Dermage, até o tratamento anti-idade Orchidée Impérialie, da Guerlain, que custa mais de R$ 6 mil.

negócios

comportamento. No Dia do Trabalho,
por exemplo, fizemos uma ação em parceria com o Linkedin. Quem se inscrevia na rede social ganhava maquiagem,
cabelo e foto nova para o currículo – e
vieram muitos homens.
Qual o perfil da cliente da Sephora?
Principalmente mulheres de 30 a 40
anos. Mas já notamos um volume grande de millennials [geração nascida entre
1979 e 2000]. Em geral, a brasileira entra
na loja e passa horas olhando e testando produtos. Gosta de receber assistência, mas detesta atendimento invasivo, o
que nos fez adaptar o treinamento dos
vendedores. As adolescentes vêm se maquiar, fazem selfies e acabam comprando. Atualmente a avaliação que as clientes brasileiras fazem da experiência de
compra é uma das mais altas do mundo.

26 marcas

são vendidas com
exclusividade pela Sephora

100

empreendedoras
brasileiras se inscreveram
na edição 2019 do
programa Accelerate

1,8 milhão
de brasileiras participam
do programa de fidelidade
Beauty Club
CaseCE.com.br
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QUIZ
DESTINO
FAV O R I TO
Paris, a trabalho,
e Califórnia, nas férias
MAQUIAGEM
INDISPENSÁVEL
Primer, base,
pó bronzeador,
corretivo, máscara
e batom

Cirurgia Metabólica.
Um procedimento,
muitos benefícios.

PONTO FORTE
Sou apaixonada
e me entrego de
corpo e alma
PONTO FRACO
Não me desligo nunca

Para onde vai a Sephora Brasil?
Não falamos de expansão, mas temos
grandes novidades, como o programa
Accelerate, que chegou ao Brasil em
2017. Selecionamos empreendedoras do
setor que têm negócios em fase inicial e
oferecemos apoio financeiro, imersão no
Sephora Innovation Lab, em São Francisco, e consultoria de marcas gigantes
para que elas se desenvolvam. A edição
deste ano reuniu inscrições de tantas
brasileiras de alto nível que acabamos
escolhendo duas: Patrícia Camargo, da
Care Natural Beauty, e Júlia Alcântara,
da Orna. Apesar de toda a turbulência,
2019 está superando nossas expectativas.
As tendências que pegam no Brasil
são as mesmas de outros países?
A brasileira ainda fica muito nos tons
nude, os preferidos para o dia a dia. Mas
temos uma parcela de clientes beauty
junker, que gostam das novidades. Em
junho, lançamos uma paleta de sombras
incríveis da Urban Decay em homenagem à série Game of Thrones. É uma
peça de colecionador, com cores inspiradas nas mulheres fortes de Westeros.
No passado, o maquiador era a única
autoridade, aquele que ditava as tendências. Hoje, há muita gente influenciando o mercado. Usamos as redes sociais
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A Cirurgia Metabólica é um procedimento
comprovadamente eficaz e seguro
para o controle do Diabetes Tipo 2.
Ela representa a possibilidade
de uma vida nova para pacientes
que não conseguem controlar a doença.
Com apenas um procedimento, é possível
tratar várias doenças associadas, como:
• Obesidade

• Hipertensão

• Diabetes

• Esteatose Hepática

• Colesterol
para observar o que é novo, enxergar o
que estão querendo. Ainda fazemos pesquisas formais, mas os comentários dos
posts nos ajudam muito a entender nossa
cliente. A consumidora está ali gritando,
basta ouvir. Se tenho cinco minutos livres, corro para ler os comentários.

tra na Sephora pela primeira vez a partir
desse evento. Em 2018, ano de estreia,
atraímos 21 mil visitantes em três cidades. Este ano, a segunda edição vai
passar por cinco praças. Só nas duas primeiras, Salvador e Porto Alegre, foram
12 mil participantes.

Quais são as estratégias para conquistar novas consumidoras?
Investimos bastante no projeto itinerante The Sound of Beauty, que roda por
diversas cidades onde há lojas Sephora.
Durante quatro dias, ocupamos um espaço no corredor do shopping, com um
DJ animando a festa, e expomos várias
marcas. Proporcionamos experiências
gratuitas de hora em hora, durante todo
o tempo de funcionamento. Quem
passa pelas experiências vai ganhando
amostras de produtos e muita gente en-

Os tutoriais de maquiagem exibidos
na internet são um sucesso. A brasileira gosta de aprender?
Bastante. Em todas as lojas, oferecemos
master classes toda semana. São aulas
gratuitas, de 30 a 45 minutos, que focam
em produtos de determinada marca.
Também temos sessões Express, de 15
minutos, focando alguma questão específica, como maquiar olhos esfumados,
por exemplo. E há um módulo pago, de
uma hora, por R$ 250. O valor pode ser
convertido em compras após a aula.

Consulte um médico especialista.
Saiba mais em vidanovametabolica.org.br

MADE IN BRAZIL

Amanda
Capucho, CEO
da Orfeu Cafés
Especiais

BLENDS DE SUCESSO

abraço, o que acontece com todo brasileiro.” Com base nessa ideia, a executiva
traçou a estratégia de mercado da Orfeu.
Já que o brasileiro ama café por natureza
e tem uma relação afetiva natural com a
bebida, o caminho é pegar carona nessa conexão e mostrar ao consumidor a
origem do que está colocando na xícara.
Um dos diferenciais da Orfeu é o
chamado processo de A a Z. Do plantio de cada mudinha de café à fábrica
de cápsulas, cada etapa é feita dentro de
casa. “Se precisamos aumentar o volume de produção de cápsulas, vou lá atrás
para entender quanto preciso plantar a
mais”, exemplifica. O desenvolvimento do café orgânico consumiu mais de
cinco anos de investimento até que
se chegasse ao resultado esperado. A
consagração veio na safra 2018/2019,
quando um microlote 100% orgânico,
oriundo do Sul de Minas, saiu premiado da Cup of Excellence, considerada

o Oscar do setor. “Esse prêmio concedido a um café orgânico foi uma quebra de paradigma”, diz. Para que o brasileiro
pudesse provar o café premiado, a Orfeu precisou arrematar as próprias sacas em leilão, prática usual nos concursos.
Eram apenas quatro sacas, com 60 quilos cada uma. “Foi o
único café brasileiro que levou prêmio e voltou para o País”,
ela conta. Os grãos foram embalados em 700 garrafas de
vidro de 290 gramas, arrematadas por R$ 99 cada – o lote se
esgotou em cinco dias.
A Orfeu já acumula 26 premiações Cup of Excellence – um
resultado que depende de uma
receita que mistura tecnologia
de ponta e tradição. Velhas máquinas classificadoras de café
dos anos 1970 convivem com
equipamentos de última geração. Sem falar na sabedoria do
homem do campo. “Já contratamos várias startups para fazer
mapeamentos meteorológicos nas fazendas, mas não adianta.
Quem acerta onde vai acontecer a primeira florada é sempre
o Seu Nicácio”, conta. “Precisamos reconhecer a importância
dessa inteligência rural intuitiva.”

"A hora do café representa
um carinho, um abraço, o que
acontece com todo brasileiro"

Drip, suporte de papel
dobrável e portátil
para coar café; à dir.,
o kit de viagem Coffee
Travel Bag; abaixo,
blends da marca

Criada há 24 anos, a Orfeu coleciona prêmios internacionais com seus
grãos especiais e vem crescendo 50% ao ano. Conheça a trajetória da
fornecedora de cafés da Classe Executiva da Azul
por Flávia G Pinho | fotos Anna Carolina Negri

É

o território de sonho para produzir café: um complexo de
cinco propriedades na Serra da Mantiqueira, que chegam
a 1.570 metros de altitude, duas delas no Sul de Minas
Gerais e três na região da Mogiana Paulista, reconhecidas
pelo fabuloso terroir. Esta é a composição das Fazendas Sertãozinho, berços da Orfeu Cafés Especiais. O projeto nasceu em
1995, quando Roberto Irineu Marinho, presidente do conselho
do Grupo Globo, e sua mulher, Karin, adquiriram a primeira
fazenda. Coube ao agrônomo José Renato Gonçalves Dias a
tarefa de compreender as minúcias de cada talhão, como são
chamados os pequenos lotes da lavoura, para tirar dali grãos da
variedade arábica com a melhor qualidade possível.
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Hoje, com cafés que alcançam notas acima dos 80 pontos
pelos critérios da Associação Americana de Cafés Especiais
(SCAA), agora a Orfeu se dedica a consolidar a marca e conquistar consumidores Brasil afora. A tarefa foi entregue à administradora de empresas Amanda Capucho, 39 anos, contratada como CEO em 2016. “Já passei por muitas multinacionais
e achei cativante o desafio de levar os melhores cafés do País
ao brasileiro. É uma proposta genuína porque a Orfeu é uma
empresa de dono, de gente que fala como a gente.”
Antes da Orfeu, Amanda trabalhou sete anos na Nespresso.
Em uma década, conta que testemunhou uma transformação
profunda no setor. “A hora do café representa um carinho, um
AZUL
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À esq., um espresso feito com café Orfeu; à dir., cápsula de plástico
biodegradável; abaixo, o microlote premiado na Cup of Excellence

400

funcionários
trabalham no
grupo, todos com
carteira assinada

5

blends
compõem a linha
básica da Orfeu,
em cinco diferentes
apresentações

30

mil

sacas de 60 kg foram

Jequitibá de 1.500
anos, localizado na
Fazenda Sertãozinho,
da Orfeu
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Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

colhidas na safra
2018/2019

Amanda visita as fazendas a cada duas semanas. Na temporada da colheita, que dura
alguns meses no primeiro semestre de cada ano,
as viagens são ainda mais frequentes. E tudo indica que a rotina de viagens vai ficar ainda mais intensa. Com os mercados
paulista e fluminense consolidados, a Orfeu parte agora para
fincar sua bandeira em outros estados, por meio de parcerias
com distribuidores locais. Embora tenha clientes de peso entre
hotéis e restaurantes – a rede Fasano, o grupo AccorHotels e as
casas do chef Claude Troigros estão entre as mais cintilantes –,
50% das vendas da Orfeu são feitas para lojas e supermercados
e 10% são realizadas diretamente para o consumidor final, por

e-commerce. Além de novidades tecnológicas, como as cápsulas de plástico biodegradável, que viram adubo, e o drip, suporte de papel dobrável, que permite fazer café coado individual até
mesmo dentro do avião, a Orfeu tem investido em microlotes
assinados. São dois a três por ano, que trazem a chancela de
chefs famosos, como Morena Leite e Felipe Bronze. “Ter novidades sempre nos ajuda a trazer novos assuntos. Nosso consumidor demanda muito e está disposto a pagar. E o melhor é
que essa transformação do mercado está só no começo.”
loja.cafeorfeu.com.br
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5 PERGUNTAS

espumante ou de um prosecco?
A cava é uma denominação de origem
espanhola que se determina pelo uso
de alguns tipos de uvas. As mais comuns são macabeo, xarel.lo e parellada. Além disso, segue o método de
produção tradicional, o champenoise.
O prosecco é uma bebida que tem origem na Itália, na região do Vêneto, e
que se caracteriza pelo uso exclusivo
da uva glera, própria da região. Já o
espumante engloba todos os vinhos
espumosos, com ou sem denominação
de origem, independentemente do seu
método de produção.

2.

Quais as estratégias para conquistar o mercado mais jovem?
A Freixenet é uma marca que está
constantemente inovando. Nos últimos
anos, percebemos que o público mais
jovem, os millennials, tem preferência
por vinhos e espumantes mais leves,
nos quais predomina a refrescância do
produto. Com isso, a Freixenet lançou
uma marca chamada Freixenet Mía,
destinada a esse público, que busca um
produto mais próximo do estilo de vida
millennial. Além disso, em 2018 foram
lançados o Freixenet Prosecco e, neste
ano, seu irmão, o Italian Rosé. Ambos
são vendidos no Brasil.

SUAVES E

Gloria Collell, gerente internacional
de vinhos da Freixenet, explica por
que a empresa espanhola, maior
produtora de espumantes do mundo,
passou a investir em proseccos, além
de suas tradicionais cavas
por Bruno Segadilha

AZUL

A FREIXENET
EM NÚMEROS

8

rótulos são vendidos no Brasil:
Cordón Negro, Carta Nevada,
Cordón Rosado, Vintage,
Excellencia, Elyssia Gran Cuvée,
Elyssia Pinot Noir e Reserva Real

120

hectares

é a área de vinhedos próprios
da marca, um espaço mínimo,
comparando-se à produção total
de 130 milhões de garrafas

60

milhões

de quilos de uvas são comprados
de cerca de 1.200 vinicultores,
além de 40 milhões de litros de
vinhos de diversas cooperativas

Qual a importância das mídias
digitais para a Freixenet?
Acreditamos muito nas novas maneiras de comunicação e a Freixenet é
uma marca que aposta na inovação.
Para nós é muito importante utilizar
as novas mídias para chegar ao nosso consumidor. Queremos ter uma
proximidade crescente com eles, entendendo suas expectativas e desejos de produtos.

4.

Você usa mídias digitais?
Sim. Uso as mídias sociais na minha
vida particular e para me atualizar.
Além disso, elas me ajudam a acompanhar o trabalho da Freixenet na Espanha e nos demais países.

5.

Qual a importância do mercado
brasileiro para a Freixenet?
O Brasil está entre os 20 mercados
mais importantes para nossa empresa – considerando que a Freixenet é comercializada em mais de
150 países. É um país com um potencial de crescimento muito grande e a Freixenet tem trabalhado
para conseguir aumentar a distribuição no território brasileiro.
freixenet.com.br

C

onhecida por suas cavas, a espanhola Freixenet, quem
diria, rendeu-se ao prosecco, espumante tipicamente
italiano. No ano passado, a vinícola catalã lançou sua
primeira bebida do tipo e, este ano, colocou no mercado o
seu segundo prosecco, o Italian Rosé. Sinal dos tempos? Talvez.
Traição das origens? Jamais. Trata-se de uma estratégia para
conquistar consumidores que preferem sabores mais suaves.
As cavas, espumantes produzidos na região da Catalunha, têm
sabor mais intenso, resultado do método tradicional, em que a
segunda fermentação é feita na própria garrafa. Já o prosecco
é feito no Vêneto, região no Norte da Itália, e segue outro
modo de fabricação, em que a segunda fermentação se dá em
grandes tanques pressurizados. O produto é mais frutado, com
algum resíduo de açúcar. “O público mais jovem prefere vinhos
e espumantes mais leves”, afirma a enóloga Gloria Collell,
gerente internacional de vinhos da empresa. Maior produtora
de espumantes do mundo, a Freixenet fabrica 130 milhões de
garrafas por ano – 1 milhão delas exportadas para o Brasil.

Fotos: Divulgação

BORBULHANTES
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3.

1. O que diferencia uma cava de um

Gloria Collell,
gerente
internacional da
Freixenet

Adega subterrânea na
bodega da Freixenet; ao
lado, fachada da sede, em
Sant Sadurní D’Anoia
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CLUBE M EN'S M ARKET
A empresa nasceu em 2012 com a proposta de ser uma das
primeiras lojas on-line de produtos de cuidado pessoal
para homens. A aposta de vender itens específicos para
o público masculino deu certo e a marca ganhou seu
próprio serviço de assinatura. Hoje os clientes têm a
oportunidade de receber mensalmente uma caixa cheia de
produtos surpresa, que variam de pomadas, modeladores
e balms a cremes para barbear. No ano passado a empresa
foi adquirida pelo mesmo grupo da Glambox, um dos
maiores clubes de assinatura femininos da América Latina.
“Estamos aproveitando essa sinergia para aprender com as
experiências deles”, conta Erich Yoneyama, vice-presidente
da Men’s Market. A união já começou a mostrar resultados:
no início deste ano, o clube ganhou uma novo conceito e
outra identidade visual.

FORA DA CAIXINHA
Para garantir espaço no mercado de clubes de assinatura,
empreendedores reavaliam seus modelos de negócio e apostam
em serviços cada vez mais exclusivos e personalizados
por Giovanna Forcioni

Ξ mensmarket.com.br/pages/clube

É

como uma assinatura de revista: você paga
uma quantia e, em vez de receber uma nova
edição a cada mês, recebe cafés, livros e até
produtos de beleza. Pode parecer novidade, mas
um levantamento feito pela Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (Abcomm) mostra que os clubes
de assinatura já conquistaram seu espaço. Desde 2014
cresceram 167% e hoje movimentam um mercado de
R$1 bilhão no País. Apesar dos números positivos,
os desafios para se consolidar como um modelo de
negócio popular ainda continuam. Além da praticidade de entregar produtos selecionados em domicílio,
agora também é preciso encontrar outras saídas para
oferecer experiências que façam a diferença na
rotina do consumidor. “O grande prazer
do clube de assinatura está na experiência.
Para operar esse tipo de serviço é preciso
encantar o cliente todos os meses”, diz
Rodrigo Furtado, hoje COO da Petiko,
que envia mensalmente produtos para
pets. A seguir, Rodrigo e outros empreendedores contam as estratégias que têm
usado para alavancar seus negócios e fazer
com que os clubes de assinatura continuem atrativos e competitivos, mesmo
em um cenário de incerteza econômica.

M OKA CLUBE
Se os clubes de assinatura de vinhos e cervejas fazem tanto
sucesso, por que não tentar investir em um serviço de cafés?
Foi com esta pergunta na cabeça que os amigos e sócios
Hugo Rocco e Rafael Bassetto decidiram estudar o mercado
e desenhar um negócio que entregasse cafés nacionais, de
produtores artesanais, na casa dos clientes. A estratégia
inicial foi oferecer produtos especiais que só pudessem ser
adquiridos a partir do clube de assinaturas. “A nossa guinada
aconteceu justamente por isso. Não existia outro jeito de
conseguir os produtos”, explica Rafael. Hoje a empresa
também tem um espaço físico para torrefação, vende cafés
para cafeterias de todo o País e por meio de seu site.

Fotos: Freepick e Divulgação

Ξ mokaclube.com.br
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C A IX A C O LO N IA L

BOX.PETIKO

Antes de dar o pontapé inicial no seu negócio, o jornalista
Jeferson Jess rodou milhares de quilômetros Brasil afora.
Uniu sua experiência trabalhando num marketplace de
experiências rurais às memórias de infância numa pequena
cidade do interior do Paraná e caiu na estrada para mapear
produtores locais de diferentes regiões do País. Desde que
começou o negócio, mais de 1.250 assinantes já receberam
a Caixa Colonial e viajaram pelos sabores de lugares como
Brusque (SC), Belém (PA) e Pirenópolis (GO) sem precisar
sair de casa. “Além de fazer uma promoção turística desses
lugares, a ideia é que a gente trabalhe de preferência com
produtos orgânicos e naturais”, diz Jeferson. Segundo ele,
este tem sido o segredo do negócio: seja um vinho de
jabuticaba de Sabará (MG), seja uma geleia de cacau de
Ilhéus (BA), ele busca trabalhar apenas com produtos que
tenham uma história para contar.

O paulista Rodrigo Furtado aprendeu
na prática que nem sempre a
primeira ideia é a que sai do papel.
No último ano da faculdade de
ciência da computação, ele e amigos
ganharam um concurso e começaram
a desenvolver um sistema de
agendamento de serviços para pets.
Mudaram de ideia e cogitaram montar
um e-commerce, mas reformularam o
projeto para um clube de assinaturas,
em 2015. Os assinantes da BOX.
Petiko recebiam, todos os meses,
brinquedos, petiscos e mimos para
seus animais de estimação. “Para
não cair na mesmice, começamos a
fazer caixas temáticas”, explica. Hoje
os cerca de 8 mil assinantes recebem
boxes como o Piratas do Cãoribe
ou Auspacial, caixas que convidam
cães, gatos e tutores a caírem na
brincadeira inspirados no tema do
mês. Recentemente conseguiram
retomar a ideia do e-commerce e
colocar o SHOP.Petiko no ar. Agora,
além das caixinhas personalizadas,
os tutores podem comprar produtos
avulsos com desconto.

Ξ caixacolonial.club

Ξ box.petiko.com.br

LEITURINHA

TAG
Quando o gaúcho Arthur Dambros e um grupo de amigos
decidiram criar um serviço de assinatura de livros, em 2013,
logo se depararam com a primeira dificuldade: explicar aos
clientes como funcionava o clube, e que facilidade estavam
vendendo. “Precisávamos construir uma experiência que de
fato fosse interessante.” A saída foi convidar grandes nomes da
literatura para escolherem os livros enviados aos assinantes.
Na primeira remessa, cerca de 60 pessoas receberam O Físico,
de Noah Gordon, recomendação do filósofo Mario Sergio
Cortella. Cinco anos e mais de 700 mil caixinhas depois, quem
hoje tem o plano TAG Curadoria recebe, além do livro exclusivo,
uma revista sobre o autor e a obra, boxes colecionáveis e até
uma playlist. Em 2018, os sócios lançaram o TAG Inéditos, que
envia best-sellers ainda não publicados no Brasil. “Vendemos
experiências, não só livros. Instigamos os assinantes a lerem
mais e procurar outras obras.”
Ξ taglivros.com
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Não é de se surpreender que uma das
primeiras funcionárias de um clube
de assinatura de livros infantis fosse
uma pedagoga. Hoje, quase cinco anos
depois de sua criação, o Leiturinha
conta com uma equipe multidisciplinar
para selecionar os títulos que serão
enviados. “A nossa ideia é que os livros
proporcionem um momento de conexão
em família”, diz. Para isso, os kits são
embalados de forma personalizada,
com o nome da criança e material de
apoio para que os adultos possam
mediar a leitura. O que entra no pacote
é direcionado de acordo com a idade e
a fase de desenvolvimento da criança.
“Criamos um canal de avaliação, em que
os pais podem dar notas para os livros”,
explica. O engajamento continua também
no Clube de Vantagens Leiturinha: os
assinantes têm descontos em diversas
marcas e lojas, como Canon e Puket.
Ξ leiturinha.com.br
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RESUMOCAST

ESTRATÉGIA DE CRAQUE
Em A Bola Não Entra por Acaso, Ferran
Soriano traça um paralelo entre o futebol e as
decisões que levam ao sucesso nos negócios
| Temporada 2 | Episódio 44
lheteria. Mas os grandes líderes optaram
por um modelo mais parecido com o da
Disney, com diversas fontes de receita.
Além da bilheteria, o lucro continuava
crescendo com vendas de produtos licenciados e mensalidades, entre outros.
Desse modo o mercado não se limitava
a um único país. Eram marcas globais.
Apesar de muitos dirigentes conhecerem esses caminhos, eles não sabiam
que uma estratégia consistente e de
longo prazo faz toda a diferença. Foi assim que o Barcelona entrou no hall dos
grandes times, virou uma marca mundial e se tornou mais do que um clube.
Fazer o básico e delegar o resto ao
acaso nunca se justifica, independentemente do setor de atuação. Todos os negócios possuem atalhos e lógicas que, se
forem compreendidos, levam à excelência. No entanto, sempre haverá alguém
dizendo que a lógica não existe e “aqui
as coisas funcionam de forma diferente”.

Este e outros livros de negócios estão disponíveis no ResumoCast, um
podcast que traz tendências e ideias para empreendedores. O programa
é apresentado por Gustavo Carriconde e Renata Libérica e há três anos
resume importantes obras dos negócios. Use o QR code ao lado para
baixar o aplicativo gratuito no seu celular e ouvir até mesmo off-line
durante o seu voo.

resumocast.com.br/aplicativo
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A BOLA NÃO
ENTRA POR ACASO
Larousse Brasil
208 págs.

BAIXE AGORA!
Disponível para
iOs e Android

OUÇA MAIS
O QUE AS ESCOLAS DE
NEGÓCIOS NÃO ENSINAM
José Salibi Neto e Sandro
Magaldi
Existe um problema
nas faculdades e MBAs
tradicionais: não ensinam
tudo o que você precisa
saber para ter sucesso
nos negócios de hoje.
Com o intuito de resolver
isso, este livro apresenta
dez lições práticas, atuais
e fundamentais para
o crescimento de uma
empresa.
PONTO DE INFLEXÃO
Flávio Augusto da Silva
Alguns momentos na vida
são como saltos de bungee
jump: ou você cria coragem e
encara ou “amarela” diante
do desafio. Isso é um ponto
de inflexão. Mas qual é a
melhor maneira de assumir
o risco e até mesmo gostar
de conviver com isso no dia
a dia?
O LADO DIFÍCIL DAS
SITUAÇÕES DIFÍCEIS
Ben Horowitz
Ser um bom gestor quando
tudo está dando certo na
empresa é fácil. Mas isso
pode ser prejudicial para
o seu desenvolvimento na
vida profissional. O que
fazer depois que as coisas
começam a desandar?

Fotos: Divulgação

O

autor de A Bola Não Entra por Acaso, Ferran Soriano, foi dirigente do
FC Barcelona e lá aprendeu que futebol e empreendedorismo andam
juntos. No primeiro dia de trabalho,
recebeu uma dica inusitada do dirigente
anterior. “Não tente inventar moda com
teorias moderninhas de negócios. O futebol funciona diferente. Não tem muita
lógica. Se a bola entrar, está tudo bem.
Se não entrar, está tudo mal.”
Ferran desconfiou da dica e não quis
aceitar aquela máxima do esporte. Por
ter experiências na gestão de diferentes
negócios e escutado conselhos semelhantes, ele desconsiderou a dica e iniciou uma jornada para descobrir a lógica
por trás daquele negócio que mobilizava
massas e parecia tão lucrativo, o futebol.
Passou a observar e a mapear os passos
de quem era líder de mercado. Naquela
época, acompanhou as equipes da liga
inglesa, em especial o Manchester United — time que era uma marca global,
com um faturamento multimilionário.
Quanto mais estudava sobre aqueles
times grandiosos, mais percebia que
quando a bola entrava não era por acaso.
A maioria dos times medianos havia
escolhido funcionar de maneira similar
a um circo, onde os custos fixos são astronômicos e a principal receita é a bi-

OPINIÃO

SEU PRÓXIMO DESTINO PODE
ESTAR NO INSTAGRAM
por Rafael Coca

Os creators revolucionaram o mercado turístico,
que investe mais na qualidade de serviços cada
vez mais personalizados
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“printou” o nome do restaurante favorito do influenciador
X, ou uma foto de uma praia paradisíaca postada pelo Y,
ou ainda marcou o amigo num destino inusitado no perfil
do Z? Os creators revolucionaram o mercado turístico, que
investe mais na qualidade dos seus serviços cada vez mais
personalizados.
Por meio dos influencers, o Instagram virou um facilitador de sonhos, onde você pode navegar pelos caminhos
que melhor se encaixarem na sua realização. Os creators do
segmento turístico são muitos e suas dicas, as mais diversas
possíveis. Por exemplo, o @fabiovilela (163 mil seguidores) tem um perfil que testa cabines de companhias aéreas; a
@didikrepinsky (90,1 mil seguidores) só fala de destinos de
luxo; a @jujunatripblog (269 mil seguidores) dá dicas de
viagem em família; e o @cesarporai (100 mil seguidores)
mostra como viajar sem gastar muito.
No Instagram é possível sonhar e realizar. Num clique
você se vê descansando nas águas cristalinas das Maldivas.
Mas, de repente, se dá conta de que a verba só te leva ao
Nordeste brasileiro. Qual o problema? Nenhum. Você clica em outro perfil e, em segundos, mergulha nas melhores
dicas para dias inesquecíveis na Bahia... Ah, a Bahia! Isso me
fez lembrar que preciso de férias. Acho que vou dar uma espiada no Instagram. Nós nos encontramos navegando pelas
redes ou, quem sabe, nos mares do Caribe!
RAFAEL COCA é publicitário e sócio-fundador da Spark
(@sparkfluvip), uma das maiores empresas de marketing de influência do País. A companhia integra o grupo Fluvip, conglomerado
colombiano do mesmo segmento que é líder na América Latina.

Foto: Divulgação

ntre as várias mudanças que as redes sociais
causaram no nosso dia a dia, uma delas está
diretamente ligada ao turismo. Plataformas
digitais como o Instagram fazem aquilo que
antes só os programas de viagem da TV proporcionavam: colocam você no destino dos
seus sonhos sem que nunca tenha pisado ali.
Trazem riqueza de detalhes e armazenam indicações para quando você resolver pisar lá.
O Instagram tornou-se um verdadeiro catálogo de vendas, dos destinos mais visitados do mundo até
os mais inusitados. Essa onda acabou criando uma nova geração de consumidores e impulsionando o mercado turístico. Se antes os agentes de viagem precisavam convencer o
cliente em relação ao local ideal para as suas próximas férias,
hoje os consumidores já chegam às agências sabendo exatamente para onde querem ir e o que querem fazer lá.
Grande parte desse avanço se deve aos influenciadores
digitais. Por meio de seus conteúdos criativos, eles disseminam lugares e experiências, criam desejo e colocam países
inesperados na rota de destinos mais procurados. Esse é o
caso do fotógrafo Murad Osmann, que ficou famoso por
compartilhar em seu perfil, hoje com mais de 4 milhões de
seguidores, fotos da sua namorada de costas, de mãos dadas
com ele, em pontos turísticos ao redor do mundo.
Claro que, em geral, as viagens partem de um planejamento baseado em pesquisa, de onde saem as escolhas do
destino, do hotel, do transporte, da companhia, dos restaurantes e das atrações. E é exatamente no meio desse processo
que as dicas dos influenciadores se destacam. Quem nunca

Mais um destino para
você descobrir Portugal.
Top 10 Cia.
Aérea
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Foto: Leo Feltran / Divulgação

Mundial

ESTI LO
D E V ID A
*Voos a partir de 03/06/2019, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

Agora a Azul
leva você
direto para
a cidade
do Porto.*

voeazul.com.br

O sucesso do chef italiano
Salvatore Loi à frente do
Mondo, em São Paulo, com
pratos como o bombom de
alcatra à milanesa, batata
cremosa, aspargos e alface
braseada (foto)
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O charme descolado do Mama
Shelter, em Santa Teresa, no
Rio de Janeiro

Conheça hotéis que oferecem
diversos tipos de experiências
campestres

Uma seleção de utensílios
para quem quer praticar
confeitaria em casa

HOTELARIA

ACONCHEGO
DE MÃE

O MAMA
SHELTER NO
MUNDO
CONHEÇA ALGUNS DOS NOVE
HOTÉIS DA REDE FRANCESA

A primeira unidade da rede
francesa Mama Shelter no
Brasil tem ambiente descolado
e, ao mesmo tempo, familiar,
para que os hóspedes sintam-se
em casa por Bruno Segadilha

PARIS O primeiro hotel da rede fica no
cinturão ferroviário, área que reúne
estúdios de arte e casas de show. Os
170 quartos foram projetados pelo
designer francês Philippe Starck.
LYON Todos os quartos são equipados
com Mac Books para os hóspedes
acessarem o menu de filmes e também
postarem suas fotos no sistema do
hotel. As imagens são projetadas em
um grande telão no restaurante.

S
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LOS ANGELES A única unidade norteamericana da rede fica perto do Teatro
Chinês e da Calçada da Fama. Do seu
rooftop os hóspedes podem observar
ícones da cidade, como o letreiro de
Hollywood.

Fotos: Divulgação

Área externa de
convivência do
hotel; abaixo, um
dos quartos

helter, palavra inglesa que significa
abrigo, refúgio. Na mente inventiva do empresário francês Serge
Trigano, tornou-se sinônimo de
charme e aconchego. Foi a partir dessa
ideia que Trigano inaugurou, em 2008,
o primeiro hotel da rede Mama Shelter,
em Paris. Com instalações confortáveis,
decoração moderna e ambientes casuais,
o hotel logo atraiu uma clientela jovem
e descolada. O negócio cresceu, a rede se
expandiu para cidades como Bordeaux,
Marselha, Lion e Los Angeles, totalizando nove hotéis. Em 2015 foi comprada
pela AccorHotels, gigante da hotelaria
mundial. Em 2016 chegou ao Rio de Janeiro, ocupando dois prédios históricos
do bairro de Santa Teresa.
Logo na entrada, uma mesa de pingue-pongue e as cadeiras sobre um deque mostram a intenção do lugar de misturar as pessoas. Os corredores que dão
acesso aos 55 quartos possuem mesas de
totó (ou pebolim) em cores vibrantes e as
áreas comuns contam com chuveiros ao
ar livre para que os visitantes possam interagir e se sentir na casa da mãe. “Tudo
aqui foi pensado para que as pessoas possam se conhecer, se divertir e compartilhar momentos. O conforto dos quartos é
importante. Mas a intenção é que o hóspede saia e viva o estilo de vida carioca”
diz Pascale Fabart, gerente de marketing.
A rede ficou famosa pelos ambientes
criativos. No Mama Rio essa inventividade já aparece no lobby, decorado

Lobby com painéis
nas paredes e no teto;
abaixo, o restaurante

com painéis nas paredes e no teto, ideia do designer francês
Jalil Amor, responsável pelo projeto da unidade brasileira.
Nos quartos, caixotes plásticos fazem as vezes de mesas de
cabeceira e as cúpulas das luminárias são forradas com fitinhas
do Bonfim. Nas paredes, há máscaras de personagens de animação, como Piu-Piu, Frajola e Pato Donald.
Vale conhecer o badalado bar, aberto ao público. No enorme balcão há uma instalação do artista plástico Zemog, formada por um emaranhado de chapéus Panamá, uma homenagem
a Santos Dumont. A carta de drinques inclui clássicos da coquetelaria, como mojitos e caipirinhas, até criações próprias,
como o Mama Loves You, com vodca, licor de pêssego, sucos
de abacaxi, limão e cranberry.
O bar serve ainda comidinhas como o pão de linguiça e a
a porção de frango frito, mas vale a pena guardar um espaço
para comer no restaurante do hotel. O cardápio tem diversas
opções com uma pegada caseira, como o filé de frango à milanesa com macarrão ao molho de queijo ou a carne assada
com salada de batatas e gorgonzola. Comfort food para uma
refeição agradável e com gostinho de casa de mãe.
Ξ MAMA RIO DE JANEIRO 21 3980 0300 / MAMASHELTER.COM
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HOTELARIA

BLACKBERRY FARM

WALLAND // ESTADOS UNIDOS

Nem os preços salgados nem os mais de 300 km de
distância da capital Nashville afastam os grupos que chegam
para aproveitar as acomodações confortáveis e provar a
boa gastronomia oferecida ali. O sucesso não é à toa: a
propriedade oferece dezenas de atividades ao ar livre, além
de casas de campo de até cinco quartos com banheira de
hidromassagem, camas king size e carrinhos de golfe à
disposição para explorar o terreno. Os turistas podem incluir,
por exemplo, um tour guiado nos jardins para aprender sobre
cultivo de sementes e sobre o combate a ervas daninhas
ou até assistir a uma série de aulas sobre como guiar uma
carruagem. Depois de um dia cheio, a pedida é passar o fim
da tarde no spa do hotel, aproveitar um dos mais de 20 tipos
de massagens e tratamentos faciais oferecidos no menu e
ainda testar as aulas de ioga e meditação guiada.

Fotos: Divulgação

Ξ blackberryfarm.com

INKATERRA HACIENDA URUBAM BA
VALE SAGRADO DOS INCAS // PERU

ESTADA
CAMPESTRE
Instalados em meio a grandes
propriedades rurais, hotéis apostam em
experiências que simulam a vida no campo
e resgatam as tradições locais
por Giovanna Forcioni
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Lobby do
Inkaterra
Hacienda
Urubamba,
no Peru

Não bastasse estar localizado em meio ao Vale Sagrado
dos Incas, nos Andes peruanos, ainda oferece uma série de
atividades para que os turistas façam uma imersão na cultura
e nos rituais dos povos nativos. Localizado no caminho entre
Cusco e Machu Picchu, ficou famoso não só por seus quartos
e chalés com vista da montanha, mas também pelo completo
serviço de spa e pelas excursões – algumas incluídas no
preço da diária. Como parte do pacote, os hóspedes podem
fazer caminhadas guiadas ao entardecer, tours na região
para avistar pássaros e participar da produção artesanal da
chica de jora, uma bebida fermentada típica dos incas. O
pagamento de uma taxa extra também dá direito a participar
de um ritual ancestral feito por um xamã local e provar a
pachamanca, prato típico peruano preparado sobre pedras
quentes colocadas dentro de um buraco na terra.
Ξ inkaterra.com
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HOTELARIA

ESTR IB O H OTEL ESTÂ N C I A

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA // BRASIL

Quando o empresário Pedrinho Orso comprou um terreno no
interior do Rio Grande do Sul, o objetivo era apenas construir
uma fazenda para criar gado e cavalos crioulos. A ideia de
abrir um hotel na propriedade da família só saiu do papel há
dois anos, quando decidiu apostar em um negócio em que
os turistas pudessem relaxar, acompanhar a lida no campo e
aprender mais sobre a cultura gaúcha. Hoje, quem se hospeda
por lá encontra quartos confortáveis, apresentações de música
e dança, fogo de chão, além de muito churrasco e chimarrão.
Para dar o tom da experiência, os funcionários vestem
trajes típicos, com direito a lenço, chapéu e bombacha. Com
agendamento prévio, dá até para fazer cavalgadas noturnas e
conhecer um centro de treinamento equestre próximo dali.
Ξ estribohotelestancia.com.br

V I LA MO NTE

OLHÃO // PORTUGAL

A começar pela arquitetura rústica e pelas paredes branquinhas
— marca registrada da região —, tudo é pensado para que
os hóspedes tenham uma autêntica experiência algarvia. Na
fazendinha as crianças aprendem a cuidar dos animais e a
acender o forno a lenha, enquanto os adultos se juntam aos
pastores das redondezas para descobrir, como eles mesmos
dizem, “a arte de pastar cabras”. A programação continua nos
campos de flores e plantas aromáticas do Sul de Portugal,
enquanto um biólogo conta curiosidades sobre os óleos
essenciais produzidos ali. Para finalizar, os hóspedes ainda
podem escolher entre visitar uma salina e participar da
colheita de flor de sal ou pegar um barco e aprender com um
marisqueiro as técnicas para capturar e preparar ostras.
Ξ vilamonte.com

BARTOLOM EUS KLIP

Fotos: Divulgação

HERMON // ÁFRICA DO SUL
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Antes de reservar um dos sofisticados quartos, a dica é checar
o calendário da fazenda onde fica o empreendimento.
As atividades campestres são realizadas ao longo de todo
o ano, mas os eventos especiais acontecem apenas em épocas
específicas. No outono, por exemplo, dá para acompanhar
a plantação das sementes de trigo e aveia; no verão a
programação é participar das etapas da colheita. O inverno
costuma ser o período de nascimento das ovelhinhas. Para os
hóspedes com menos disponibilidade de agenda, a boa notícia
é que os passeios de 4x4 pela savana, uma das principais
atividades dali, acontecem em todos os meses do ano — com
direito a parada para almoço e degustação de uma seleção de
vinhos sul-africanos.
Ξ bartholomeusklip.com
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CONCIERGE

JEITINHO MINEIRO
TIRADENTES Dica para quem vai ao Festival
Gastronômico de Tiradentes este mês. Instalada na
região do Centro Histórico, a pousada Solar da Ponte
fica a poucos minutos de caminhada de alguns dos
principais pontos turísticos da cidade e dispõe de
18 apartamentos confortáveis e bem equipados, que
podem acomodar até três pessoas. Como uma forma
de preservar a história, boa parte do mobiliário é o
mesmo da época de inauguração, quando Ana Maria,
professora de história da arte e dona do negócio, cuidou
pessoalmente de cada detalhe da decoração.
Ξ solardaponte.com.br

Piscina no Nobu Los
Cabos; no detalhe,
uma das suítes

ALENTEJANA
VILA VIÇOSA Nem sempre a fachada entrega o que há no interior. A graça de conhecer o Alentejo Marmòris Hotel & Spa é
justamente essa: o casarão, que por fora não difere muito de outros dali, por dentro revela um recanto de sofisticação. Já no hall
mármores de diferentes cores e texturas ocupam paredes, colunas e dão uma prévia da riqueza de detalhes da decoração. O
dono do hotel, que também é proprietário de uma pedreira nos
arredores, transformou o hotel em uma espécie de showroom
dos mármores alentejanos e, desde que o empreendimento
abriu as portas, em 2013, essa tem sido sua marca registrada.
Hoje são oferecidas seis categorias de hospedagem, com destaque para a suntuosa Suíte Árabe, com cama king size, duas
banheiras, vista panorâmica da cidade e, claro, peças de mármore em todos os ambientes. No primeiro andar, alguns quartos
têm a varanda voltada para a piscina anexa ao spa, que ganhou
o prêmio de melhor da Europa na última edição do World
Luxury Spa Awards. O espaço tem banheiras de hidromassagem e quatro salas de tratamento, onde os hóspedes podem
escolher entre dezenas de massagens e rituais de relaxamento.
A cozinha fica sob o comando do lisboeta Pedro Mendes,
com um menu inspirado nos campos do Alentejo. Assim como
as flores amarelas que dão nome ao restaurante, boa parte dos
ingredientes usados no Narcissus Fernandesii vem da horta do
hotel. Os destaques são o tornedó de novilho com batata assada
e legumes e a presa de porco alentejano com beterraba.
Ξ alentejomarmoris.com
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¡ARRIBA!

Suíte Árabe do Alentejo
Marmòris Hotel; abaixo,
o restaurante Narcissus
Fernandesii

CABO SAN LUCAS A rede Nobu
acaba de desembarcar no México.
Com o Nobu Los Cabos, o “corredor
hoteleiro” da Península de Baja Califórnia ganhou mais uma opção de hospedagem com gastronomia sofisticada – são três restaurantes e seis
bares. A inspiração oriental aparece nas áreas comuns e em
cada um dos 200 quartos do empreendimento. Os hóspedes
ainda podem aproveitar as cabanas privativas na praia, relaxar
no spa ou passar o dia em um dos campos de golfe.
Ξ loscabos.nobuhotels.com

TREINO COM VISTA

Conheça três academias de hotéis onde a paisagem é a grande atração

TURTLE BAY
KAHUKU // ESTADOS UNIDOS

Fotos: Divulgação

SURPRESA

O mar do Havaí é o cenário para quem
treina no resort. E ainda dá para agendar
aulas particulares de ioga, pilates,
spinning e dança taitiana.
Ξ turtlebayresort.com

MATAKAURI LODGE
QUEENSTOWN // NOVA ZELÂNDIA

Além de malhar de frente para as
montanhas e para o Lago Wakatipu,
você pode se exercitar ao ar livre, fazer
saídas de bicicleta e caminhadas.
Ξ robertsonlodges.com/the-lodges/matakauri

FOUR SEASONS TOKYO
TÓQUIO // JAPÃO

Que tal se exercitar admirando o
skyline da capital japonesa? São 322 m2
de fitness center e spa, com direito a
sauna e banhos em águas termais.
Ξ fourseasons.com/tokyo/
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GASTRONOMIA

O chef italiano Salvatore Loi celebra 20 anos
de Brasil e renova o cardápio de seu Mondo
Gastronômico, em São Paulo
por Junior Ferraro

A

Sardenha, ilha mediterrânea Oeste da Itália, é o berço de duas especialidades gastronômicas: a fregula
sarda, espécie de massa esférica feita com sêmola tostada, e a bottarga di muggine, ovas de tainha salgadas e secas. Foi da Sardenha também que saiu um dos
melhores chefs italianos em atividade no Brasil. Trata-se
de Salvatore Loi, que em setembro comemora 20 anos de
trajetória no País.
E que trajetória: nessas duas décadas, Loi passou 13 anos na
cozinha do Fasano, onde colecionou prêmios como chef do
melhor restaurante italiano de São Paulo. Após rápidas pas-
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Lasanha com ragu de vitela,
com molho demi-glace e
fonduta de grana padano

sagens por algumas casas, Salvatore hoje brilha no comando
de dois restaurantes: o Modern Mamma Osteria, aberto em
2016, e o Mondo Gastronômico, inaugurado no fim de 2017.
No primeiro, ele divide a cozinha com o chef Paulo Barros
(ex-Grupo Egeu), praticando uma culinária italiana tradicional. “É uma tratoria com uma cara mais moderna, com pratos
de família, para compartilhar”, diz o chef sardo.
Já no Mondo, Salvatore encontrou o espaço perfeito para
seu lado mais autoral. “Montei um cardápio enxuto, porém
completo, com opções diversas de massas, carnes, peixes,
além de algumas receitas que me acompanham na carreira.”
É o caso da já clássica lasanha com ragu de vitela, uma grossa fatia “deitada” sobre molho demi-glace e uma cremosa
fonduta de grana padano. “Virou um dos carros-chefes da
casa. Nem penso em tirar. Como o tartare de mignon com
pistache e manteiga queimada”, diz Salvatore.

MUNDO DE
DELÍCIAS
SUGESTÕES PARA CURTIR UM
ALMOÇO INFORMAL NO MONDO
CARDÁPIO EXECUTIVO
De segunda a sexta, a casa oferece o menu
Mezzogiorno, que inclui entradas como o tartar de
atum com burrata, prato principal, como espaguete
à carbonara e chips de bacon, e sobremesa
PARA ACOMPANHAR
Além de quase 30 rótulos de vinho, o Mondo tem
boas opções de drinques, como o Spritz Mondo,
com xarope eldeflower, suco de limão siciliano e
espumante, e o All Italia, com rum, vermute rosa,
licor de café e angostura

Ξ MONDO GASTRONÔMICO 11 3061 2787

Il Nostro
Limone
Siciliano; ao
lado, o chef
Salvatore Loi

Foto: Leo Feltran / Divulgação

TALENTO DA
SARDENHA

Outros itens do cardápio, porém, acabaram saindo para a
chegada de dez pratos novos neste mês. Entre as novidades
destacam-se o nhoque recheado com ossobuco, o bombom
de alcatra à milanesa, batata cremosa, aspargos e alface braseada, e o creme de abóbora kabotchan com burrata defumada e fregula sauté. Essa massinha esférica típica da Sardenha,
aliás, continua em um dos pratos mais conhecidos da casa,
acompanhada de lulas, camarões, vieiras e presunto de Parma.
“Nas receitas que crio, minha base sempre é italiana. Tenho
de respeitar minha origem”, afirma Salvatore.
O cardápio do Mondo também ganhou um relevante reforço na seção de sobremesas. O chef confeiteiro Marcos Calazans criou sete guloseimas para encerrar a refeição em grande
estilo, como a Crema di Mascarpone, uma esfera de açúcar
recheada com o queijo cremoso e brownie ao chocolate, e o
irresistível Il Nostro Limone Siciliano, feito com limão confitado, recheado com musse de chocolate branco.
Salvatore Loi também tem se dedicado a outro projeto
gastronômico. Desde novembro de 2018, funciona nos Jardins, o Mondo Pane, padaria que produz vários tipos de pães
e serve café da manhã, refeições leves e sanduíches assinados
pelo chef. “Minha ideia era colocar alguns pratos dentro do
pão”, diz Loi. Há opções como o sanduíche recheado com
crudo de carne, avelã e queijo de cabra, e ainda o hambúrguer com berinjela e uma fatia inteira de cebola empanada
em sêmola. A empreitada deu tão certo que o chef sardo
planeja abrir a segunda unidade do Mondo Pane no mês que
vem, quando celebra duas décadas de Brasil.
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NÃO É BOLINHO

O DRINQUE PERFEITO

Um dos petiscos mais queridos dos botequins Brasil afora, o bolinho, quem
diria, não é mais o único protagonista
da baixa gastronomia. Em bares e restaurantes do País, brilham iguarias cada
vez mais criativas. Um bom exemplo
disso é o Aconchego Carioca, no Rio
de Janeiro. O bar de Kátia Barbosa
serve delícias como camarão empanado em flocos de arroz com molho de
melado e maracujá e sonho de aipim
recheado com camarão temperado.
Em São Paulo, o jiló, antigo patinho
feio da culinária, transforma-se em
chips crocantes nas mãos do chef Marcelo Corrêa Bastos, dono do Jiquitaia.
“Empano as fatias fininhas em polvilho
doce e aí frito. Esse polvilho carameliza,
criando um sabor que domina o amargo do jiló”, diz Marcelo. Já no Armazém Porto Alegre, na capital gaúcha,
a intensidade da cachaça dá um toque
especial ao purê de batatas que acompanha a salsicha bock, aperitivo criado
pela chef Mauren Pereira especialmente
para o evento Comida de Boteco, em
maio. A receita fez tanto sucesso que
entrou para o cardápio da casa. “A cachaça de umburana dá potência ao purê
e certa brasilidade ao prato. Adiciono
ainda um pouco de limão siciliano, para
dar um toque de acidez”, diz Mauren.
Os ingredientes brasileiros também são
os protagonistas da telinha de beiju com
gratinado de siri que Tereza Paim criou
para seu restaurante, o Casa de Tereza,
em Salvador. “É um encontro de dois
clássicos da Bahia”, diz a chef. Os clientes mais tradicionais, porém, podem ficar tranquilos: o menu da casa também
tem vários bolinhos. Afinal, um clássico
nunca perde a majestade.

Ξ JIQUITAIA (SP)
jiquitaia.com.br
Ξ ARMAZÉM PORTO ALEGRE
armazemportoalegre.com.br
Camarão crocante do
Aconchego Carioca
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Ξ CASA DE TEREZA (SALVADOR)
terezapaim.com.br

por Cristiano Lanna

Chef do Kō Bā Izakaya (RJ)

INGREDIENTES:

Ξ 90 ml de gim de morango
Ξ 15 ml de saquê
Ξ 15 ml de suco de limão

Ξ 2 dashes de bitter de cardamomo
Ξ 10 ml de xarope de açúcar
Ξ 10 ml de clara de ovo
Ξ Uma pitada de matcha em pó

CULINÁRIA NO CAPRICHO

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Com amplo conhecimento das técnicas

da cozinha internacional, a empresária Andreza Bouzas uniu sua
expertise ao regionalismo do chef Rufino Junior para criar o cardápio
do restaurante Luz Tranquila. Localizada no Centro de São Miguel do
Gostoso, a casa serve delícias como o camarão flambado no conhaque
ao molho curry e o polvo à galega (foto), servido com batatas salteadas,
pimentões, calabresa e páprica doce, uma das estrelas do lugar.
Ξ 84 99217 1203

PREPARO:
Coloque os ingredientes em uma coqueteleira
e agite bem. Acrescente bastante gelo e agite
novamente, até gelar. Encha um copo com
gelo novo e coe o drinque. Polvilhe um pouco
de matcha sobre a espuma e sirva.
GIM DE MORANGO:
Misture 250 g de morango com 750 ml de gim
em um pote bem tampado e deixe infusionar
em temperatura ambiente de 12 a 24 horas.
Coe e guarde em uma garrafa na geladeira.
XAROPE DE AÇÚCAR:
Misture 250 ml de água com 250 g de açúcar
em uma panela e leve ao fogo. Depois que
ferver, retire e deixe esfriar. Complete com
água até chegar 500 ml.

Fotos: Divulgação e Gui Gomes

Ξ ACONCHEGO CARIOCA (RJ)
21 2273 1035

ICHIKO SOUR

SABORES DO MUNDO
MIAMI Depois do sucesso em Lisboa, o Time Out Market chega a
Miami. O mercado ocupa um enorme pavilhão no coração de Miami
Beach. São 18 restaurantes e três bares com culinária de várias partes
do mundo. As opções vão desde as pizzas elaboradas pelo chef Norman
Van Aken, no Beach Pie, até as tortilhas do Coyo Taco, comandado por
Scott Linquist, um dos principais nomes da cozinha mexicana.
Ξ timeoutmarket.com/miami
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BEM-ESTAR

A FELICIDADE É
UMA ESCOLHA
A busca pela plenitude é discutida
há séculos por filósofos. Hoje, porém,
já existe até uma equação para
alcançar a felicidade. A opção é sua
por Sandra Teschner*

"A

té parece!”, alguns devem estar pensando, nesse instante. “Como podemos escolher sermos ou não felizes
neste mundo em que vivemos?” A boa notícia é que
a afirmação que encabeça este texto – e que visa encorajar você a vir comigo nessa jornada – é cientificamente
comprovada. Assim sendo, é capaz de roubar sorrisos no
cantinho da boca até dos mais céticos. E tem mais: não há
nada de novo nisso.
Discussões envolvendo a felicidade são tão antigas quanto a própria humanidade. Arriscaria dizer que temos o dever e o direito de sermos felizes. Filósofos já defendiam –
no jogo sábio entre as ações e as palavras – direcionamentos
que hoje se mostram verdadeiros. Como a busca pela imperturbabilidade, que é um dos estados ideais de vida.
Vamos atualizar esse discurso e chegar ao agora, alguns
anos e milhares de pesquisas depois. Vou dividir com vocês
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a fórmula de Mo Gawdat, mestre, engenheiro e ex-diretor da Google. Mo criou a chamada Equação da Felicidade,
que sugere fazermos uma pequena relação do que nos deixa felizes, algo do tipo “me sinto feliz quando...” E, ainda
que seja pueril, segundo o autor, o próprio ato de criar sua
“Lista Feliz” já é uma experiência tão boa que, quando você
terminar, deverá se sentir revigorado e animado.
Nossas listas não serão as mesmas. Na minha, por exemplo,
estarão inclusos ouvir o meu filho Kai contar de sua vida,
sentir cheiro de café logo cedo, imaginar o colo de minha
avó e a cantoria de meu pai, além de ouvir minha mãe gargalhando! A equação de Mo trata matematicamente a situação
e propõe o seguinte: a felicidade é igual ou maior à percepção dos acontecimentos em sua vida menos a expectativa de
como sua vida deveria ser. O resultado dessa matemática da
vida definirá o quão feliz você conseguirá ser.

Fotos: Arquivo pessoal, Unsplash e WOHASU

A jornalista e escritora
Sandra Teschner
no evento World
Happiness Summit
2019, em Miami

A expectativa é vilã porque nos coloca
na posição comparativa em relação ao
outro. As redes sociais apresentam uma
falsa (ou não) realidade que você se acha
incapaz de alcançar. Você segue esperando o inatingível e, por consequência,
estará sempre insatisfeito.
Como todas as águas positivas levam ao mar da satisfação plena, e eu sou
mergulhadora assídua, com carteirinha
e tudo, há alguns anos vivenciei o que
se chama de EQM, ou seja, uma “experiência de quase morte”. Ao acordar na
UTI, eu me lembrava de ter visto uma
luz cor-de-rosa e de ouvir repetidamente, como se fora uma oração, ou um
mantra, “ a felicidade consiste em mudar
tudo o que posso mudar, aceitar tudo o
que não posso mudar e principalmente
na sabedoria em diferenciar os dois momentos”. Pratico isso, todo dia.
Alguns professores de renome internacional defendem que 50% da condição de ser feliz é genética, uma pequena parte vem do meio ambiente e das
condições de vida e a principal, cerca de
40%, depende de cada um de nós. Por
ser alguém agraciada com meu DNAfeliz, busco semelhantes vida afora e os
encontro nas situações mais diferentes
e menos óbvias. Como em crianças que
sofrem duras perdas, umas com amputações em múltiplos membros, outras com
câncer reincidente ou ainda com síndromes raras. Todas elas portadoras de uma
imensa alegria de viver, dispostas a fazer
a diferença e certas de que a vida é maior do que qualquer
perda. Elas descobriram o que tantos almejam sem saber onde
encontrar: o propósito da existência. Vivo e trabalho intensivamente com elas e uso todas as ferramentas que tenho, do amor
à gratidão, da empatia à presença. Doo, primeiramente, o bem
mais raro que podemos possuir em 2019: o tempo qualitativo.
Mas nem tudo é alegria. Em cada quatro pessoas que
você encontra, uma sofre de depressão. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. O mal do nosso
século é o ódio e seu poder exponencial de se propagar em
rede contamina gerações.
Proponho espalharmos a boa-nova de que ser feliz é uma
decisão. Temos de estar à frente desse movimento global que
prega um resgate de nós mesmos, munidos de emoções positivas, de resiliência e de gratidão. Sabendo que somos parte
de algo maior, cuidando de nós mesmos e do outro, buscando

A sensação
de felicidade
pode ser o
resultado de
uma equação
elaborada por
Mo Gawdat
(à. dir.)

novos aprendizados, promovendo autoaceitação, exercitando-nos! Somos corpo, mente, espírito e, talvez o mais importante, relacionando-nos, conectando-nos em inner-net.
E se agora vocês disserem que sou uma sonhadora, já sabem
o que eu vou responder, certo? “I’m not the only one”.
*Sandra Teschner é publisher da Profashional Editora, escritora,
CHO (Chief Happiness Officer) e palestrante de temas como
autoestima e felicidade. Fez desses tópicos objeto de pesquisa técnica.
Desenvolve um trabalho social principalmente com crianças e jovens
que sofreram múltiplas amputações.
Ξ sandrateschner.com.br
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BEM-ESTAR

DICAS PARA MANTER
A MOTIVAÇÃO
Muitas pessoas começam com entusiasmo um programa
de atividades físicas e de alimentação balanceada. Com
o tempo, porém, perdem o ritmo e desistem. Confira
alguns passos importantes para seguir uma rotina de
cuidados em busca do bem-estar
por Leandro Martins*

QUEM RESISTE
A UM SPA?

Autora do livro Diário de uma Vegana, lançado pela
Editora Globo, Alana Rox ensina uma receita de torta de
grão-de-bico recheada com guacamole 100% vegetal
MASSA
Ξ 2 col. de sopa de grão-debico cozido
Ξ 1 col. de sopa de flocos de
amaranto
Ξ 1 col. de sopa de farinha
de arroz
Ξ 1 col. de sopa de azeite
Ξ sal a gosto
GUACAMOLE
Ξ 1 tomate picado sem
sementes
Ξ ½ abacate
Ξ orégano
Ξ cominho em pó
Ξ coentro em pó
Ξ sal a gosto
Ξ ½ limão espremido
Ξ 1 col. de sopa de azeite
Ξ cheiro-verde
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MODO DE FAZER
Amasse o grão-de-bico até
formar uma pasta. Misture
azeite, farinha de arroz e
flocos de amaranto, obtendo
uma massa uniforme.
Coloque em uma forminha
individual e leve ao forno a
180ºC por 25 minutos. Para
a massa não estufar, faça
pequenos furos com o garfo.
Amasse o abacate e misture
os demais ingredientes.
Tempere a pasta com
orégano, cheiro-verde,
coentro e cominho a gosto.
Desenforme a tortinha e
recheie com a guacamole.

2

Varie as técnicas de exercícios, execuções e
estímulos. Em um treino de musculação mal
periodizado, por exemplo, o corpo entra numa zona
de conforto, o que compromete o resultado. Isso leva
muitos praticantes a desistirem.

3

Evite excessos e restrições alimentares. Os
alimentos, se ingeridos de forma balanceada, nutrem
o organismo e ajudam no bom funcionamento do
metabolismo. A dica é manter o equilíbrio.

4

PENEDO Cercado pelo Parque Nacional
do Itatiaia, o Rituaali Clínica & Spa é mais
do que apenas um lugar para emagrecer. O
objetivo é incentivar as pessoas a retomarem
o controle de sua saúde e seu bem-estar. O
cardápio de tratamentos inclui programas
contra ansiedade e depressão, estresse crônico
e obesidade. Além oferecer mais de 20
terapias, o Rituaali conta com hotelaria cinco
estrelas, em sete chalés e 14 apartamentos. A
culinária 100% vegetal é outro destaque do
spa, com receitas saborosas, criativas e toques
de alta gastronomia.
Ξ rituaali.com.br

O spa Rituaali,
em Penedo, e
detalhes de suas
dependências

Crie metas. Estabeleça semanalmente
objetivos que sejam coerentes com
sua frequência de treinos e com sua
alimentação. Em curto prazo colherá
bons frutos.

5

Comemore. Vibre e se
presenteie a cada meta
alcançada. Isso ajudará você a
se manter na linha. Só não vale
comemorar comendo muito!
* Leandro Martins é personal
trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins

Fotos: Getty Images, Unsplash e Divulgação

VEGANA E SABOROSA

1

Escolha uma atividade física de que você goste ou
com a qual se identifique. Não existe melhor treino
ou modalidade. O importante é optar pelo exercício
que traga mais benefícios para você.

LIMPEZA
PERSONALIZADA
A Foreo, empresa sueca de
gadgets de cuidados com a
pele, lança no Brasil o Luna
Fofo, primeiro massageador de
limpeza com inteligência artificial
do mundo. O aparelho vem com dois
sensores no verso que analisam os níveis
de hidratação do rosto e geram um relatório completo de
quando hidratar a pele. Com base nessas informações é
possível montar uma rotina de limpeza personalizada.
R$ 499 Ξ foreo.com/pt-br
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MODA

2

1

TÃO BOM
QUANTO SABER
PARA ONDE IR
É SABER ONDE
POUSAR.

6

Agora, além de levarem você para viajar,

O ator
Bradley
Cooper

seus pontos TudoAzul garantem sua hospedagem
em hotéis da rede Accor. Basta resgatar pontos
Rewards Le Club no Shopping TudoAzul e depois

DESCOLADO E CHIQUE

trocar por diárias e experiências no mundo todo.

3

O CASUAL TEM SIDO CADA VEZ MAIS ACEITO NOS AMBIENTES
DE TRABALHO. SEPARAMOS PEÇAS PARA VOCÊ IR AO
ESCRITÓRIO COM UM LOOK CONFORTÁVEL E CHEIO DE ESTILO

por Anna Paula Ali

4

1. Camiseta leve, Reserva – R$ 169 – usereserva.com
2. Calça jeans Belther, Diesel – R$ 799 – br.diesel.com
3. Jaqueta preta reversível fort point masculina, The North Face – R$ 899 –
thenorthface.com.br
4. Tênis Riva light nobuck, Osklen – R$ 397 – osklen.com.br
5. Óculos 2 em 1 multiquadrado polarizado, Chilli Beans – R$ 379,98 –
chillibeans.com.br
6. Cinto estreito Metropolitan Mouro, Democrata – R$ 89,90 – democrata.com.br

Fotos: Getty Images e Divulgação

5

shopping.tudoazul.com
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BELEZA

COM
PELOS?

2

1

VAPT VUPT

QUER DAR UM UP NO VISUAL, MAS ESTÁ SEM TEMPO?
INDICAMOS PRODUTOS COM EFEITO INSTANTÂNEO
QUE VÃO REALÇAR SUA BELEZA EM POUCOS MINUTOS

3

por Anna Paula Ali

OU SEM
PELOS?

7

6

4

1. Pó finalizador matificante, Vult – R$ 26,90 – vult.com.br
2. Batom matte em pó, Avon – R$ 34,94 – avon.com.br
3. Lenço removedor de maquiagem, Océane – R$ 12 – oceane.com.br
4. Removedor de esmaltes Pink, Granado – R$ 26 – granado.com.br
5. Micellar solution, Isdin – R$ 89,90 – isdin.com.br
6. Máscara secatriz, Dermage – R$ 15,90 – dermage.com.br
7. Magic retour corretivo de raiz, L’Oreal – R$ 32,90 – loreal-paris.com.br

Fotos: Divulgação

5

O CORPO É SEU. A ESCOLHA É SÓ SUA.
ESPAÇOLASER. A MAIOR E MAIS INDICADA
REDE DE DEPILAÇÃO A LASER DO MUNDO.
ESCANEIE O QR CODE E GANHE 3 SESSÕES DE
DEPILAÇÃO A LASER GRÁTIS. SUJEITAS A AVALIAÇÃO.
ESPACOLASER.COM.BR
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/ESPACOLASER

VITRINE

2
1

FICA, VAI TER BOLO!

CONFIRA UMA LISTA DE UTENSÍLIOS DE CONFEITARIA
PRÁTICOS E ESTILOSOS PARA VOCÊ BRILHAR NA COZINHA
E FAZER BONITO COM SEUS DOCES por Anna Paula Ali

3

5

6

1. Forma para bolo Waves, Nordic Ware – R$ 279,90 – westwing.com.br
2. Batedeira Stand Mixer, KitchenAid – R$ 2.198,00 – doural.com.br
3. Colheres e espátulas de bambu, Casual Home, Lojas Americanas – R$ 4,99 cada
– americanas.com.br
4. Suporte vermelho para bolo, Le Creuset – R$ 379,90 – lecreuset.com.br
5. Kit Confeiteiro Russo, com 12 bicos, Submarino – R$ 31,00 – submarino.com.br
6. Kit de tigelas e medidores Joseph Joseph – R$ 179,90 – etna.com.br
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Fotos: Divulgação

4

U N IV ER S O
A ZU L

NOVO CANAL A BORDO DA AZUL:

Disponível nos jatos Embraer.
Consulte a disponibilidade na
programação do Airbus A320.

120
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE

Foto: Gui Gomes

As histórias dos
sabores do Brasil
nas TVs da
companhia
que mais
conhece o país.

O assistente
experiência do
Cliente Kevin Santos
fala de sua viagem
para a Amazônia
e lembra como foi
passar uma noite na
floresta (foto)

121
EXPERIÊNCIA AZUL
Informações para um voo
seguro, entretenimento a bordo
e nossos mapas

voeazul.com.br

135
AZUL IN ENGLISH

146
RAIO X

Articles about Miami and Serra
Catarinense and an interview with
Sephora’s CEO Andrea Orcioli

As curiosidades da Torre de
Belém, um dos símbolos de
Lisboa, em Portugal

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

EXPERIÊNCIA EM MANAUS
Uma imersão de dois dias na cultura e nas paisagens da Amazônia

App check-in

Com o aplicativo
da Azul, disponível
gratuitamente para
os sistemas iOS e
Android, o bilhete
fica guardado
no passbook do
smartphone e é
possível embarcar
mostrando apenas
a tela do aparelho.

Web check-in

No site da Azul é
possível fazer o
check-in de forma
rápida e simples
a partir de 72
horas antes de
seu embarque.

Aeroporto

A Azul recomenda
que você chegue
ao aeroporto
pelo menos uma
hora antes de seu
embarque, no caso
de voos nacionais.
E duas horas
antes, em viagens
internacionais.

Bagagem

Fique atento à
nova franquia de
bagagem de sua
passagem. Consulte
voeazul.com.br/
bagagem para mais
detalhes. Lembre-se:
a bagagem de mão
deve pesar até 10kg
e não pode conter
objetos cortantes
e inflamáveis.

TudoAzul

Clientes com
conexão para
voos da TAP ou
United Airlines
em Guarulhos
devem se dirigir
diretamente ao
Terminal 3. Não
é preciso refazer
o check-in
nem despachar
as bagagens
novamente.

TudoAzul

Customers with
connecting
flights from
TAP or United
Airlines in
Guarulhos
Airport should
go directly to
Terminal 3.
No need to redo
the check-in
and dispatch
your baggage
again.

Para garantir pontos
no programa de
vantagens informe
seu CPF na reserva
ou na hora do checkin. Se você ainda não
é Cliente, cadastre-se
e ganhe 100 pontos.
voeazul.com.
br/tudoazul

AZUL EXPERIENCE

App check-in

Teatro
Amazonas,
em Manaus
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O ponto alto da viagem foi quando segui até uma
ilhota em um dos rios para passar a noite por lá. Sabia
que haveria uma estrutura oferecida pela agência, com
direito a chalé, refeitório e chuveiro, mas foi tudo completamente diferente do que eu imaginava. Pensava que
seria meio tedioso, com mosquitos me picando o tempo
inteiro. No fim das contas, meu grupo e eu saímos para
pescar piranha, ver o alvorecer, fazer avistamento de
jacaré, caminhar pela selva… O pôr do sol a que assistimos, com a floresta como pano de fundo, superou
todas as minhas expectativas. Entre os outros turistas
que fizeram o mesmo roteiro que eu, quase todos eram
estrangeiros. É uma pena que o brasileiro às vezes não
se lembre do quanto o nosso País é bonito. Eu mesmo
não me lembrava.
Kevin Santos
Assistente Experiência do Cliente

Fotos: Getty Images e Arquivo Pessoal

S

empre fui do tipo de pessoa que coloca uma mochila nas costas e vai viajar sem pensar duas vezes.
Já fiz mochilão na América do Sul, conheci vários
destinos do Brasil, mas nunca havia visitado a Região Norte. No ano passado tive a oportunidade de tirar
uns dias de folga e embarquei sozinho para Manaus, capital do Amazonas. Planejei tudo em três dias: comprei
as passagens, aluguei um quarto pelo Airbnb e reservei
os passeios com uma agência de viagens.
Como meu tempo na cidade era curto, tive de escolher a dedo os pontos que gostaria de conhecer. As
primeiras coisas da lista foram o Teatro Amazonas, cartão-postal dali, e o Mercado Municipal, onde eu provei
um pirarucu delicioso, servido dentro do coco. Mas impressionante mesmo foi passar de barco pelo Encontro
das Águas, onde as águas escuras do Rio Negro encontram as barrentas do Rio Solimões.

With Azul’s app,
available free of
charge for iOS and
Android systems,
the ticket is saved
in the smartphone’s
passbook and
it is possible to
board by simply
showing the screen
of your device.

Web check-in

On Azul’s website, it
is possible to
do your check-in
quickly and
simply up to 72
hours before
your departure.

Airport

Azul recommends
that you plan
to arrive at the
airport at least
one hour before
your departure, for
domestic flights, and
two hours earlier
when travelling
internationally.

Luggage

Pay attention to the
baggage allowance
of your ticket. Check
voeazul.com.br/
bagagem for more
details. Remember:
hand luggage
must weigh up to
10kg and can not
contain sharp or
inflammable objects.

To ensure the points
for TudoAzul, our
Loyalty Program,
please provide your
CPF at booking oar at
check-in. If you are
not yet a TudoAzul
Client, register and
receive 100 welcome
points.
voeazul.com.br/
tudoazul

SAIBA MAIS EM VOEAZUL.COM.BR | FOR MORE INFORMATION, VISIT VOEAZUL.COM.BR

FALE COM A GENTE
CONTACT US
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
AZUL
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LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRA N S P O RTE EX C LU S IVO
A Azul oferece ônibus executivos gratuitos, com ar-condicionado, em
lugares estratégicos da região de São Paulo. A companhia opera linhas
de 30 em 30 minutos entre a capital paulista e o Aeroporto de Viracopos,
em Campinas, além de algumas linhas que ligam o aeroporto a Sorocaba.
Para utilizar o serviço apresente seu cartão de embarque ou seu
itinerário 15 minutos antes da partida do ônibus.

VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS

BARRA FUNDA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY

ELDORADO

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

SHOPPING

Azul offers free executive buses,
with air conditioning, to and from
Viracopos Airport, in Campinas, to
strategic locations in the cities of
São Paulo and Sorocaba. To use
the service, present your boarding
pass or itinerary 15 minutes before
the departure of the bus. Please
check bus schedules according to
the location of your departure.

SÁBADOS SATURDAYS
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BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico
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ônibus com parada no Shopping Eldorado| buses stopping at Eldorado Shopping

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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AEROPORTO DE

AZUL

A Azul oferece transporte exclusivo entre os terminais 1 e 3 do Aeroporto de Guarulhos, diariamente, das 10h às 14h e das 18h às
22h, para conexões internacionais com companhias aéreas parceiras, como TAP, United, Turkish, entre outras.

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

AZUL
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CLUBE TUDOAZUL

TUDOAZUL

Todo Cliente TudoAzul pode acumular mais
benefícios ao aderir a um dos planos do Clube
TudoAzul. Há cinco opções de planos, com
mensalidades fixas que dão direito a privilégios
diversos, como crédito mensal de pontos, maior prazo
de validade dos pontos, descontos em passagens e
vantagens exclusivas com nossos parceiros.

QUERO PARTICIPAR

Cadastre-se, receba pontos de boas-vindas
e solicite os pontos desta viagem:
Ξ Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine

Muitos benefícios antes, durante e depois do seu voo.
Em breve você estará voando de graça pelo Brasil e pelo mundo

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Confira as vantagens de cada categoria:
Quantidade de pontos qualificáveis
para upgrade de categoria

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

Pontos ganhos por mês

3.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu carão de crédito

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

Pontos para upgrade
de categoria

100 pontos
qualificáveis por mês

300 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Upgrade Safira

-

-

-

Safira

Diamante

comprando Espaço Azul

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

36.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

* conforme disponibilidade

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

+C O M O D I D A D E
+V A NTA G EN S
Ξ Sem restrição de

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Uma mala extra de 23kg em voos internacionais
(para os Estados Unidos e para a Europa)

-

-

-

Uma passage cortesia para acompanhante em voos
domésticos ida e volta por ano

Ξ Dois anos de validade
para você usar seus
pontos

-

-

-

Ξ Ganhe 100 pontos

Acesso ao Lounge Azul, salas VIP em Campinas (VCP)
e Lisboa (LIS) em voos internacionais da Azul

-

Clube TUDO AZUL

-

Comprar pontos

Ξ Escolha seu plano

1.000 pontos

Prioridade no check-in, no embarque e
na entrega de bagarem

-

Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS

Ganho de pontos qualificáveis nas transferências de
parceiros (Proporção 15:1; no TudoAzul Itaucard 10:1)

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

ENTRE PARA O CLUBE TUDOAZUL

Conheça os planos, faça sua adesão
e garanta ainda mais vantagens para suas
próximas viagens

data e assento

Ξ Informe apenas

seu CPF para pontuar,
mesmo viajando
a trabalho

-

Transferir pontos

Renovar pontos

Promoções exclusivas

Transfira e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

12x
R$ 35,00

MENSAL

ANUAL

R$ 39,00

12x
R$ 105,00

MENSAL

ANUAL

R$ 119,00

12x
R$ 155,00

MENSAL

ANUAL

R$ 169,00

12x
R$ 315,00

MENSAL

ANUAL

R$ 339,00

12x
R$ 675,00 R$ 699,00

MENSAL

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

BEN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de pontos
mensalmente

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

Ξ Bônus extra ao
transferir pontos
do cartão de crédito

Ξ Escolha seu
destino favorito e
ganhe o dobro de
pontos por viagem

Ξ Sem preocupação
com a validade dos
pontos

Ξ Os melhores
planos com
upgrade de
categoria

DESCONTOS EM MAIS DE 3.000 RESTAURANTES

RESGATES
Chegou a hora de usar!
Ξ Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Ξ Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de 1.000 pontos

CONFIRA TODAS AS REGRAS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/TUDOAZUL
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Cliente Clube
TudoAzul
Isenção da
assinatura

CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE
AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VI VO
Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
DESTAQUES DO MÊS DE AGOSTO

91

91

Você já conhece o AzulPlay? Nosso sistema de entretenimento de bordo
exclusivo para os voos com o Airbus A320neo. Aproveite a grande variedade de filmes,
séries, programas de TV e desenhos no seu próprio celular ou tablet.

DESTAQUES DO MÊS
90 DIAS PARA CASAR: FELIZES PARA SEMPRE?

91

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

UMA MULHER DE PESO

91

DRA. SANDRA LEE: A RAINHA DOS CRAVOS

Baixe o app Azul Play no
seu dispositivo móvel
(celular ou tablet) antes da
decolagem, acessando as
lojas virtuais dos sistemas
iOS (App Store) ou Android
(Google Play).

OS PEQUENOS JOHNSTONS

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 Cnt
19 Record News
20 Rbi
23 Tv Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 Tnt
61 TNT Séries
70 Tcm
84 Tbs
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85 Comedy Central
91 Tlc
95 ZOOMOO
96 Disney Xd
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 Cnn
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 Nhk
176 Rai
178 Tv5 Monde
179 Tv Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo Eptv Campinas
503 Globo BH

504 Globo Rbs TV POA
505 Globo Rpc TV Curitiba
506 Globo df
507 Globo TV Bahia
508 Globo Belém
509 Globo Natal
510 Globo Recife
511 Globo Amazonas
512 Globo Cuiabá
513 Globo Bauru
514 Globo São José do Rio Preto
515 Globo Anhanguera
516 Globo Sorocaba
517 Globo Ribeirão Preto
518 Globo Verdes Mares
519 Globo Vanguarda Sjc
520 Globo Tribuna Santos
521 Globo Taubaté
522 Globo Itapetininga
523 Globo Sul de Minas
524 Globo Grande Minas

Depois de instalado,
coloque seu equipamento
no Modo Avião e ative o
Wi-Fi, selecionando a rede
WiFi Azul Play, conforme o
número do seu assento
Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebooks, é necessário
adquirir o Microsoft®
Silverlight® browser plug-in
e a versão mais atual do
Internet Explorer. Habilite
o plug-in antes do voo por
meio do site:
voeazul.com.br/azulplay
Acesse o menu do aplicativo
e selecione o filme ou
série que deseja assistir.
São centenas de horas de
conteúdo em seu próprio
celular ou tablet. Agora
coloque seus fones de
ouvido, relaxe na poltrona
e bom divertimento!

AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

APLICATIVO AZUL

N O V O A P LI C ATI V O D A A Z U L
RÁD I O A Z U L V I A G ENS

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

ONDE ENCONTRAR?
A Rádio Azul Viagens
está disponível
no canal 1-1 da
programação dos
jatos Embraer

Este é o canal de músicas da Azul Viagens, com uma
seleção pensada para que você tenha uma boa viagem.
A programação traz playlists exclusivas com foco no tema
“Viagem”, apresentada pela Superplayer.
O conteúdo é atualizado mensalmente. E aí, não vai ouvir?

O Azul Sound by Superplayer é o canal de músicas da Azul desenvolvido
em parceria com o Superplayer, serviço brasileiro de streaming musical,
disponível na programação ao vivo das TVs individuais das aeronaves
Embraer. Todo mês, o canal traz uma programação exclusiva, com músicas e
playlists com grande variedade de gêneros. Confira o conteúdo deste mês:

PLAYLI ST DE AG OSTO: HITS DO BRASIL
Ξ Pra Sempre | Lulu Santos
Ξ Perdoa | Anavitória

Ξ Estranha Manhã | Luiza Casé
Ξ Dilema | Malia, Jão

Ξ Envolvidão | Thiaguinho
Ξ Fuzuê | Tiago Iorc

Ξ Sei Lá | Projota, Vitão

Ξ Andar Sozinho | Lagum, Jão

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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* Cliente Azul tem dois meses
gratuitos no plano Super
Premium do Superplayer.
Com ele você tem acesso a
todo o conteúdo do serviço
de streaming por meio de seu
dispositivo móvel. Acesse o
site superplayer.fm/azul

*Função disponível de acordo com disponibilidade do voo.

Ξ Morena | Vitor Kley

O Azul Sound by superplayer está disponível no canal 1-2 dos jatos Embraer. Acesse e divirta-se!

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

Administre todos os detalhes como
bagagem, marcar ou reservar assentos e
adicionar Espaço Azul.

Ξ Ouvi Dizer | Melim

O N D E ENCONTRAR?

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

Não quer gastar seus dados ou sua internet
não está legal? Seus cartões de embarque
ficam disponíveis em modo offline.

Antecipação de voo

Você pode consultar seu extrato,
comprar e solicitar pontos e
atualizar dados.

Além da opção de parcelar em até 10x
sem juros, você tem também a opção
de efetuar o pagamento em dinheiro
ou pontos TudoAzul

Quer chegar mais cedo em casa? Você
pode antecipar o seu voo diretamente no
aplicativo em até 6 horas.*

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

Consulte o status do seu voo e os horários
de partida e chegada um dia antes.

Fale com a gente de qualquer lugar
e a qualquer hora do dia.

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

O APLICATIVO AZUL ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA USUÁRIOS IOS E ANDROID.
AZUL
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M A PA D E R OTA S

AZUL VIAGENS

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 30 lojas
no Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas. Oferecemos grande
variedade de roteiros e oferta exclusiva de pacotes para mais de 100 destinos
turísticos brasileiros e internacionais, cruzeiros marítimos e circuitos pelo
continente europeu. Oferecemos também mais de 140 mil hotéis em todo
o mundo. Somos a operadora seleta da Disney e parceiros da Universal e
SeaWorld, entre outros parques na Flórida.

PRODUTOS Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Pacotes de viagens | Hotéis | Traslado | Aluguel de carro |
Passeios | Ingressos | Cruzeiros | Circuitos | Assistência Viagem

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center 24h:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo
Ξ Barueri - Shopping Tamboré
Ξ Bragança - Garden Shopping
Ξ Campinas - Cambuí
Ξ Campinas - Shopping Campinas
Ξ Campinas - Shopping Iguatemi
Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli
Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
Ξ São Paulo - Shopping Eldorado
Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera
Ξ São Paulo - Vila Madalena
Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul
Ξ Bauru - Centro
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Ξ São Carlos - Centro
Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Ξ Limeira – Pague Menos
Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping
Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping
Ξ Presidente Prudente – Espaço SP
Minas Gerais
Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping
Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade
Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One
Ξ Divinópolis - Centro
Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia
Paraná
Ξ Curitiba - Shopping Curitiba
Ξ Londrina - Centro

Goiás
Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center
Ξ Goiânia - Shopping Buriti
Ξ Goiânia – Setor Marista
Pernambuco
Ξ Recife - Shopping Guararapes
Ξ Recife - Shopping Plaza
Ξ Recife - Shopping Recife
Ξ Recife - Shopping Riomar
Alagoas
Maceió – Parque Shopping Maceió
Bahia
Ξ Salvador - Shopping da Bahia
Guiana Francesa
Ξ Caiena - Aeroporto Internacional
Estados Unidos
Ξ Orlando – Grand National

AZUL
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Photo: Anna Carolina Negri

A Z U L IN
EN G LIS H

The incredible view
from Cânion das
Laranjeiras, in Bom
Jardim da Serra (SC)

136
MIAMI

140
SERRA CATARINENSE

144
INTERVIEW

A guide with tours to suit all kind
of visitor in the sunny Florida,
destination in the United States

Lush nature and adventure in the mountains of
Santa Catarina (SC)

Andrea Orcioli, CEO of
Sephora, talks about the
cosmetics market in Brazil

MIAMI

Biscayne Bay and
Miami skyline

H

yped beaches, active nightlife,
diverse gastronomy, shopping
malls, and outlet stores. With
so many fun options, Miami attracts people
from all over the world and has become one
of the favorite destinations for enjoying vacations and it is just 44 Km from Fort Lauderdale, neighboring city where Azul direct
flights arrive. Only last year there were
16.5 million visitors, of which 462 thousand
Brazilians, a number that set Brazil as the
main origin of the tourists in the city. In
fact, by walking at the streets we fell like
we are hearing Portuguese be spoken at every corner. But that is not all. Miami has an
enormously diverse culture and mixes the
North American modernity with the joy of
the Latin people, who represent about 70%
of its inhabitants. A great place to try new
flavors, enjoy different music, visit museums, or dive into shopping. Whichever is
your thing, Miami is ready to surprise you.
FUN ON THE COAST
Having a day in Miami Beach is a nearly

136

AZUL

Wynwood Walls; bellow, flamingos
of Jungle Island; to the right, the
aquarium of the Phillip and Patricia
Frost Museum of Science

EVERYONE
IS WELCOME!
Miami’s diversity attracts
different visitors: from those looking
to rest by the sea to those going to
enjoy the night scene,
and those, of course, that want to dive
in the shopping malls and outlet stores
by Bruno Segadilha | photos Gui Gomes

cinematographic experience. The white
sand, warm and clear waters, and seagulls
flying in the horizon give the impression
that we are in one of those Hollywood movies, where everything seems perfect. The lifeguard outposts, in different shapes and colors, are disputed by those wanting to take a
selfie and shine on social media. A few meters away from the beach, the streets offer
an enormous variety of drugstores, restaurants, bars, and, for sure, stores. We are in
the United States after all. To enjoy the
best of both worlds, it is worth it to lodge
on Collins Avenue, where the city’s buzz can

be found. The region gathers a great variety of hotels, the Loews Miami Beach Hotel
among them. Besides its large bedrooms, the
enterprise has great gastronomic options,
as the restaurant Lure Fishbar, which offers
an amazing sea food.
If you are going after the hype, then go to
South Beach. The place pulses day and night
with its bars, boutique hotels, and restaurants. Locals and tourists walk around
there to be seen, while convertible cars pass
by Ocean Drive, the beachfront avenue.
The art déco buildings and constructions
grant the place with extra charm.
The French style arrived in South Beach
around the 1930s, when the region, destroyed by a hurricane in 1926, has been
rebuilt. It got its own personality at Miami
Beach’s shore with its low buildings painted
in pastel tones.
FOR THE LITTLE ONES
Myth: Miami is not an ideal place for having fun with children. Truth: the city has
many attractions for those traveling with

AZUL
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their families. Jungle Island is a good example, mixing a zoo and an amusement park.
The visitors walk by and observe the animals, such as kangaroos, lemurs and local
species such as crocodiles and flamingos.
The park also offers experiences like interaction with monkeys and penguins, and an
enormous open-sky playground.
Among the activities Jungle Island offers
is the SuperFlight, which makes its visitors
float over a wind stream of almost 200
km/h. Before entering the arena that is
above a huge fan, the visitor watches a video explaining the main flight rules and goes
through a brief training. The flight is supervised by an instructor and lasts about two
minutes. Believe me, it is more than enough
time to enjoy such an intense activity. To
play, by the way, it is necessary to be over
four years of age.
Forget about those indecipherable formulas and complex math operations. Located
downtown, Phillip and Patricia Frost Museum of Science shows that physics and science have more daily applications than we
imagine. It is a six-story museum with interactive exhibitions. One of the installations
shows how sailors are lifted from the sea
with a roller system: sitting in a mobile seat,
the visitor pulls a rope and raises their body
a few meters making little effort. The planetarium, with 3D images, and the three-story

aquarium are also a success. At the exit, a
little store sells fun articles like a plasma ball
that emits colorful beans and a Nasa shirt,
both having a certain vintage style.
ARTS AND CULTURE
For a few years, Miami has been trying to
detach itself from this single “shopping destination” image to become relevant in the
world art scene. There are plenty of options
for that. Located in North Miami, a suburb a little far from Downtown and Miami
Beach, the Museum of Contemporary Art
North Miami displays the work of artists
with great potential for recognition in the
world of arts and it is dedicated to discovering new names.
In Biscayne Bay, in the central region, there
is the Pérez Art Museum Miami (PAMM),
gathering around 1,800 works of contemporary and modern arts. The name is a tribute to the billionaire Jorge Pérez, who has
donated US$ 35 million for the creation of
the museum. The building has been designed
by the Swiss Jacques Herzog and Pierre de
Meuron, who were the same architects that
designed the Bird’s Nest Stadium, in Beijing.
It is also worth it to visit the Wynwood Art
District or Wynwood Walls, arts center
gathering more than 50 works of artists that
used the walls and windowless enclosures
from the suburb’s warehouses and storages

as their canvas. Among them are the Brazilians Os Gêmeos, Kobra, and Nunca.
HISTORICAL GARDENS
One of Miami’s most beautiful museums,
Vizcaya Museum & Gardens is another
tour that cannot be left out, especially its
gardens. The place offers 45-minute guided tours in English to Villa Vizcaya’s first
floor. The audio guide in Portuguese, Spanish, or French is another option available
for rent. Its history of creation is quite interesting. In the 1910s, James
Deering, a millionaire that made his fortune from farming machinery, decided to
move from Chicago to Florida looking for
more pleasant weather. He chose the Coral Gables area to build his mansion, which
was built between 1914 and 1922. The project, which had artistic consultancy by the
American architect Paul Calfe, includes the
main mansion in renaissance style and 160
thousand m² of gardens. Deering died a little after the inauguration of the palace, in
1925, and the property began to be managed
by its family members. Ten years later, the
house was transformed into a museum.
SHOPPING? YES, PLEASE!
A great share of tourists visiting Miami
arrives ready to dive themselves into shopping. The city is the perfect place to release

José Carlos
Martinat’s
installation
at Perez Art
Museum Miami;
to the left,
the museum
entrance hall

Nightlife at Ocean
Drive; in the detail,
Brickwell City Centre

the consumerist spirit living in you since
it has a great variety of stores, shopping
malls, and outlet stores.
For those looking for lower prices, the tip
is heading to Bayside Marketplace, located on Biscayne Boulevard, Downtown. The
place gathers 180 brands regularly offering
irresistible sales. There is also The Shops At
Midtown in Miami’s central area. Besides
popular places among the Brazilians, like
Guess and Nordstrom, it hosts classics like
Target, a mix of supermarket and department store, and also Ross and Marshalls.
By digging their clothing hangers it is possible to find great-quality clothing with a
friendly price. Do you prefer more sophisticated options? Brickell City Centre is your
place to be. Opened in 2017, the luxurious
shopping mall is inside a complex gathering commerce, gastronomy, and residential
towers, in the Brickell suburb, Miami’s financial center. Among the stores, there are
brands like Hugo Boss, Valentino, and Saks
Fifth Avenue, and also an Apple Store.
If there is still energy left to go window-shopping, head to Lincoln Road,

in Miami Beach. It is a pedestrian-only
street where there is an open-sky shopping
mall. The place holds a three-story branch
of H&M and has art galleries, bars, and
restaurants, such as Taverna. It is worth it
to pause the shopping to sit at the outdoor
tables and have a drink.
WORLD’S SEASONING
Being a city that embraced many cultures,
Miami’s gastronomy is known for its mix of
flavors. A good example is Chotto Matte, a
restaurant on Lincoln Road that combines
Japanese and Peruvian cuisines. The great
meat-fillet stick, spicy teriyaki, and pomegranate sauce should be highlighted. In
Miami Beach, Mandrake mixes Asian flavors, with good noodles options, a Japanese
pasta usually served in a broth, like udon
inaniwa, a fresh fine pasta served with
Alaskan crab, dashi broth with eel sauce,
and tiny gold sheets. Located inside the
Virgin Miami Central and installed inside
an old train station, La Estación offers from
a typical American hamburger to a croque
monsieur, classic French sandwich covered

on béchamel sauce. If you are looking for
great meat options, head to the Rusty Pelican, in Key Biscane, and do not fail to try
the great Mishima Wagyu, served with an
apple puree and caramelized onions.
The influence of Latin and Caribbean spices is, indeed, very strong in the city. To have
a taste of good Mexican food at friendly
prices, the tip is going to Taquiza, on Collins Avenue. The house serves excellent tacos made from purple corn, such as the one
filled with pork belly. Unmissable!

10 installments

343 ,70
R$ 3.437,00

R$

no interest

or

BARILOCHE
7 nights at
Clinton Hotel
South Beach,
with breakfast
and rental of an
economic car
included.
Departure on
10/2/2019
(from Belém)

in cash

azulviagens.com.br / 4003 1181
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the mountain. It is one of those landscapes
worthy of being kept in memory and in the
camera’s roll-chamber without limitations.
Once you get to Bom Jardim, the first
stop is usually at Churrascaria Cascata,
where groups of bikers and tourists park
to recharge their batteries and enjoy the
sight of Cascata da Barrinha waterfall
before continuing their journey. From
there, head to Santa Cândida Farm,
where guides conduct the groups through
a one-hour trail to the edge of Laranjeiras
Canyon. Willingness aside, every minute
walked is worth it when you face the huge
sandstone walls that – if you are lucky –
may be free from the fog movement and
display a rainbow, which makes the experience much more special.
Another must-see stop is right there. Despite the promise of something similar
due to its name, Funil Canyon provides a
completely different landscape – but not
less impressive. If you talk to Miguel, the
property owner, you can rather drive a 4x4
vehicle and be spared from a 7 km walk to
get there. He usually says that “the great
walls are called canyons because of our
habit of imitating the Americans.” Americanized or not, Miguel ensures that there
is nothing in the world that looks like the
sight he has on the back of his house. One
cannot disagree.

Funil
Canyon, in
Bom Jardim
da Serra

T

hose who say that there is no
winter in Brazil probably do not
know Santa Catarina. Forget
about Campos do Jordão, Monte
Verde, or Gramado and Bento Gonçalves
in the Rio Grande do Sul. To face cold
weather, there is only one way: fly to Lages, in the State of Santa Catarina, where
Azul is the only company to operate, and
from there take about 100 km of roads to
the mountain region. Until the end of August, the cold weather is certain. To prove
it, a little while this story has been done,
in May, temperatures there dropped under
-6.5 °C – even snow came down.
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A PLETHORA
OF NATURE
With exuberant canyons, accessible
waterfalls, and scenic roads, Serra
Catarinense shows it is much more
than just a winter destination
by Giovanna Forcioni
photos Anna Carolina Negri

For those who are sensitive to cold, the
good news is that Serra Catarinense has
many attractions throughout the year,
whether it is cold or sunny. Far from missing its charm in other seasons, the region
has nature in excess to be visited and photographed. With waterfalls, breath-taking
canyons, lookout spots to view colossal
mountains, and roads so beautiful that
make it impossible not to stop and snap

a few pictures. Santa Catarina’s mountain
region is a destination to be put as a priority in your list of next trips, and then to
visit it over and over again.
CAMERAS READY
Every traveler is received in Serra Catarinense in high style. Riding through the
road from Lages, one reaches the SC-390
road, which connects the shore to Bom
Jardim da Serra. The most beautiful part
of Serra do Rio do Rastro, as it is known,
has less than 30 km, which is more than
enough length to be impressed by the over
200 turns, one after the other, outlining

the fun is walking on the glass platform
that goes towards the waterfall and taking a look at the ground, if you have the
courage. From the bottom part, it is possible to reach the bottom of the waterfall,
after walking through a stone trail that
is not exactly fit for beginners, but it is
worth it.
At the end of the day, all trails lead to
climbing the Morro do Campestre hill
and enjoying the sunset over the Canoas

river valley. After going through the Fazenda Morro da Cruz’s fence and paying
the fee to access the property, a paved
path leads to a parking lot, which is only
a few meters from the grand finale. There
is no secret: just sit there and contemplate
the nature all around you.
THE MOUNTAIN WAY
In contrast to Rio Grande do Sul, where
mountain cities spread over a great part

Barrinha Waterfall

LAND OF TREASURES
To follow the route of Serra Catarinense’s
scenic landscapes it is necessary to walk
70 km more from Bom Jardim. Arriving in
Urubici, the must-do list is so long that you
would be at risk of extending the trip only
to fit everything in the itinerary. If you
have to choose just one, go to Morro da Igreja and enjoy mountain sights and Pedra
Furada, the cities’ postcard – but do not
forget to stop by ICMBio’s office and get a
permit (which runs out fast by the way) to
go up there. It was there that, in the 1990s,
Brazil recorded -17.8°C, the lowest temperature ever seen in the country.
On the way down from Morro da Igreja,
seize the opportunity and make a stop
to know Cascata Véu de Noiva waterfall, located in a private property that
offers lodging and a snack bar. It is less
than 200 m in a cemented path from the
parking lot. You cannot miss Cascata do
Avencal waterfall, which provides two
different experiences. From the top part,
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Pedra Furada; above,
Laranjeiras Canyon

of the state, in Santa Catarina, you can
count on the fingers of one hand which
are the winter destinations. Urubici is
undoubtedly the best base to explore the
Serra Catarinense. Despite being small,
it offers a number of lodging and gastronomic options and is located a few
kilometers from everything you need to
know the region. For proper comfort and
charm, a good option is Serra Bela Hospedaria Rural, a little further away from
the main avenue’s buzz – if that can even
be said. This is where most of the restaurants are located, such as Manali Bistrô,
with creative recipes based on pine nuts.
A little further ahead are the charming
Montês, with a rustic-modern decoration,
and Château du Valle, which serves flawless fondues for winter lovers.
Even considering that many restaurants
serve regional wine, it is worth it a quick
trip to São Joaquim, 60 km from there, to
taste the mountain wine straight from the
source. Regularly showed in the news due
to its temperatures below zero, the truth
is that the city had not much more than
cold weather to offer until a little while
ago. In the last years, there have been investments on wine-tourism and at least
a dozen good wine producers have been
put under the radar of travelers visiting
the region. Villa Francioni is probably
the largest and better-structured of all of
them, offering tastings and guided tours
through the property every day of the
week. The wine producer gained the world
after singer Madonna, when visiting Rio
de Janeiro, fell in love with its rosé and
ordered a bottle to take with her. Before
tasting the mountain flavors, she had no
idea what she had been missing. I dare
to say we Brazilians had no idea either.
Thank you, Madonna.

10 installments

73, 20
R$ 732,00
R$
or

no interest

FLORIANÓPOLIS
4 nights at
Das Nações
Hotel, with
breakfast
and transfer
services.
Departure on
9/18/2019
(from Viracopos)

in cash

azulviagens.com.br / 4003 1181
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INTERVIEW

we are on the 33rd position. We operate
within the so-called prestigious beauty industry, in which the consumption dreams
are. In Brazil, it still represents 6% of the
beauty industry, but it can reach 40%. It is
a great opportunity to be developed. For
this reason, Sephora arrived in Brazil under great expectations.
And have such expectations been fulfilled?
In the beginning, we realized Brazilian
women felt intimidated by the stores’ layout. We slowly introduced changes to alter
that. In 2015, three years after arriving in
the Country, we opened the first pop-up
store, a stall especially developed for deconstructing the image of magnificence.
The template was created in Brazil as a
temporary marketing tool, but it worked
so well that it became a permanent sales
channel – and it has been successfully exported to Mexico.

THE BRAZILIAN
WOMEN’S WAY
Sephora’s new CEO, Andrea Orcioli,
tells how the French-origin chain
adapts itself to its customer’s specifics
in the Country
by Flávia G. Pinho | photo Julia Rodrigues

Andrea Orcioli,
Sephora’s CEO
in Brazil

B

eauty is a subject Andrea Orcioli
masters like few others. At the age
of 45, this advertiser, born in São
Bernardo do Campo, in the Greater São
Paulo, got to the position of Sephora’s CEO
in April 2019, with an enviable resume. She
is in the company since 2014, when she held
the position of marketing and merchandising vice-president for Latin America.
Before that, she had previously worked for
two leading competitors in the beauty industry: Unilever and Avon. Graduated in
Advertising and Publicity from Universidade Paulista (Unip) and in Marketing
from Berkeley University of California, Andrea takes over Sephora’s management with
the mission of consolidating the Brazilian
market as key for the French chain. Quite
a challenge, considering that Sephora, at
almost fifty years of age, founded in 1970 in
France, is owned by LVMH Louis Vuitton
Moët Hennessy since 1997. It is the biggest
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international luxury conglomerate, with no
less than 2,530 stores in 34 countries.
In Brazil, where it landed seven years ago,
Sephora made quite a fuss at its arrival. It
later slowed down during the crisis and,
since 2018, it is cautiously resuming its
growth process. There are currently 23 stores
and 15 pop-up stores working within the
country, all of them in shopping malls, besides e-commerce. Andrea may not reveal
sales results or expansion plans. But she is
very outspoken and quite humorous about
the surprises Sephora has faced since it set
its foot in our land. According to the executive, Brazilian women hold buy preferences
and habits that set them apart from American and European customers, which have
demanded major adaptations to be made,
from the stores’ layout to the product mix,
as well as sales training. Another usual concern is detaching Sephora from an image of
being expensive and out of reach. To get a

better view, in São Paulo State’s capital, the
brand is present both in sophisticated malls,
such as JK Iguatemi and Cidade Jardim, and
in shopping centers with a lower-income
profile, such as Metrô Tatuapé and Center
Norte. This flexibility, which is already part
of the Brazilian teams’ routine, was one of
the subjects Andrea Orcioli talked about in
the interview she gave to Azul magazine.
How is Brazil relevant to Sephora?
The Country’s beauty market is ranked
fourth in the world ranking of PHPC consumption. It only stands behind the United States, China, and Japan. Brazilian
women are a special case. As the weather
is hot and humid, we take a lot of showers
– more than once a day in many cases –,
which duplicates our beauty routine. Not
only we have an affinity with the matter,
but we also use more products. By analysis
of the per capita consumption, however,

What did the customers think of the price?
The customers saw the brand as expensive,
which also caused a few changes to the strategy. We have our own more affordable line,
Sephora Collection, which became relevant
in the stores and pop-up stalls. We display
highlighted products on the shop window.
The showcase of the Beauty to Go line, with
smaller packages, suitable for travel, inside
a necessaire, has also been reinforced since
it has more affordable prices. Currently,
we sell products ranging from R$ 12, such
as Dermage face mask, up to the Orchidée
Impérialie anti-aging treatment, by Guerlain, which costs more than R$ 6 thousand.
Is the store layout the same as in other
countries?
Sephora came to Brazil after establishing
itself in the United States, bringing what it
had learned from North-American women
as its culture. Everything was Americanized,
which also required us to adapt. For instance,
hair products in the US were not considered
as a key category, but here they showed to be
very relevant. It is so that we created exclusive Hair Care products areas in the stores –
and many countries followed the trend, even
the US. For men, who felt embarrassed, we
created men-only environments. They still
rather buy via e-commerce, but we already
noticed a certain behavioral change. On
Labor Day, for instance, we entered into a
partnership with LinkedIn. Those who signed

26

brands
are exclusively sold
by Sephora

100

Brazilian female
entrepreneurs signed up
for the 2019 edition of the
Accelerate program

1.8
million
Brazilian women are
members of the Beauty Club
loyalty program.

up in the social media would receive makeup, hair, and a new picture on their resume
– and many men showed up.
What is Sephora’s customer profile?
Mainly women from 30 to 40 years of age.
But we already noticed a large number of
Millennials [generation born between 1979
and 2000]. In general, Brazilian women enter a store and spend hours looking
around and testing products. They like
to be assisted but hate invasive service,
which made us adapt sellers’ training.
Teenage girls show up to get makeup done,
take selfies and end up buying something.
Currently, the evaluation that Brazilian
customers make of the buying experience
is one of the world’s highest.
Where is Sephora Brazil going?
We do not talk about the expansion, but
we have great news, such as the Accelerate
program, which came to Brazil in 2017. We
select female entrepreneurs in the industry
who have businesses in an initial stage and
offer them financial support, immersion in
the Sephora Innovation Lab, in San Francisco, and consultancy by major brands
for them to develop themselves. This year’s
edition gathered so many applications by
high-level Brazilian women that we end up
choosing two of them: Patrícia Camargo,

from Care Natural Beauty, and Júlia Alcântara, from Orna. Despite all the turbulence, 2019 is overcoming our expectations.
Are Brazilian trends the same as in other
countries?
Brazilian women still stick to nude shades,
the favorite for daily routine. But we also
have a beauty junker share of customers,
who like what is new. In June, we released
an incredible eyeshadow palette by Urban Decay as a tribute to the series Game
of Thrones. It is a collector’s piece, with
colors inspired by the strong women of
Westeros. In the past, the makeup artist
was the only authority setting the trends.
Nowadays there is a lot of people influencing the market. We use social media to
see what is new and to see what people are
up to. Also, we conduct formal research,
but the comments on posts help us to understand our customers a lot. The consumer is out there shouting, you just need to
listen to them. If I have five free minutes, I
rush to read the comments.
What is the strategy for gaining the confidence of new female customers?
We invest a lot on the itinerant project
The Sound of Beauty, which passes by
many cities with Sephora stores. Throughout four days, we occupy a space in the
shopping mall’s corridor, with a DJ to
live up the party and showcase several brands. We provide free experiences
available on an hourly basis throughout
business hours. Whoever goes through the
experiences earns product samples, and a
lot of people enter Sephora for the first
time at this event. In 2018, the debut year,
we attracted 21 thousand visitors in three
cities. This year, the second edition will be
held in five markets. Only in the two first
ones, Salvador and Porto Alegre, 12 thousand people took part.
The makeup tutorials on the internet are a
success. Do Brazilian women like to learn?
A lot. We offer master classes every week in
every store. These are free 30 to 45-minute
classes focusing on products of a certain
brand. We also have express 15-minute sessions, focusing on a specific matter, such as
doing a smoky-eye makeup, for instance.
There is also a paid one-hour course for
R$ 250. The amount can be converted into
products after the class.
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SUA EMPRESA
GASTA UMA
FORTUNA COM
MANUTENÇÃO
E SEGURO?
SE LOCALIZA.

RAIO X

TORRE DE BELÉM
CONHEÇA AS CURIOSIDADES E
OS FATOS DE UM DOS PRINCIPAIS
CARTÕES-POSTAIS DE LISBOA
30 m é a altura da torre,
que tem cinco andares
Torre de São Vicente é o verdadeiro
nome do monumento
A fortificação inclui uma torre e um
terraço hexagonal, chamado de Baluarte,
onde ficavam as peças de artilharia
Entre as esculturas que compõem o terraço,
há uma representando um rinoceronte
A torre foi erguida entre 1514 e 1520
para proteger a Barra do Rio Tejo
O arquiteto da obra foi Francisco de Arruda

Com o Localiza Empresa,
você:

A torre está aberta a visitação
e o ingresso custa seis euros

Roda à vontade pagando
somente a diária
ou mês de locação;
Gerencia os custos
em um clique;
Tem à disposição mais de 50
modelos de carros e agências
em mais de 400 cidades.

Foto: Getty Images

localizahertz.com/empresa
0800 707 1250
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