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Pipa

Conheça as praias, as falésias e as
escapadas, como a bela Lagoa do Carcará

Cavernas do Peruaçu

O incrível destino de ecoturismo que
fica quase escondido em Minas Gerais

Azul.

Eleita a melhor
companhia
aérea do mundo
no Tripadvisor.

Da janela para fora,
um novo destino.
Da porta
para dentro,
o cuidado
que você merece.

A Azul cuida de cada sonho que volta a voar, com todos
os cuidados necessários, além de reforçar medidas de
segurança e inovar em tecnologias de proteção.

v o e a z u l . c o m . b r

2 0 2 1

A gente se diverte junto.

Você vai amar viver
momentos de diversão
com quem você ama.
Tem coisa melhor que compartilhar
bons momentos com quem você
mais gosta? Por isso, a SKY oferece
milhares de opções para você se divertir.
Tem filmes, séries, documentários
e muito mais para você aproveitar.
Acesse o QR Code ou entre em
assine.sky.com.br e se apaixone
pela diversão.

Assine sky.com.br
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EXECUTIVA

BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

Falésia da Praia de
Cacimbinhas, em Pipa

CHEGOU A ALTA
TEMPORADA

Além do friozinho, o mês de julho traz o início da alta temporada de inverno – e aquela vontade de viajar e relaxar. Fomos
até o Rio Grande do Norte para
desbravar as atrações da Praia
de Pipa, bem como as escapadas
ao redor do mais badalado destino potiguar. Revelamos também um dos segredos mais bem
guardados dos mineiros: os cenários incríveis do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, um
paraíso ainda pouco conhecido do ecoturismo brasileiro. Por falar em natureza, visitamos o
novo hotel Casa Marambaia, cercado da beleza verde da Serra dos Órgãos, pertinho de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na seção Executiva, confira nossa entrevista com Fernando Vilela,
CMO da Rappi no Brasil, além de uma reportagem mostrando o sucesso da Usaflex, líder no
mercado de calçados de conforto no País. Desejo a você uma ótima leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

COLABORARAM NESTE NÚMERO

CRESCIMENTO CONSCIENTE

DIRETOR DE MARKETING
Daniel Bicudo
GERENTE DE MARKETING
Renata Lorenzini

Escrevemos mais um capítulo importante da
nossa história com a assinatura do Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU)

COORDENADOR DE MARKETING
Ualison Moreira
GERENTE DE COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO
Renato Aranda e
Bruno Tortorella
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Anna Carolina Negri /
Paraíso secreto p. 36
Esta foi a primeira visita
da fotógrafa paulistana
às Cavernas do Peruaçu.
“Para quem gosta de
ecoturismo, é a opção mais
original que irá encontrar.
A Gruta do Janelão, em
especial, é de tirar o fôlego!”
Onde encontrá-la: @acnegri

OUTROS COLABORADORES

TEXTO Anna Paula Ali, Felipe Seffrim e Giovanna Forcioni

Siga-nos no Instagram:

revista_azul

Quer falar com a redação?
redacao@voeazul.com.br

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040
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 da 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.

REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações
RIO GRANDE DO SUL
Patricia Koops
pkoops@jazz.ppg.br
PARANÁ E SANTA CATARINA
Claudia Weber
cweber@jazz.ppg.br
REPRESENTANTES
NORTE/NORDESTE, RJ E MG
FTPI NE
Ivan Feitosa
ivan.nordeste@ftpi.com.br
FTPI RJ
Andrea Medrado
andreamedrado.rio@ftpi.com.br
FTPI BH
Ronaldo Spagnuolo
ronaldo.minas@ftpi.com.br
TIRAGEM
60.000 exemplares
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Gui Gomes/ Entre dunas e
falésias p. 24
O fotógrafo paulista é fã do
litoral potiguar. “Além da
praia, Pipa está cheia de
belezas a serem descobertas.
Nesta minha segunda
passagem, me surpreendi com
as escapadas e a gastronomia.”
Onde encontrá-lo:
@guigomes7

Fotos: Gui Gomes e arquivo pessoal

Bruno Segadilha / Entre
dunas e falésias p. 24
O jornalista carioca ficou
fascinado com a Praia
de Pipa. “O contraste do
vermelho das falésias com o
azul do mar é impressionante.
É um destino para voltar
mais vezes”, conta.
Onde encontrá-lo:
@brunosegadilha

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS
André Barreto
andre.barreto@voeazul.com.br

lá, seja bem-vindo!
Há algumas semanas, escrevemos mais um capítulo
importante da nossa história com a assinatura do
Pacto Global da Organização das Nações Unidas
(ONU). Somos a primeira aérea do Brasil a fazer
parte da Agência ONU dedicada ao desenvolvimento empresarial em linha com os indicadores da
Agenda 2030. Entre os compromissos assumidos
nesse documento estão o de zerar as emissões de carbono até
2045 e o de compensar os resíduos gerados em nossos voos.
Mas a sustentabilidade vai além disso. Estamos trabalhando
para garantir o bem-estar social incentivando o voluntariado
entre nossos Tripulantes e investindo em ações que façam a
diferença nas comunidades onde atuamos. Nosso primeiro pilar
de trabalho tem como objetivo garantir operações eficientes
e responsáveis, preservando a integridade das aeronaves, de
Clientes e Tripulantes e praticando a inovação. Investimos na
renovação de nossa frota como estratégia para reduzir a emissão
de gases, sendo a companhia aérea do País com as aeronaves
mais jovens e menos poluentes. Tudo isso com o objetivo de
minimizar os impactos ambientais causados por nossas atividades
e de trabalhar de maneira ética e sustentável.
Nosso segundo foco, responsabilidade social, é algo que está
em nosso DNA desde a nossa criação, há mais de dez anos: ajudar
a garantir a qualidade de vida de todos. Não à toa, o Programa

de Voluntariado Azul conta com mais de 1.800 voluntários
em todo o País e a empresa está envolvida em projetos como
o Outubro Rosa, em parceria com o Hospital de Amor, e o
Um Milhão de Oportunidades, da Unicef. A iniciativa tem
como objetivo criar chances de formação e facilitar o acesso
ao mercado de trabalho a adolescentes e jovens de 14 a 24
anos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade.
Também buscamos acompanhar as mudanças na sociedade, atuando diretamente nas comunidades, já que
passagens aéreas e transporte de carga podem ser valiosos
para a realização de diversas iniciativas. Entre nossos
parceiros estão organizações como Litro de Luz, Tapera
das Artes, Operação Sorriso e Teto Techo.
Outra notícia que me enche de orgulho é que a Azul
acaba de anunciar o maior plano de expansão regional da
história da aviação brasileira no Amazonas. Vamos adicionar à nossa malha aérea oito novos destinos no estado no
segundo semestre deste ano. O Amazonas terá uma grande
quantidade de cidades servidas por uma companhia aérea de
expressão nacional e internacional, provendo a conectividade
de Clientes e negócios com os mais altos padrões de segurança
e qualidade operacional.
Desejo a você uma boa leitura e excelentes voos.
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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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.
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TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
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inverno, que incluem voos
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Rio e Ilhéus (foto)
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CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

2.177

Azul é a primeira aérea brasileira a aderir ao Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (ONU) e pretende, até 2045, zerar suas emissões de carbono
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ao transporte aéreo para ajudar o País.
O pilar Operação Eco-Eficiente busca excelência operacional, preservando a integridade das aeronaves, de Clientes e
de Tripulantes e praticando a inovação. Comprometida com
as metas setoriais globais, determinadas pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) e pela ICAO (Organização Internacional da Aviação Civil), a Azul trabalha para
o crescimento neutro em emissões e para, até 2045, tornar-se
NetZero, conceito empregado em vários setores econômicos
para que o balanço energético seja zero.
Outro foco é minimizar seus impactos ambientais com
projetos como o ReciclAzul, único programa de reciclagem
a bordo de uma aérea no Brasil. Foram firmadas parcerias
com a UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei),
para realizar a avalição do ciclo de vida dos snacks, e com o
selo eureciclo (veja reportagem na pág.86), para compensação
total das embalagens distribuídas nos voos. Todas as opera-

1,4

8.700

Foto: Shutterstock

A

Azul acaba de assinar o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), tornando-se a primeira aérea do Brasil a fazer parte da Agência ONU
dedicada ao desenvolvimento empresarial em linha
com os indicadores da Agenda 2030. Algumas das metas
em relação a Sustentabilidade assumidas pela companhia,
bem como as iniciativas já em prática, estão descritas no
Relatório de Sustentabilidade de 2020, divulgado em
maio pela empresa.
Entre os compromissos firmados estão o de zerar as
emissões de carbono até 2045 e fazer a compensação dos
resíduos gerados a bordo, ampliar o transporte de órgãos
pelo Sistema Único de Saúde, bem como intensificar as
atividades nas comunidades onde a companhia atua. Para
atingir esses objetivos, o trabalho em três pilares: operações eficientes e responsáveis, um programa amplo de
responsabilidade social e, por fim, o aumento do acesso

ções comerciais seguem regras anticorrupção e são auditadas, e o Código de Ética da companhia é público, com um
canal confidencial disponível a todos.
Este ano a empresa acaba de inaugurar a Faculdade de
Sustentabilidade, com treinamentos de Sustentabilidade
Corporativa, como as web-aulas do Pacto Global, treinamentos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
(SMA), Responsabilidade Social, Saúde & Bem-estar.
O segundo pilar é o Foco em Pessoas. Não à toa, o Programa de Voluntariado Azul conta com mais de 1.800 voluntários em todo o País e a meta é aumentar este número
em 20%. Recentemente, a companhia firmou compromisso
com o Um Milhão de Oportunidades, tornando-se uma das
embaixadoras da iniciativa organizada pelo Unicef. Outro
destaque é o Outubro Rosa, projeto que conta com ações
de conscientização contra o câncer de mama, além de inciativas para ajudar pacientes que estão em tratamento, em
uma parceria com o Hospital de Amor. Além disso, a Azul já
transportou 196 refugiados na Operação Acolhida, cedeu 121
passagens para transporte de órgãos, atua constantemente no
transporte de vacinas e de profissionais de saúde como forma
de ajudar o País a vencer a luta contra a Covid-19.
O Pilar Chegar+ Longe busca acompanhar as mudanças
na sociedade, atuando diretamente nas comunidades, já que
passagens aéreas e transporte de carga podem ser valiosos
para a realização de diversas iniciativas. Entre nossos parceiros estão organizações como Litro de Luz, Tapera das Artes,
Operação Sorriso e Teto Techo.
Para reafirmar seu compromisso com a sustentabilidade, a companhia anunciou a indicação de
Peter Seligmann como novo memprofissionais de saúde já foram
transportados pela Azul durante
bro independente do Conselho de
a pandemia
Administração da empresa. Peter é
presidente do conselho e cofundador da Conservation International,
uma organização global sem fins
milhão
de clientes foram impactados pelo
lucrativos que, sob sua liderança, se
Outubro Rosa, com mais de 90 mil
destacou como uma das associações
toneladas de carga transportadas
de conservação com maior impacto
no mundo. “A confirmação de Peter para nosso conselho traz também
uma importante missão, que será a
pessoas são beneficiadas pelas
de criar nosso Comitê de ESG (sigla
ações de voluntariado realizadas
em inglês para Ambiental, Social e
pelos Tripulantes da Azul
Governança). Sua experiência será
fundamental na orientação de nossa
estratégia, foco e execução, garantindo uma Azul mais pronta e apta
Refugiados foram transportados
a contribuir com um futuro mais
pela Operação Acolhida e 121
igualitário e sustentável”, diz John
passagens cedidas para transporte
Rodgerson, CEO da Azul.
de órgãos
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AMAZONAS GANHA OITO ROTAS

A Azul vai adicionar à sua malha aérea oito novos
destinos no Amazonas. A partir do dia 3 de agosto,
São Gabriel da Cachoeira recebe voos de Manaus três
vezes por semana com as aeronaves da Embraer, que
comportam até 118 Clientes. Coari, Lábrea e Maués terão
suas operações implementadas conectando Manaus até
outubro. As novas operações para Barcelos, Apuí, Eirunepé,
Itacoatiara, Humaitá, Borba e Novo Aripuanã, terão seu
início após a conclusão dos investimentos em infraestrutura
aeroportuária. Com isso, a Azul terá no Amazonas uma
operação robusta e complexa, utilizando todos os tipos de
aeronaves da frota, de nove a 300 assentos, operando cerca
de 27 voos diários a partir de Manaus.

NOVOS HORIZONTES COM CLAUDE

No espírito da nova campanha Veja o Horizonte, a Azul pediu
para o chef francês Claude Troisgros, apresentador do Mestre do
Sabor, na TV Globo, criar uma receita especial para os Clientes, celebrando a alta temporada. “Criei esta receita misturando
sabores que conheci nos horizontes do Brasil.” Confira abaixo.

V OE
AZUL
COM
WI-FI
GRÁTIS

Com o modo avião da Azul,
você viaja conectado
à inter net como se estivesse
no sofá de casa. Aproveite
o nosso Wi-Fi grátis,
que, literalmente, voa.
Verifique se o seu avião
está on e aproveite
o Modo Azul de viajar.

PENNE DE PICADINHO COM MOSTARDA
E BATATA PALHA

de trigo

Ξ 1 colher de sopa de extrato

de tomate

Ξ 1 colher de sopa de vinagre

balsâmico

Ξ 250 ml de vinho tinto seco
Ξ 600 ml de água fria
Ξ sal e pimenta a gosto

de manteiga

Ξ 1 cebola em cubos

grandes

Ξ 150 gr de tomate pelado picado
Ξ 300 gr de penne cozido al dente
Ξ 600 gr de picadinho
Ξ 1 colher de chá de

mostarda Dijon ou 100 ml
creme de leite fresco
Ξ 1 cebolinha verde picada
Ξ Folhas de manjericão a gosto
Ξ Batata palha e parmesão grana
padano ralado grosso a gosto

MODO DE FAZER
Corte a carne em cubinhos de meio centímetro e tempere com sal e
pimenta. Em uma panela com o óleo bem quente, coloque a carne
e deixe caramelizar. Adicione cebola, alho e pimentão e deixe suar
por mais cinco minutos. Depois, junte a farinha, o extrato de tomate
e misture bem. Coloque o vinagre balsâmico, o vinho tinto e a água.
Verifique o tempero, tampe, abaixe o fogo e deixe cozinhar por uma hora.
Coloque as cebolas em cubos grandes numa frigideira quente com
manteiga e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos. Acrescente o
penne. Adicione a mostarda Dijon ou o creme de leite, a cebolinha
picada e folhas de manjericão. Coloque o penne no prato, o picadinho
com bastante molho, batata palha, parmesão ralado e bon appétit!
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Vo c ê
online
no
modo
avião.

TEMPORADA DE INVERNO

A Azul vai operar 50 novas rotas no mês de julho
reforçando suas ligações para o Nordeste do Brasil
e criando operações adicionais nos aeroportos de
Campinas, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Seguro e
Santos Dumont _ este, por exemplo, terá dois voos diretos
para Florianópolis (foto) e um por dia para Porto Seguro.
“Estamos preparando uma alta temporada ainda mais
focada em mercados de lazer. Sabemos que as pessoas
que têm viajado neste momento buscam reencontrar
parentes e amigos já vacinados ou aproveitar merecidos
dias de folga em destinos turísticos de nosso País”,
destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha.

odo azul

Ξ 2 col. de sopa de óleo de soja
Ξ 1 cebola picada
Ξ 1 pimentão verde em cubinhos
Ξ 2 dentes de alho picados
Ξ 1 colher de café de farinha

PENNE

Ξ 2 colheres de sopa

Fotos: Divulgação Azul e Shuterstock

PICADINHO

Ξ 1 kg de coxão mole

Azulzinho e Rosinha
precisam de você!

VARIEDADES

VINHO
DO MÊS

E S PA ÇO K I D S

Brinque com a gente e encontre
os próximos destinos dos nossos
personagens preferidos.

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
CASA DE CAMBRES DOURO DOC 2017

Não existe carreira profissional linear, feita apenas de sucessos ou de tropeços. Essa
é uma das lições do livro A Vida É Tudo o que
Você Faz com Ela, de Pedro Janot, empresário que trouxe marcas como a Zara para o
Brasil e também esteve no topo de gigantes,
como Mesbla, Lojas Americanas, Richards e
Pão de Açúcar. Em 2008 Janot fundou a Azul
Linhas Aéreas, ao lado de David Neeleman.
Sob seu comando, a empresa conquistou
16% do mercado nacional, até então domiA VIDA É TUDO O QUE
nado em 98% por duas companhias.
VOCÊ FAZ COM ELA
Ao longo de 328 páginas o autor dá diEditora Gente
cas valiosas para quem está ingressando
R$ 44,90
no mercado de trabalho ou àqueles que se
328 págs.
aventuram no mundo do empreendedorismo. Janot destaca a importância da resiliência nas relações de trabalho, conceito que, segundo ele, anda esquecido pelas novas gerações. “Muitos têm dificuldades em encarar
frustrações, vivem em um mundo de imediatismos pulverizado, frenético, que exige respostas rápidas e precisas. Um mundo de coisas
instantâneas e descartáveis, com o qual um contingente de jovens
talentosos não sabe bem como lidar ou o que fazer; ou pior, acabam
fazendo qualquer coisa para tentar encontrar alguma resposta. Não
espanta que, na primeira dificuldade, diante do primeiro não, eles
se melindrem, joguem tudo para o alto ou mudem de direção indo
para qualquer lugar”, escreve Janot, no capítulo de abertura.
Janot também relembra momentos difíceis de sua trajetória, como
o acidente que sofreu há dez anos e que o deixou paraplégico. “Depois do acidente, fazíamos a reunião semanal da direção da Azul na
sala da minha casa. Muita coisa foi definida aqui”, relembra. “Tive
muitos momentos difíceis, depressivos, em que (re)visitei toda a minha história, como se estivesse desembrulhando episódios, olhando
as relações de causa e efeito”, conta. Casos, memórias, reflexões, conselhos e exercícios práticos também fazem parte do livro.
18
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Portugal alcançou uma boa fatia de
market share dos vinhos vendidos
no nosso país. Este tinto se mostra
com uma cor vermelha rubi brilhante.
Seus aromas nos brindam com frutas
vermelhas intensas. Ao primeiro gole
percebemos seus taninos já suaves.
É um vinho jovem, com ótimo frescor
e notas de especiarias. Sabor frutado
intenso, bem equilibrado por notas de
baunilha do breve estágio em madeira.
Elegante e persistente.
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LIÇÕES PROFISSIONAIS

Produtor: CASA DE CAMBRES
Região: Douro, Portugal
Uvas: Touriga Nacional, Touriga
Franca e Tinta Roriz
Preço: R$ 110,00
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BRASÍLIA-CAMPINAS-MANAUS-NATAL
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BRANDED CONTENT

Cidade histórica de Penedo

Piscinas naturais da
Praia de Pajuçara

Cânions do Rio São Francisco; abaixo,
o mar verde-esmeralda de Maragogi

UMA JOIA NORDESTINA

Praia do Patacho, em Porto de Pedras

A

lagoas é a prova geográfica do ditado “tamanho não é documento”. Segundo menor estado do Nordeste, Alagoas
se destaca como um dos destinos turísticos mais procurados na região, tanto por brasileiros como por visitantes
internacionais. De Norte a Sul, do Sertão ao Litoral, o que não
faltam são opções para quem busca diversão, aventura, cultura e
história. Seja pela cor verde-esmeralda do mar, pelo encontro
da água salgada com a doce, por suas 17 lagoas, pela imponência dos cânions do São Francisco ou pela exuberância de suas
falésias, Alagoas é o destino ideal para férias inesquecíveis.
A começar pelo deslumbrante litoral, com 250 km de praias
e piscinas naturais. Alagoas possui as praias com a combinação
de cores mais surpreendente da costa brasileira, com o verde vívido da Mata Atlântica e dos coqueiros; o branco cintilante das
areias fofinhas; o amarelo de onde a água morna banha a praia;
e a incrível mescla de tons verdes e azuis do mar tranquilo. Por
tudo isso, a região ganhou o apelido de Caribe brasileiro.
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O primeiro encanto dos turistas é Maceió, capital com o
mar mais turquesa do Brasil. A cidade oferece uma sequência
de belas praias – como Ponta Verde, Pajuçara, Jatiúca e Ipioca –, diversas opções gastronômicas e uma grande variedade
de atrações, como as piscinas naturais da Pajuçara, o passeio na
orla, os mergulhos em regiões de antigos naufrágios e o incrível
artesanato no Pontal da Barra.
A paleta de matizes é ainda mais impressionante no litoral
Norte, a Costa dos Corais. É a segunda maior barreira de corais
do mundo, que vai da divisa do estado com Pernambuco até o
Rio Meirim, em Maceió, e abrange oito municípios. Um dos
mais famosos é Maragogi, graças à impressionante cor verde-esmeralda do mar em suas dez praias e aos passeios de catamarã
até as piscinas naturais formadas por arrecifes de corais. Há também passeios de lancha e de buggy, bem como um tour ecológico na Trilha dos Visgueiros. Quer conhecer outros destinos
imperdíveis do litoral Norte alagoano? Um deles é Porto de

Foto: Kaio-Fragroso e Divulgação

Com belas praias enfeitadas pelo mar verde-esmeralda, passeios ecológicos e cidades históricas
incríveis, Alagoas é o destino perfeito para quem quer conhecer a rica a diversidade do Nordeste

Pedras, onde está localizada a Praia do Patacho, que reúne um
cordão de coqueiros, areias claras e piscinas naturais formadas
por recifes no meio do mar cristalino, e a Associação Peixe-Boi,
que realiza tours nos manguezais do Rio Tatuamunha para observação desses mamíferos. Outros municípios famosos da região são Japaratinga, com praias tranquilas, falésias e piscinas
naturais, propícias para mergulhos; São Miguel dos Milagres,
um dos mais antigos povoados de Alagoas, onde estão as inspiradoras Praia do Toque e Praia do Riacho; e Barra de Santo
Antônio, destino a 37 km da capital, onde está localizada a Praia
do Carro Quebrado, com imensas falésias de cores vibrantes.
Alagoas também arrebata os visitantes ao Sul de Maceió. Pertinho dali, a 20 km, fica o município de Marechal Deodoro,
onde está localizada a famosa Praia do Francês, ideal para surfar,
passar o dia e almoçar nas barracas. Visite também a orla lagunar e o Centro Histórico da cidade, onde estão a Igreja Matriz
de Nossa Senhora da Conceição, o Museu de Arte Sacra e o
Convento Franciscano de Santa Maria Madalena.

Desça mais um pouco para conhecer as belezas da Barra
de São Miguel, com 10 km de praias. A região reúne diversos restaurantes e beach clubs, além de um aquário natural e o passeio à Vila Palateia, uma fazenda de ostras. Ali
perto, em Roteiro, fica a notória Praia do Gunga, entre o
mar esverdeado e a Lagoa do Roteiro, onde onde é possível realizar passeios de barco, bugue e quadriciclo. Mais ao
Sul, quase na divisa com Sergipe, estão as dunas douradas
de Piaçabuçu, onde há passeios de bugue, esquibunda e o
encontro do Rio São Francisco com o mar.
Por falar no Velho Chico, Alagoas também oferece
muitas opções turísticas no sertão do estado. Uma das
atrações mais emocionantes é o passeio de lancha ou catamarã nos fantásticos cânions do Rio São Francisco. Já
os aficionados pela história do Brasil não podem deixar
de visitar as cidades de Penedo e Piranhas, com seus sítios
históricos e paisagísticos tombados pelo Iphan, além da
fantástica Rota do Cangaço.

AZUL
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DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Vila Velha | Espírito Santo por Maria Cecília Toledo

Praia do Forte | Bahia por Biancca Pedro de Souza

Copacabana | Rio de Janeiro por Vinicius Rocha

Chapada Diamantina | Bahia por Felipe Boyano

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós, em alta resolução, pelo e-mail instaazul@voeazul.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.
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O charme de uma das
regiões mais visitadas do
litoral do Rio Grande do Norte,
famosa por lugares como a
Praia da Madeira (foto)

Foto: Gui Gomes

Fotos: Arquivo Pessoal
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P I PA

ENTRE
DUNAS
E FALÉSIAS

Um dos destinos mais famosos
do Rio Grande do Norte, a
Praia de Pipa, a 87 quilômetros
de Natal, é o lugar ideal para
quem procura descanso à
beira-mar sem abrir mão de
agito, boa infraestrutura e
ótima gastronomia
por Bruno Segadilha | fotos Gui Gomes

P

Falésia da Praia de
Cacimbinhas, em Pipa

ipa. No dicionário, vasilha
arredondada de madeira
ou barril onde se guardam
vinhos e outros líquidos.
Nos diários de viagens dos
navegantes portugueses, a
palavra passou a significar a
formação rochosa que os ajudava a identificar a região onde hoje fica o município de Tibau do Sul, a 87 quilômetros de
Natal, capital potiguar, que recebe voos
diários da Azul. E foi essa antiga comparação que deu nome a uma das praias
mais belas e famosas do País, com suas
imponentes falésias vermelhas. Ao longo dos anos, Pipa chamou a atenção dos
turistas, ganhou bons restaurantes e pousadas e transformou-se em um dos destinos mais procurados do Rio Grande do
Norte. Pudera. Além dos lindos cenários
naturais, o balneário tem atrações para
vários gostos e estilos, desde o viajante
que chega em busca de badalação até
casais e famílias que querem um pouco
de paz e sossego à beira-mar. A região
também guarda surpresas em municípios
vizinhos, como Nísia Floresta, com suas
belas lagoas de água doce, e Georgino
Avelino, com as majestosas Dunas de

P I PA

Malembá. Seja qual for a sua escolha, você será mais um feliz
visitante a se apaixonar pelos encantos do litoral Sul potiguar.

A Praia de Pipa, propriamente dita, fica perto do Centro da
cidade e é uma das mais frequentadas porque está próxima da
maioria das pousadas, bares e restaurantes e por causa de suas
AS PRAIAS
águas calmas. Alguns metros adiante fica a Praia do Curral,
O município de Tibau do Sul, onde Pipa está localizada, também conhecida como Baía dos Golfinhos. Como o nome
conta com um complexo de sete praias, todas contornadas sugere, é o lugar onde os mamíferos marinhos costumam
por grandes falésias. Os livros de geografia definem essas dar as caras – com sorte, você poderá vê-los nadando por
formações como paredões íngremes encontrados no litoral ali. Logo ao lado está localizada a badalada Praia da Madeira,
de quase todo o mundo, esculpidos pela ação do mar há muito procurada por surfistas por causa de suas ondas. Tem
milhões de anos. A verdade é que, nessa porção do litoral ótima infraestrutura, com bares, cadeiras e barracas na areia,
potiguar, as falésias ganham um charme extra, graças à co- o que faz dali o ponto ideal para quem quer ver e ser visto.
loração avermelhada da terra, que contrasta com as águas
Outro lugar bastante propício para o surfe é a Praia do Amor,
azuis do mar e com o verde vivo da Mata Atlântica.
batizada assim por causa de suas duas faixas de areia que se encontram, formando um coração. Na maré baixa,
as pranchas dão lugar a visitantes interessados em
relaxar em suas piscinas naturais. Ali fica o Amô
Praia da Madeira; ao lado,
Restaurante e Tapiocaria, famoso por seus peixes
escadaria que dá acesso a ela
e pelo brownie de tapioca, recheado com chocolate ou com doce de leite.
Uma boa maneira de contemplar a grandiosidade dos chapadões é percorrendo uma das trilhas do Santuário Ecológico de Pipa. Todas são
de fácil acesso e oferecem vistas deslumbrantes.
Quer algo ainda mais tranquilo? Então, vale a
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Passeio de quadriciclo no Chapadão
de Pipa, com a Praia de Sibaúma, na
divisa entre Pipa e o município de
Barra do Cunhau, ao fundo

P I PA

Pôr do sol no Pipa Lagoa Hotel com a
Lagoa de Guaraíras ao fundo; abaixo
Praia do Giz, onde fica o restaurante
Ponta do Pirambu Day Use

Praia do Curral, também
conhecida como Baía dos
Golfinhos
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pena percorrer o alto das falésias a bordo de um quadriciclo e
sentir o vento batendo no rosto. A empresa Trilhas Ecológicas organiza passeios a bordo do veículo. Separe o final do dia
para navegar na Lagoa Guaraíras. A Guaíras Tour oferece um
tour pelos manguezais, onde é possível avistar espécies como a
garça-azul, e faz uma parada em um banco de areia para que
os visitantes possam tomar um banho de argila. O dia termina
com o inesquecível pôr do sol visto das águas.

O AGITO

pratos como o atum selado ao molho de laranja e o gratinado de bacon e camarão. Entre as sobremesas, não deixe de
experimentar o alfajor de colher, releitura de Pepe de um
dos doces mais tradicionais da Argentina. Trata-se de uma
espécie de creme de doce de leite servido com ganache de
chocolate e espuma de laranja. Inesquecível!
Perto dali fica o Oca Toca, restaurante da pousada Toca
da Coruja. O cardápio conta com itens como o peixe grelhado na folha de bananeira, recheado com farofa de camarão e banana, acompanhado de arroz de coco e vinagrete
de pimentas, além do medalhão de carne de sol grelhado e
recheado com queijo de coalho assado, servido com creme
de mandioca e farofa de feijão- verde.

O Centro de Pipa costuma ser um ótimo ponto de encontro para quem procura agito e badalação. A via principal, a Avenida Baía dos Golfinhos, concentra boa parte
de lojas, bares, restaurantes e baladas. É ali que
está localizada a Vila Mangueira, galeria comercial a céu aberto conhecida pela arquitetura
semelhante à de ilhas gregas como Mykonos.
Medalhão de carne de sol
com farofa de feijão-verde
Suas cores vibrantes fizeram da pequena rua
do Oca Toca; ao lado,
um dos pontos favoritos para quem quer fazer
empanadas do Macoco
fotos bonitas do destino.
A área conta ainda com excelentes opções
gastronômicas, a exemplo do restaurante Macoco. A casa serve clássicos da culinária argentina, empanadas, e criações do hermano Pepe
Sabadini, proprietário do lugar. Destaque para

Vila Mangueira,
no Centro de Pipa
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Praia da Restinga; ao
lado, Lagoa do Carcará
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ESCAPADAS

Camarões empanados
do Caranguejo do Olavo;
acima, Lagoa de Arituba

Localizado a 44 quilômetros de Pipa, o
município de Nísia Floresta guarda boas
surpresas. Reserve um dia para conhecer
a famosa Praia de Camurupim, formada
por vários arrecifes e com mar tranquilo.
Na hora do almoço, faça uma parada no
Caranguejo do Olavo. A casa serve uma
grande variedade de petiscos, entre eles a
fritada de caranguejo e o camarão na taça
ao molho Olavo.
Coloque também duas lagoas na lista:
Carcará e Arituba. Elas são formadas por
águas mornas, rasas e cristalinas, ideais
para crianças. A dica é deitar-se em uma
das redes e deixar os pequenos brincarem nos pedalinhos.
Quer mais luxo e conforto? Siga
para a Praia do Pirambu e conheça o
Ponta do Pirambu Day Use, espaço
que é uma mistura de clube e restaurante à beira-mar, com lounge, piscina
de borda infinita e ofurô.
Vale a pena conhecer também a Praia
da Restinga, no município de Barra do
Cunhaú, a 15 quilômetros de Pipa. O
acesso até lá é de barco e é feito pela Natureza Tur Passeios Ecológicos. A praia,
com areias branquinhas e mar cristalino,
tem redes na água e barracas que servem
espetinhos de lagosta. Para uma experiência mais exclusiva, peça para fazer o passeio na gamboa do Rio Curimataú, com
direito a uma parada para experimentar
ostras frescas, colhidas no viveiro de José
Edson, pescador famoso da região. No
trajeto de volta para Pipa, não deixe de
conhecer o Engenho Papary. A cachaçaria produz uma das bebidas mais conhecidas do Rio Grande do Norte, a cachaça
Papary, e versões como a de cravo e canela, além de rótulos de outras marcas.
Guarde fôlego para um passeio de
4x4 nas Dunas de Malembá, no município vizinho de Georgino Avelino,
um tour organizado pela Luck Receptivo. As grandes montanhas de areia
são perfeitas para um tour radical em
alta velocidade. Antes de assistir ao
sol se pôr, experimente escorregar em
uma das dunas. Acredite, passado o
medo inicial, é muito divertido.

!

SERVIÇOS
Sempre cheque antes
se o estabelecimento está
pronto para recebê-lo

ONDE FICAR

Ξ PIPA LAGOA HOTEL
pipalagoa.com
ONDE COMER
Ξ PONTA DO PIRAMBU DAY USE
pontadopirambu.com.br
Ξ OCA TOCA
tocadacoruja.com.br
Ξ AMÔ RESTAURANTE E TAPIOCARIA
amorestaurante.com.br
Ξ MACOCO
@restaurante_macoco
Ξ CARANGUEJO DO OLAVO
@caranguejo_do_olavo
PASSEIOS
Ξ LUCK RECEPTIVO
luckreceptivo.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Natal, a 87 km de Pipa,
com voos partindo de várias cidades.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

R$
ou

R$

199,00
10x de

sem juros

1.990,00

PIPA
7 noites no
Pipa Lagoa
Hotel com café
da manhã.
Saída em
11/9/2021
(de Viracopos)

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Passeio de 4x4 nas Dunas
de Malembá; os visitantes
sobem os morros e
deslizam com pranchas

PERUAÇU

PARAÍSO
SECRETO

Um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil fica quase escondido no Norte de Minas
Gerais, próximo a Montes Claros. Fomos até lá conhecer de perto o Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu, com mais de 140 cavernas, 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres
de até 12 mil anos atrás! texto e fotos Anna Carolina Negri
36
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A Gruta do Janelão, um dos
principais atrativos do Parque, tem 5 km
de extensão e é repleta de claraboias
naturais, com diversos escossistemas

AZUL
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magine um parque com a natureza quase intocada, mais de 140
cavernas e 80 sítios arqueológicos repletos de pinturas rupestres.
Pois esse paraíso do ecoturismo
existe e fica mais pertinho do que
pensamos, no Norte de Minas
Gerais. Trata-se do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que
abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, a
cerca de 200 km de Montes Claros, destino que recebe voos regulares da Azul.
Com 56.448 hectares de extensão, o
parque foi criado em 1999, mas só foi
aberto para visitação em 2014. Tem trilhas bem demarcadas nas áreas de mata
e passarelas de madeira próximas aos
paredões e às cavernas. A estrutura é
boa, mas não há venda de alimentos no
local – vale levar água e comidas leves,
além de usar calçados fechados.
O parque é dividido em sete trilhas,
com graus de dificuldade variados.
Todas as visitas devem ser feitas com
condutores ambientais credenciados
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
– no site do órgão dá para consultar a
lista desses profissionais e agendar sua
visita. A entrada no parque é gratuita,
mas o serviço dos condutores é cobrado. Reserve ao menos três dias para
desbravar a região, hospedando-se em
algum hotel de Itacarambi, a 15 minutos de carro do local.
Um dos melhores atrativos é a Gruta
do Janelão, uma caverna com 100 m
de altura, que vai se abrindo em novos
espaços. Os salões têm estalactites monumentais, como a Perna da Bailarina,
a maior do mundo. Outras populares
são a Gruta do Índio e a Gruta Bonita,
única caverna totalmente escura aberta a visitação.
Não deixe de visitar a Lapa dos Desenhos, com seus coloridos painéis de
arte rupestre pré-histórica, a trilha do
Arco do André, com mirantes naturais e cavernas gigantescas, e a Lapa do
Boquete, onde está um dos principais
sítios arqueológicos do parque.
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O impressionante conjunto de
espeleotemas que se parecem com
enormes cogumelos vermelhos, na
Gruta do Janelão; abaixo, os imensos
paredões do Janelão

A famosa Claraboia do
Coração, em um dos
trechos da Gruta do Janelão

PERUAÇU

A imensidão do Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu vista a partir
do Mirante da Mata Seca; detalhe,
à esquerda, da entrada da Caverna
do Carlucio

PERUAÇU

Arte rupestre nos paredões da
Lapa dos Desenhos; abaixo,
passarela de madeira para
observação das pinturas

A Gruta Bonita, uma caverna
escura, é caracterizada pela grande
variedade de espeleotemas, como
estalagmites, estalactites, ninhos de
pérola e colunas _ e muitos deles
ainda estão se formando gota a gota

AZUL
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A barriguda, ou paineira-branca, é
uma árvore comum nas fazendas
do entorno do Parque Nacional.
A saliência no meio do caule, que
lembra uma barriga, é, na verdade, um
reservatório natural de água

Pinturas nas paredes da Lapa do Caboclo;
abaixo, o mocó, um dos roedores da região

COMO IR

A Azul leva você até Montes Claros, a
200 km das Cavernas do Peruaçu, a
partir de diversas cidades do País.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

90,50
R$ 950,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

MONTES CLAROS
(PARQUE
NACIONAL DO
PERUAÇU)
2 noites no
Ibis Montes Claros
Shopping, com
café da manhã.
Saída em
9/9/2021
(de Guarulhos)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

44

AZUL

FOZ DO IGUAÇU

Um paraíso no meio
das dunas brasileiras.
Para quem quer se
manter (bem) isolado.

5 dias/4 noites

Saída: 21/08/2021

8 dias/7 noites
Hotel Costamar

Até 2 crianças grátis na hospedagem.

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | City tour com Litoral Sul

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto
Origem: Viracopos

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 04/09/2021

Porto Seguro Praia Resort
Hospedagem all-inclusive | Passagem aérea
| Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
Até 3 crianças grátis na hospedagem.

Origem: Confins

Origem: Confins

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

97,90

5 dias/4 noites

979,00

Saída: 22/09/2021

169,90

1.699,00

RIO DE JANEIRO
4 dias/3 noites

Saída: 09/09/2021

Marruá Hotel

Mar Palace Copacabana

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Origem: Viracopos

Mini Hotel

Saída: 11/09/2021

Grand Carimã Resort

BONITO

JERICOACOARA

MACEIÓ

421,50

4.215,00

SERRA GAÚCHA

4 dias/3 noites

Saída: 26/09/2021

Wyndham Gramado Termas
Resort & Spa
Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

Origem: Guarulhos

Origem: Guarulhos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

99,90

999,00

73,70

737,00

109,00

1.090,00

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

JOÃO PESSOA
8 dias/7 noites

Saída: 19/09/2021
Origem: Viracopos

8 dias/7 noites

Saída: 11/09/2021

Saída: 11/09/2021

Hotel Solar Porto de Galinhas
Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea
Pague por 6 noites e fique 7 noites. Até 2 crianças

10x sem juros de

à vista

R$

R$

Pague por 6 noites e fique 7 noites.

1.600,00

8 dias/7 noites

Hotel João Pessoa Hplus Beach
Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

160,00

PORTO DE GALINHAS

Origem: Confins

grátis na hospedagem.

SERRA CATARINENSE
4 dias/3 noites

Saída: 03/10/2021

Serra Bela Hospedaria
Rural
Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

Origem: Confins

Origem: Guarulhos

10x sem juros de

à vista
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Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos, para voos da Azul, partindo de Confins
(CNF), Guarulhos (GRU) e Campinas (VCP) com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 21/08/2021
e completadas até 06/10/2021. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias
específicas, e estadias em hotéis nas categorias especificadas. A gratuidade para criança é válida exclusivamente na hospedagem, não sendo válida no aéreo
ou demais serviços. O mesmo se aplica aos descontos aplicados. Valores anunciados não incluem taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Parcelamento
válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard, American Express e Elo, considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada.

Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens
aéreas são pessoais e intransferíveis. 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. As leis e/ou normas legais vigentes e aplicáveis à época deverão ser observados. 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. Imagem meramente ilustrativa.
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ARENAS
MAJESTOSAS
por Bruno Segadilha

Palcos dos eventos esportivos
mais importantes do mundo,
além de abrigar shows e
espetáculos, alguns estádios
impressionam por sua
grandiosidade e sua arquitetura
arrojada. Selecionamos os mais
belos e icônicos do mundo

YANKEES STADIUM
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS
Casa do New York Yankees, um dos principais
times de baseball dos Estados Unidos, o estádio
foi inaugurado em 2009, na região do Bronx,
em Manhattan, para substituir a antiga sede,
de 1923. Os gastos elevados com as obras – que
chegaram a US$ 2,3 bilhões – e a polêmica
destruição de parques para dar espaço à
arena atrasaram a sua construção, que levou
três longos anos para ser concluída. A parte
exterior foi revestida com concreto, granito e 11
mil peças de calcário indiano, o que dá um ar
suntuoso ao enorme prédio. Os telhados das
arquibancadas têm réplicas dos frisos originais,
garantindo um charme vintage ao lugar. Do lado
de dentro, cerca de 1.300 fotos ficam expostas
de maneira permanente para contar a história
dos Yankees.

NIZHNY NOVGOROD
NIZHNY NOVGOROD // RÚSSIA
A construção, inaugurada para a Copa do
Mundo de 2018, na Rússia, tem formato
circular e é totalmente coberta por placas
translúcidas para garantir uma iluminação
natural. Seu design tem estrutura leve, com
suportes triangulares, fachada ondulada
e semitransparente. Os visitantes são
recebidos em uma galeria pública periférica
que circunda o estádio, onde se encontram
os portões e as escadas. As cores azul e
branca são uma referência à água e ao vento,
já que o Nizhny Novgorod foi erguido às
margens do rio Volga, um dos maiores da
Europa. O local, aliás, é estratégico. Fica ao
lado de uma série de edifícios históricos,
incluindo a imponente Catedral Alexander
Nevsky, claramente visível desde a parte
alta da cidade. Essa foi a maneira que o
governo russo encontrou de revitalizar uma
área subutilizada da cidade de Nizhny, antes
usada apenas para uma famosa feira de rua.
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AL JANOUB STADIUM
AL- WAKRAH // QATAR
Sede do time de futebol Al Wakrah Sport Club, é a
obra mais recente inaugurada para o campeonato
mundial de 2022, no Qatar. O estádio foi projetado
para abrigar 40 mil pessoas, mas será parcialmente
desmontado depois do evento, diminuindo sua
capacidade para a metade. Isso porque os dirigentes
do time querem reduzir os custos de manutenção do
prédio quando o mundial acabar. Por causa do forte
calor do Oriente Médio, a construção conta com um
teto removível, feito de tecido e cabos de metal, além
de um potente sistema de refrigeração. O desenho
da cobertura lembra as formas do casco de um navio
invertido, que, no fim do dia, reflete o pôr do sol,
formando um espetáculo de luzes inesquecível.
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BORISOV ARENA

ALTICE ARENA

BARYSAW // BILEORRÚSSIA

LISBOA // PORTUGAL

O visual futurista impressiona. Há quem enxergue Borisov Arena como uma imensa nave espacial. Outros o identificam
como uma brilhante colmeia de metal. Sede do time de futebol FC Bate Borisov, o estádio foi inaugurado em 2014,
depois de alguns anos de estudo da região, um planalto coberto por uma densa vegetação e com forte circulação
de vento. A ideia era causar o menor impacto ambiental possível e derrubar o menor número de árvores dali. Para
aproveitar a boa condição climática do lugar os arquitetos da OFIS Architets desenharam um espaço coberto por uma
grande estrutura de alumínio vazada, o que facilita a circulação de ar. Além de abrigar jogos e eventos esportivos, o
local também funciona como uma espécie de shopping, com restaurantes, lojas e até uma pista de boliche.

Minimizar o impacto visual na cidade e contribuir para o uso racional de energia. Esses eram os dois principais
objetivos do arquiteto português Regino Cruz ao projetar o estádio, localizado no Parque das Nações, em Lisboa.
Por isso o Altice Arena foi construído com chapas lisas de zinco que se movimentam como persianas. O material
dá um ar mais sóbrio ao prédio e permite a entrada de luz natural, que ajuda nos sistemas de iluminação e de
aquecimento durante o inverno. Para facilitar a entrada e a saída do público, a arena principal, onde ocorrem
as competições e eventos, foi construída mais de seis metros abaixo do solo, o que permite que quase todas as
arquibancadas fiquem no nível da rua.
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ARENA DAS DUNAS
NATAL // BRASIL

Fotos: Shutterstock

Tem 50 metros de altura e capacidade para
mais de 30 mil pessoas. Seu formato lembra
as famosas dunas da capital potiguar, com a
fachada e a cobertura integradas por 20 módulos
revestidos com telhas de alumínio, o que facilita
os isolamentos térmico e acústico. A parte superior
foi desenhada para captar água da chuva, usada
nos banheiros e para regar o campo. Outra
preocupação do escritório de arquitetura Populous,
responsável pelo design do estádio, era garantir
uma visão privilegiada para os torcedores e uma
boa transmissão dos jogos. Por isso a primeira
fileira das arquibancadas fica a apenas 15 metros de
distância do campo e o sistema de iluminação, que
utiliza 306 holofotes, proporciona uma visibilidade
uniforme e constante, que elimina as sombras e
facilita a exibição dos jogos em alta definição.

BEIJING NATIONAL STADIUM
BEIJIN // CHINA
Conhecido como Ninho de Pássaro, foi sede das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de
Pequim, em 2008. Os arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron e o chinês Li Xinggang criaram uma estrutura
leve e à prova de terremotos, formando vários pentagramas. A estrutura foi coberta com um material à prova de
chuva e translúcida, permitindo a entrada de luz solar. Este telhado, aliás, gerou apreensão entre os engenheiros da
construção. Eles não tinham certeza se a enorme teia de mais de 11 mil toneladas aguentaria o próprio peso. O aço foi
sustentado por colunas temporárias, até a inauguração do estádio, quando os macacos hidráulicos foram retirados e
os profissionais puderam constatar que a ideia havia dado certo.
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CAMP NOU
BARCELONA // ESPANHA
Inaugurado em setembro de 1957, o estádio, sede
do time Barcelona, já passou por várias reformas
importantes. A primeira foi em 1981, quando foi
ampliado para a Copa de 1982 e aumentou sua
capacidade para 150 mil pessoas. A segunda ocorreu
em 1988, quando os dirigentes do clube tiveram que
tirar as áreas onde os torcedores ficavam de pé, por
exigência da União das Federações Europeias de
Futebol. Isso reduziu a quantidade de espectadores
que o lugar comportava para cerca de 99 mil. Ainda
assim, o Camp Nou continua sendo o quinto maior
estádio de clubes do mundo e o maior da Europa.
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MARACANÃ

WEMBLEY

RIO DE JANEIRO // BRASIL

LONDRES // INGLATERRA

Em 1938, Jules Rimet, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), visitou o Rio de Janeiro e aceitou a
candidatura brasileira para sediar o mundial de 1950. O País, porém, não possuía um grande estádio e era preciso
construir um que impressionasse o planeta. As obras começaram em 1948. A estrutura oval contava com a incrível
capacidade para receber cerca de 200 mil pessoas. O estádio tinha 32 metros de altura e os seus eixos eram de 317 e
279 metros. De lá para cá, passou por algumas reformas, sendo a mais importante delas a feita para a Copa do Mundo
de 2014. O lugar ganhou novas rampas e uma cobertura para proteger o público do sol e da chuva. Os assentos também
ficaram mais próximos à lateral do gramado e todos os lugares têm 100% de visibilidade do campo.

Um dos lugares mais emblemáticos do futebol europeu, sediou cinco finais da Champions League e a final da
Copa do Mundo de 1966, quando a Inglaterra venceu da Alemanha e levou o título. Além do futebol, o Wembley já
abrigou os Jogos Olímpicos de 1948 e foi palco de shows de artistas como Queen, Guns N’ Roses e Michael Jackson.
Em 2002, foi demolido e reconstruído e atualmente é a maior arena coberta do mundo, com capacidade para 90
mil pessoas. A nova construção com uma cobertura retrátil que se apoia em um arco de 133 metros de altura e
pode ser vista a vários metros de distância, fazendo do estádio um dos ícones da cidade. Essa geometria, aliás,
não é fruto do acaso: a arquibancada íngreme garante que todos tenham uma boa visão do campo e dos jogos.
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ESTI LO
DE VIDA

DESCUBRA A DIFERENÇA
ENTRE GOSTAR DE VIAJAR
E SER FÃ DE CARTEIRINHA.

66
GASTRONOMIA
Foto: Inove Aceleradora

O menu inventivo e as
belas opções de pescado
do restaurante Sagrado
Mar, casa em Brasília, que
serve delícias como as
vieiras na brasa (foto)

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
com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

58
HOTELARIA

70
BEM-ESTAR

O novo hotel Casa
Marambaia oferece charme e
luxo na serra fluminense

Tudo o que você precisa
saber para cuidar da beleza e
da saúde dos seus pés

72
BELEZA
As novidades e os principais
lançamentos da perfumaria para
homens e mulheres

HOTELARIA

SERRA
ENCANTADA
Construída nos anos 1940,
em Petrópolis, a Casa
Marambaia é reaberta como
um charmoso hotel, com ótima
gastronomia e muito contato
com a natureza
por Junior Ferraro

Piscina em meio aos jardins criados
por Burle Marx; acima, fachada do
casarão erguido em 1947
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Fotos: Denilson Machado/MCA Estudio

N

a década de 40, quando o abastado casal Julio e Odete Monteiro
planejou construir uma grande
casa de veraneio em Correias, na
região serrana do Rio de Janeiro, dona
Odete não teve dúvidas: contratou o
maior nome do paisagismo brasileiro
para criar os jardins ao redor da mansão.
Assim, em 1948 nascia um dos projetos
mais belos de Burle Marx, os jardins da
Fazenda Marambaia, uma exuberante
mescla de cores incríveis, texturas, curvas e caminhos, que se destacava e ao
mesmo tempo harmonizava com a majestosa cordilheira da Serra dos Órgãos,
ao fundo da imensa propriedade.
Com o tempo, a fazenda mudou de
donos, passou de um destino de veraneio
para uma residência frequentada pela alta
sociedade carioca, nos anos 1980, e até
centro de criação de ovelhas, nos anos
1990. No ano passado a propriedade passou a ser administrada pelo grupo hoteleiro
Promenade e, em fevereiro de 2021, teve
suas portas reabertas, para o deslumbre de
seus novos hóspedes. Agora com o nome
de Casa Marambaia, o hotel butique é um
sonho encravado nas montanhas, a apenas
15 minutos do Centro de Petrópolis.
E bota sonho nisso. Logo ao chegar
o hóspede já se depara com a suntuosa
fachada do casarão de dois andares. A
mansão abriga apenas sete suítes, tornando-se um verdadeiro refúgio em
meio à natureza da serra fluminense. O
projeto de interiores foi assinado pelo

escritório de arquitetura Projeto Mix, com curadoria de objetos de Claudia Aguiar, da Maria Maria, que preservou muitas
peças, móveis e tapeçarias originais. Assim, o glamour das
décadas passadas continua ali, na longa escada de madeira do
saguão principal, nas impressionantes áreas comuns – como
a sala do piano e o bar – e nos quartos com pé-direito bem
alto, decoração única e vista para os jardins. Nos banheiros
das suítes, todos de mármore com muita luz natural, amenities
refrescantes da marca Bvlgary e toalhas brancas bem felpudas
incrementam o momento de indulgência.
A gastronomia é um dos pilares mais admiráveis da Casa
Marambaia. O restaurante do hotel é comandado pelos chefs
franceses Roland Villard e David Mansaud, além do brasileiro
Bruno Hamad. O café da manhã já deixa bem claro que, ali,
culinária é coisa séria: além do bufê repleto de pães e croissants,
queijos e frios, iogurte artesanal, frutas e bolos, o hóspede ainda
se delicia com itens à la carte, como ovos beneditinos, brioche
assado na hora e até croque monsieur. No menu principal, os
chefs destacam ingredientes orgânicos, cultivados por produtores locais, em receitas inspiradas, como o gaspacho de ervilha
e hortelã, com cubos de melancia e camarões poché; a paleta de
cordeiro cozida em baixa temperatura, com ratatuille da horta
caramelizado, com feijão-manteiguinha
ao leite de coco; e a tarte tatin com frutas
caramelizadas do terroir de Itaipava. O
hotel ainda tem uma cave subterrânea,
que pode ser reservada para degustação
de vinhos ou jantares especiais fechados.
O restaurante também está aberto para
quem não está hóspedado no hotel.
A Casa Marambaia, porém, não se resume só a cama, mesa e banho. O hotel também oferece um variado menu
de experiências para os hóspedes. Você
pode queimar algumas boas calorias nas
quadras de tênis e na academia, pegar
uma das bikes disponíveis para conhecer
a fazenda ou fazer uma das trilhas ao ar
livre, com diversos níveis de dificuldade,
bem orientadas por placas e mapas.
Cansou? Aproveite a piscina com
ares dos anos 1940 e serviço de bar,
faça uma aula de ioga ao ar livre ou
entregue-se a uma massagem relaxante. Você ainda pode programar um
inspirador piquenique nos coloridos
jardins criados por Burle Marx, observando a beleza incrível desse exclusivo
refúgio serrano.

Lounge do bar, com algumas peças originais;
abaixo, uma das suítes do hotel

Ξ CASA MARAMBAIA / casamarambaia.com.br
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M IRANTE DO GAVIÃO
NOVO AIRÃO // AMAZONAS

Em 2011, depois de alguns anos promovendo expedições fluviais na
Amazônia com a empresa Katerre, os sócios Kleber Bechara e Ruy Tone
perceberam que era hora de expandir o negócio. Apesar do entusiasmo
com os cenários naturais que encontravam pela frente, os clientes sentiam
falta de mais de luxo nas jornadas rio adentro. “Os barcos já ofereciam
certo conforto; as cabines eram climatizadas; havia camas e servíamos uma
comida caseira. Mas alguns clientes queriam algo mais especial”, diz Ruy.
Os sócios se juntaram a Tito, barqueiro que os conduzia nas viagens, e Noé,
seu irmão, para dar início à construção de um hotel na orla do Rio Negro,
no município de Novo Airão, a 200 km de Manaus. O Mirante do Gavião foi
erguido com madeira de reflorestamento e chama a atenção pelo projeto
arquitetônico: a recepção e os sete bangalôs lembram barcos invertidos.
Para conseguir o encaixe perfeito das estacas de madeira, os engenheiros
precisaram recorrer às técnicas ensinadas pelos ribeirinhos na construção
de suas embarcações. Chuveiros elétricos ou a gás ali, nem pensar: a água
é aquecida por meio de placas solares. Os resíduos sanitários passam por
tratamento em uma estação subterrânea, que filtra os poluentes. Parte do
lixo não orgânico, a exemplo de latas e garrafas, é doado para a Cooperativa
de Catadores de Novo Airão. Ξ mirantedogaviao.com.br

BANANA BAM BOO ECOLO D G E
UBATUBA // SÃO PAULO

Para o casal Alexandre Haberkorn e Luciana de Sá
Nogueira, a sustentabilidade exige ação. Por isso
decidiram investir em um hotel que inspirasse esse valor.
“Compramos uma pousada e Ubatuba e readequamos
tudo nos moldes sustentáveis, desde a implantação de
energia solar e sistema de água, até a construção com
elementos mais naturais”, conta Alexandre. Localizado no
pé da Serra do Mar, o hotel foi construído com estruturas
de bambu, planta que cresce mais rápido do que as
outras espécies e auxilia na captura de gás carbônico da
atmosfera. As dez suítes são interligadas por passarelas
e deques suspensos, evitando enchentes, umidade e o
contato dos hóspedes com insetos peçonhentos. Áreas
comuns, como restaurante, possuem telhados recobertos
por plantas que retêm a água da chuva e diminuem a
temperatura dos ambientes. Ξ bananabamboo.com.br

É possível receber com charme e luxo
sem causar impactos ambientais? Sim!
Selecionamos hotéis e resorts espalhados no
País que são prova disso por Bruno Segadilha
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CONFORTO
SUSTENTÁVEL
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V ER D EG R EEN

KENOA EXCLUSIVE BEACH SPA & R ES O RT

JOÃO PESSOA // PARAÍBA

BARRA DE SÃO MIGUEL // ALAGOAS

Inaugurado em 2009, o Kenoa foi projetado para causar o
mínimo impacto ambiental. As piscinas são aquecidas por
meio de placas solares e os lanches, drinques e bebidas
servidos ali vêm em copos e pratos de plástico biodegradável.
“Além de reduzir o consumo de energia, esse sistema deixa
a água com a temperatura parecida com a do mar”, afirma
Thiago Mendonça, gerente comercial do hotel. Os banheiros
dos quartos possuem claraboias que deixam o ambiente mais
iluminado durante o dia, diminuindo consideravelmente o
gasto com luz. O Kenoa conta ainda com uma estação própria
de tratamento de dejetos, para que a água consumida nas
áreas comuns e nas 23 suítes possa ser reutilizada na grama
e nas plantas. “Tudo aqui foi muito bem projetado e tem
um porquê, desde as nossas práticas sustentáveis até a
decoração, pensada para fazer com que o hóspede se sinta
em comunhão com a natureza. As camas das suítes, por
exemplo, são mais baixas, em estilo japonês. Isso faz com
que, ao deitar, a gente tenha a sensação de estar flutuando
no mar”, diz Thiago. Ξ kenoaresort.com

Foi na infância, durante as viagens com o avô no sertão
nordestino, que o empresário Demétrio Jereissati percebeu
como a ação humana pode impactar negativamente o
meio ambiente. O tempo passou, Demétrio formou-se em
engenharia, mas a vontade de ter um negócio ligado ao
conceito de sustentabilidade continuou. Em 2008, seu sonho
saiu do papel com a inauguração do Verdegreen Hotel, na
Praia de Manaíra, um dos locais mais descolados de João
Pessoa. “É possível oferecer uma hospedagem com conforto
sem abrir mão de boas práticas ambientais”, diz Samir
Jereissati, diretor do empreendimento. Toda água usada
nas áreas comuns e nos 140 apartamentos é reaproveitada
e boa parte da energia consumida ali é solar. Os hóspedes
podem enviar sugestões de novas práticas a serem adotadas
com o programa Atitude Verde Interativa. Caso a ideia seja
incorporada pelo Verdegreen, quem sugeriu ganha duas
diárias em apartamento duplo. Para ajudar na mobilidade
urbana e o uso de transportes menos poluentes, bicicletas
ficam à disposição dos visitantes. Ξ verdegreen.com.br

M AKENA HOTEL

S I X S EN S ES B OTA N I Q U E

AMONTADA // CEARÁ

MANTIQUEIRA // SÃO PAULO

Após morar um temp no Havaí, o empresário Gabriel Browne voltou
ao Brasil com o projeto de um empreendimento de alto padrão, que
oferecesse integração total com a natureza. No começo de 2021, abriu
as portas do Makena. Para não alterar a paisagem do pequeno vilarejo
de Icaraí de Amontada, a construção tem uma arquitetura minimalista,
com traços simples e modernos. Os ambientes são decorados com
peças de artesanato feitas pelos moradores, para incentivar a economia
da comunidade. No restaurante Nui todos os ingredientes vêm de
produtores da vila, assim como os peixes e frutos do mar são fornecidos
por pescadores da região. As 13 suítes também foram projetadas para
causar o mínimo impacto na região: a energia utilizada ali é a solar e a
água é tratada para reaproveitamento. Para evitar desperdício e poluição,
todas a garrafas do lugar são de vidro, os canudos biodegradáveis e os
amenities ficam em ecopumps, reservatórios que evitam o acúmulo diário
de plástico. “Nossa proposta é esta: ajudar a economia local, usar uma
energia limpa”, afirma Gabriel. Ξ 85 9 8124 2202

Fotos: Divulgação

Em 2012, o casal Ricardo e Fernanda Semler inaugurou na Mantiqueira,
perto de Campos do Jordão, o Botanique Hotel & Spa, com o objetivo
de oferecer sofisticação e conforto com mínimo impacto ambiental.
A ideia era valorizar a qualidade das matérias-primas, a identidade
local e uma remuneração justa. Todos os funcionários são moradores
da região e a cozinha do hotel é abastecida com ingredientes de
pequenos produtores. No início do ano, a marca Six Senses assumiu o
controle do hotel, que vai ganhar uma expansão - as atuais sete suítes
e 13 vilas ganharão outras 14 vilas, que serão construídas no estilo
ecofriendly, para preservar a flora e a fauna locais. A piscina principal
também será totalmente repaginada e o spa ganhará novas salas de
tratamento, áreas de relaxamento e bem-estar, um fitness center, além
de tratamentos com botânicos brasileiros. “Sustentabilidade não é
algo que fazemos; é o que somos. Não há melhor designer do que a
natureza e nós temos o dever de respeitá-la”, afirma Dominic Scoles,
gerente-geral do hotel. Ξ sixsenses.com/en/resorts/botanique
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NOVIDADES NO LOBBY
SÃO PAULO O hotel Renaissance está com lobby

novo. O projeto, assinado pela arquiteta Flavia
Romi, custou cerca de R$ 1,5 milhão e faz homenagem
a elementos da cidade, como a cultura e a arte
paulistanas. Entre os destaques estão móveis de
designers como Ronald Sasson e Ana Neute e
uma grande luminária, composta de mais de 40
esferas de fibra de vidro fixadas em uma estrutura
metálica. O lounge também possui grande sofá
modular que funciona como uma ilha central e
organiza o espaço de forma fluida e integrada.

DESIGN E HISTÓRIA
RIO DE JANEIRO Em 2013, o casal de franceses Pierre e Marie Beuscher decidiu tirar do papel um antigo projeto de vida.
Apaixonados pelo Rio de Janeiro, compraram um casarão histórico em Santa Teresa para criar um refúgio urbano em plena
região central da cidade. Foram cinco anos de obras tocadas pessoalmente pelo filho de Pierre e Marie, Joachim, e sua esposa,
Laís Vertis, e acompanhadas de perto pelo IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No início de 2020,
finalmente foram abertas as portas do Villa Paranaguá, com nove
suítes com varandas, com áreas entre 43 m² e 75 m², todas localizadas na sede, e um apartamento na parte de fora. Um jardim
com mais de 40 espécies de plantas tropicais e árvores frutíferas
inspirado no trabalho de Burle Marx emoldura a área externa e
serve de paisagem para quem está na piscina de borda infinita.
A decoração reúne móveis icônicos do design dos anos 1960,
como a clássica poltrona mole do brasileiro Sergio Rodrigues,
a chaise longue e o sofá do francês Le Corbusier. As torneiras
das pias dos quartos são assinadas por Philippe Starck para a
alemã HansGrohe. O serviço, aliás, é cuidadoso, mas sem ser
invasivo. A proposta é deixar o hóspede à vontade, com um
serviço mais autônomo e não ostensivo, sem perder de vista as
comodidades e os cuidados da hotelaria de luxo. A cozinha do
empreendimento oferece dois tipos de cardápio, que mudam
a cada estação, acompanhando a sazonalidade dos ingredientes: um de petiscos para a piscina e outro para o almoço e o
jantar. As receitas, de inspiração mediterrânea, levam insumos
colhidos na horta local e incluem bruschettas em pão de fermentação natural, massas frescas
feitas na casa, além de pratos de
Sempre cheque antes se o
estabelecimento está pronto pescados e carnes.

!
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Ξ villaparanagua.com

Uma das nove suítes do
Vila Paranaguá; abaixo, a
piscina do hotel

Fotos: Divulgação

Ξ renaissancesaopaulo.com.br

FÉRIAS NO
MEDITERRÂNEO

SICÍLIA O grupo Rocco Forte Hotels acaba de inaugurar seu mais novo empreendimento: o Rocco Forte Private Villas,
na Sicília, no litoral italiano. Ao todo são 20
acomodações situadas no topo de uma colina de
onde os hóspedes podem contemplar uma vista impressionante do
Mar Mediterrâneo. As villas, ou casas, têm entre 200 e 300 m² e podem receber famílias ou pequenos grupos. Todas contam com sala de
estar, cozinha equipada e três ou quatro quartos que se abrem para
uma varanda e têm acesso direto para a piscina privativa que fica no
jardim panorâmico. A praia privada do resort, os bares e restaurantes, além do Verdura Spa , dos campos de golfe e das quadras de tênis e do clube infantil, estão a poucos minutos das villas, acessíveis
por carrinho de golfe, bicicletas elétricas ou a uma curta caminhada.
Ξ roccofortehotels.com

SINTA-SE EM CASA

Hotéis no estilo guest house, com acomodações mais intimistas e acolhedoras

TW GUAIMBÊ
ILHABELA // SP

Tem apenas 16 suítes e décor inspirado
numa casa de praia. A sala, com piso
de madeira rústica e móveis feitos com
elementos naturais, é um ponto de encontro
dos hóspedes. Ξ twguaimbe.com.br

HAUTE HAUS
FLORIANÓPOLIS // SC

A casa principal abriga oito suítes. Ao
lado da piscina, um espaço para churrasco e reuniões dá um clima intimista
ao lugar, como se os hóspedes estivessem
na casa de um amigo. Ξ hautehaus.com.br

ALTOS DE SANTA TERESA
RIO DE JANEIRO // RJ

O casarão de 1904 tem oito quartos e
áreas comuns aconchegantes, além da
jacuzzi aquecida, que oferece uma vista
privilegiada do Cristo Redentor e do Pão
de Açúcar. Ξ altosdesantateresarj.com.br
AZUL
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GASTRONOMIA

PRAIA NO
CERRADO

Com receitas criativas e pratos
bem executados, o chef Marco
Espinoza traz as delícias
marinhas para as mesas do
Sagrado Mar, em Brasília

Fotos: Inove Aceleradora

por Junior Ferraro

L

Drinque Sagrado Marco, com gim,
aperol, licor 43, toranja, cupuaçu com
maracujá e tônica; acima, arroz de
camarão finalizado na brasa
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ocalizada no Centro-Oeste do
País, Brasília fica, no mínimo, mil
quilômetros distante da praia mais
próxima. Desde setembro passado,
porém, o oceano – e seus deliciosos frutos – ficou mais pertinho dos brasilienses,
quando o restaurante Sagrado Mar abriu
suas portas no Lago Sul. O nome já entrega: o menu é baseado em pescados,
crustáceos e moluscos marinhos, com
receitas criativas, preparadas na brasa e
servidas em ambiente com uma pegada
arejada e industrial.
A criação dessa consagração marinha
é obra do premiado chef peruano Marco
Espinoza, que também comanda a cozinha do restaurante vizinho, o Taypá, casa
de culinária andina dos mesmos sócios do
Sagrado Mar, os irmãos Antônio e Ivone
Carvalho. Espinoza, aliás, deve abrir este
mês sua terceira casa em Brasília, o Cantón Peruvian & Chinese Food, especializado em cozinha chifa, uma fusão das
culinárias chinesa e peruana.

A ideia do Sagrado Mar é aproximar
os sabores do mar do calor das chamas:
grande parte dos itens do cardápio é
preparada na brasa, conferindo um particular aroma defumado a diversas receitas. Começando pelos deliciosos pães
servidos no couvert, assim como alguns
legumes que compõem as receitas,
como cebolas e berinjelas, e os únicos
dois pratos à base de carne vermelha do
menu, bife de chorizo e ancho – uma
concessão do chef para clientes que não
apreciam comida marinha.
Nas entradas, há sugestões inspiradoras, como o sanduíche de ostras crocantes com maionese de curry e as vieras na
brasa com molho branco de limão, gratinadas com pão ralado. Entre os principais brilham os pescados que passam pela
brasa, como o polvo com chimichurri
e batatas ao forno; a lagosta com ravióli de batata-baroa com gorgonzola; e o
arroz com camarões, pimentão, ervilha,
vagem e caldo finalizado na brasa. Para

Salão do restaurante; acima,
à esq., vieiras grelhadas com
capellini ao pesto, tomates e
crocantes de queijo; à dir., o
chef Marco Espinoza

grandes apetites, o chef preparou a Torre Sagrado Mar, dois andares de peixes e
crustáceos, como camarões-pistola, lambretas, ostras, vieiras, mexilhões, polvo,
tartar de atum e peixe frito.
Uma boa dica para apreciar a diversidade da cozinha do Sagrado Mar é optar
pelo menu degustação, servido no almoço e no jantar. O repasto é composto
de nove etapas, incluindo couvert, três
entradas, um sorbet de tangerina para
limpar o paladar, três pratos principais e
sobremesa. E começa muito bem, com o
drinque Sagrado Mar, uma refrescante
mistura de gim, licor 43, aperol, xaropes
de toranja e de cupuaçu com maracujá
e água tônica. Entre as criações do chef
estão o Hot Shrimp, cachorro-quente de
camarão com bacon e molho tártaro, no
brioche, e a vieira grelhada com capellini
ao molho pesto e saladinha de tomates
com crocantes de queijo. Uma elegante
e cremosa torta de chocolate, com sorvete de paçoca, encerra essa saborosa festa
marinha em pleno cerrado.
Ξ RESTAURANTE SAGRADO MAR / 61 3202 3256
sagradomar.com

!
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MENU

O DRINQUE PERFEITO
PISCO MARACUJÁ
por Alê D’Agostino, bartender do

Gael – Cozinha Mestiça

INGREDIENTES:

Ξ 60 ml de pisco

Ξ 30 ml suco de limão

Ξ 15 ml xarope de açúcar
Ξ 30 ml de suco de maracujá

DERRETIDO E IRRESISTÍVEL
Reza a lenda que, alguns séculos atrás, camponeses suíços tiveram uma ótima ideia para matar a fome: reunir-se em volta
de uma fogueira para derreter e raspar grandes pedaços de
queijos, servidos com batatas, pães ou embutidos. A iguaria
acabou ganhando o nome de raclette, já que racler, em francês, significa raspar, e popularizou-se mundo afora, inclusive
no Brasil. O Bistrot de Paris, em São Paulo, serve a sua
raclette com vários acompanhamentos, que incluem batatas cozidas, pepino em conserva, baguete e tábua de frios:
viande des Grisons – uma espécie de carne seca suíça –, presunto cru, lombo defumado e calabresa apimentada. “Servimos exatamente da mesma maneira que na França, com o
aparelho certo: aquele em que encaixamos a peça de queijo
na parte debaixo e que tem uma grelha elétrica na parte superior. É uma diversão, um momento especial, um prato para
compartilhar na mesa. Outra vantagem é que cada um faz seu
tempo. Quem está com muita fome aumenta a potência da
máquina e come mais rápido. Quem quer papear ou namorar
um pouco, deixa a racleteira a uma temperatura menor e vai
saboreando aos poucos ”, diz o chef Alain Poletto. Também
em São Paulo, o Florina aposta em duas variações, além da
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Raclette, do Bistrot de
Paris, em São Paulo

tradicional: uma servida com salsichas para grelhar na mesa e
uma vegetariana, servida com cenoura, abobrinha, brócolis e couve-flor. “Nossa raclette tradicional sempre foi um
destaque, porque, além do queijo de boa qualidade, nossos
frios são produzidos aqui mesmo. Mas, ao longo dos anos,
percebemos uma procura grande por uma versão sem carnes e foi a partir disso que pensamos nessa opção com legumes”, diz a proprietária da casa, Cristina Häfeli. Já no Swiss
Cottage, em Gramado, na Serra Gaúcha, o prato vem servido em uma chapa e é acompanhado de presunto de parma,
batatas, cebola e vegetais em conserva. “Criamos uma receita
nossa para esse clássico suíço. É um sucesso há 25 anos”, diz o
chef Claudio Wiltgen.
Ξ BISROT DE PARIS (SP)
bistrotdeparis.com.br
Ξ FLORINA (SP)
florina.com.br
Ξ SWISS COTTAGE (GRAMADO)
swisscottage.com.br

Fotos: Divulgação e Tati Frison

Ξ 20 mg clara de ovo desidratada

PREPARO:
Coloque os ingredientes na coqueteleira,
com bastante gelo, e agite bem. Coe em um
copo baixo com gelo e finalize com três gotas
de Angostura.

ITÁLIA COM SOTAQUE SULISTA

CURITIBA Pratos da tradicional culinária italiana. Esta é a proposta do Romeo,
em Curitiba. Por isso, da cozinha comandada pelo chef Rafael Gonçalves saem
itens como o Alla Carbonara, um espaguete servido com guanciale e queijo pecorino, e o All’Arabiata (foto), feito com pici – uma versão artesanal mais grossa
do espaguete –, guanciale, pimenta, polvo e farofinha de pão. O cardápio também traz algumas inovações e releituras, a exemplo da polenta, que ganha uma
textura mais cremosa e é servida com salsa trufada e gema caipira, além do
Parmeleone, um penne feito com farinha grano duro servido com presunto de
parma e melão. Ξ @romeo.cucina

TEMPLO DO CAFÉ

RIO DE JANEIRO O barista Leonardo Gonçalves
acaba de inaugurar seu Café Ao Leu, em
Copacabana. O bar oferece variações de cafés
partir de 16 tipos de grãos nacionais. Entre
as opções estão clássicos como o expresso, o
café filtrado, com leite e o duplo, além de itens
gelados, como o iced vanilla, e drinques, como
o cachaça coffee e o gim-tônica expresso. Não
deixe de experimentar o licor artesanal de café
acompanhado do incrível pão de queijo da Serra
da Canastra. Ξ cafeaoleu.com.br

TUDO SOBRE FRANGO

SÃO PAULO O frango orgânico é a grande estrela do Kotori, nova casa do chef
Thiago Bañares, do Grupo Tan Tan. Trata-se de um típico yakitori-ya, restaurantes
japoneses descontraídos, especializados em espetinhos de frango. Entre os dez
yakitoris do menu destacam-se o Tsukune (foto), uma almôndega de frango no
tarê, servida com ovo marinado em shoyu, a Ostra de Frango, que traz a porção
de carne localizada acima da sobrecoxa, e as crocantes asinhas da ave, além
de espetinhos vegetarianos, como os de quiabo e o de omelete. Não deixe de
provar os incríveis Shouronpou, dumplings de frango feitos no vapor, e saborear
um dos refrescantes highballs, drinques gaseificados leves e pouco alcoólicos,
criados pelo mixologista Alex Mesquita. Ξ @kotori.sp
AZUL
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BEM-ESTAR

TRATO NOS PÉS

Como se deve tratar solas ásperas?
Assim como a pele de todo o corpo, os pés precisam ser hidratados
diariamente. As partes mais ásperas
da nossa pele exigem cremes especiais e com concentrações maiores
do que nas peles mais finas.
Vale esfoliar as solas?
Devemos evitar agressões nessa
região. Lixar ou esfoliar frequentemente pode até afinar a pele no
momento, mas, por conta da agressão, essa pele tende a ficar mais espessa com o tempo. É indicado o
uso de cremes com concentrações
mais altas de ureia e de ácidos para
promover suavemente uma esfoliação química.
Qual o melhor jeito de hidratar os
pés? Por que isso é importante?
O melhor momento é na hora de se
deitar para dormir. Quando queremos intensificar e acelerar o afinamento, indicamos envolver os pés
com plástico filme depois de passar o creme. Essa oclusão durante
a noite acelera a melhora da pele.

PISANDO NAS NUVENS

Pés mal secos ou úmidos facilitam
o surgimento de problemas?
Sim, a umidade entre os dedos, associada ao calor dos pés dentro dos calçados, criam um
ambiente propício para desenvolvimento de fungos que
causam as frieiras e micoses. A prevenção é sempre secar
bem os pés, também entre os dedos, e, se necessário, desodorantes para os pés para reduzir a sudorese.

C

Como anda seu skincare? Já hidratou seus cabelos
esta semana? Praticou exercícios aeróbicos hoje?
Pois é. Quando falamos em rotina de cuidados com
o corpo, muitas vezes nos esquecemos totalmente
dos nossos pés. E esse é um grave equívoco! Além
de aguentarem nosso peso o dia inteiro, os pés merecem
cuidados especiais pois possuem inúmeras terminações
nervosas, muitas articulações em constante uso e uma
pele diferenciada. Para ajudar você a tratar melhor dos
pés, conversamos com a dermatologista Letícia Bortolini,
membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Confira
na entrevista as dicas da médica sobre a importância desses cuidados e como evitar problemas futuros.
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Na pandemia, muita gente percebeu que as solas dos pés
ficaram mais ásperas. Ao que se pode atribuir isso?
Com certeza o fato de estar mais em casa fez com que as
pessoas ficassem mais descalças, ou de chinelos. Esse hábito provoca mais atrito nos calcanhares do que quando
usamos sapatos com meias, já que o pé está raspando no
chão o tempo todo. Também provoca o ressecamento,
uma vez que o pé não fica úmido como quando está dentro de um calçado.
Aliás, andar descalço é recomendável?
Sim, andar descalço é ótimo, principalmente na terra ou
na grama. O contato direto com a natureza nos revigora
e equilibra. Dentro de casa também não é ruim.

Foto: Shutterstock e Divulgação

Bravos guerreiros que aguentam nosso peso o dia inteiro, os pés merecem cuidados especiais
que promovem a saúde da pele e sensação de bem-estar por Junior Ferraro

É importante promover a circulação do sangue nos pés?
Os pés são a parte mais extrema do corpo e a que mais
sofre com os efeitos da gravidade. Durante o dia eles tendem a inchar por causa disso. Se os calçados forem muito
apertados vão reduzir o fluxo venoso e podem causar calos e bolhas. Se ficamos muito tempo em pé ou sentados,
o fluxo de sangue tem dificuldade de subir pelas veias das
pernas, pois depende da contração muscular das panturrilhas, e isso provoca inchaço. É importante, de tempos em
tempos, movimentar os pés para cima e para baixo para
impulsionar o sangue.

Confira cinco produtos para manter seus pés mais
saudáveis e bem tratados todos os dias

1

3
2

4

5

1. Lixa elétrica de calosidades + refil,
Americanas – R$ 45,90 – americanas.com.br
2. Creme desodorante hidratante noturno
Footworks, Avon – R$ 14,99 – avon.com.br
3. Máscara hidratante intensiva para pés,
Dermage – R$ 14,90 – dermage.com.br
4. Foot massager shiatsu air pro homedics,
Polishop – R$ 1.439,88 – polishop.com.br
5. Esfoliante de pedra-pomes,
Granado – R$ 29 – granado.com.br
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BELEZA

MODA

FRAGRÂNCIAS DA ESTAÇÃO

SONINHO FASHION

CONFIRA SETE LANÇAMENTOS DE PERFUMES MASCULINOS E
FEMININOS QUE VÃO ESQUENTAR O INVERNO 2021 por Anna Paula Ali

PIJAMAS, CAMISOLAS E OUTROS ACESSÓRIOS
SE TORNARAM AMIGOS INSEPARÁVEIS NESSA
PANDEMIA. SELECIONAMOS SETE PEÇAS
CONFORTÁVEIS PARA UMA BOA NOITE DE SONO

2

por Anna Paula Ali

1
3

2
1

7

3

6

4

4
7

6
5

4. Perfume Libre Eau de Parfum Intense 50 ml, Yves Saint Laurent – R$ 569 – sephora.com.br
5. Eau de Toilette Zen for Men Shiseido, Shiseido – R$ 559 – shiseido.com.br
6. Perfume Perfect I 100 ml, Marc Jacobs – R$ 669 – sephora.com.br
7. Perfume masculino Explorer Ultra Blue 100 ml, Montblanc – R$ 719 – montblanc.com.br
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Fotos: Divulgação

1. Eau de Toilette Flor de Cerejeira 75 ml, L’Occitane en Provence – R$ 379 – loccitane.com.br
2. Colônia masculina Arbo Botanic 100 ml, O Boticário – R$ 124,90 – boticario.com.br
3. Very Good Girl EDP 50 ml, Carolina Herrera – R$ 539 – belezanaweb.com.br

Fotos: Divulgação

5

1. Robe hype preto, T_Jama – R$ 330 – tjama.com
2. Máscara de dormir com bordado coelho, Renner – R$ 29,90 – lojasrenner.com.br
3. Camisola de cetim, Hope – R$ 269 – hopelingerie.com.br
4. Camisão com manga longa classic, Loungerie – R$ 249,90 – loungerie.com.br
5. Chinelo flatform off-white pelos home, Arezzo – R$ 299,90 – arezzo.com.br
6. Pijama ginkgo longo, PatBo – R$ 510 – patbo.com.br
7. Pijama AF sh. doll ligan, Lupo – R$ 110, 34 – lupo.com.br

AZUL

73

EXECUTIVA

80
MADE IN BRAZIL
Foto: Divulgação

A trajetória vitoriosa
da Usaflex, líder no
mercado de sapatos de
conforto no Brasil

76
ENTREVISTA

84
5 PERGUNTAS

88
RESUMOCAST

Fernando Vilela, da Rappi
no Brasil, conta os desafios da
plataforma de entregas

Cláudio Coutinho, presidente
do banco gaúcho Banrisul, fala
sobre tecnologia e inovação

Livro diz que nossa capacidade
de gerar ideias é uma questão de
comportamento e de genética

ENTREVISTA

ENTREGA TUDO A
QUALQUER HORA

Fernando Vilela, CMO
da Rappi no Brasil

Fernando Vilela, CMO da Rappi no Brasil, conta como
a plataforma mudou o mercado de delivery no País
conquistando pequenos comerciantes e permitindo que
usuários pedissem todos os tipos de itens no momento
que quisessem por Bruno Segadilha
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e-commerce, as fez entender que dá certo
e que chega”, diz. Para o futuro, segundo Vilela, os planos da Rappi não se resumem a continuar aumentando a base
de usuários, mas servir como agente
de inovação e de transformação social.
“Queremos mostrar que dá para inovar.
Não precisamos de um americano ou
de um europeu para chegar aqui para
fazer acontecer. Vivemos em um ciclo
de desigualdade econômica eterno, de
produtividade estagnada, em que nada
funciona, nada move de verdade o ponteiro de desenvolvimento socioeconômico”, defende.
Quando a Rappi chegou ao Brasil, em
2018, o País já tinha grandes players,
como Uber Eats e iFood. Quais foram
as estratégias de entrar nesse mercado?
Começamos com delivery de supermercado e de farmácia, duas modalidades que
nenhum grande player oferecia na época.
Isso já sinalizava a nossa vocação de querer entender as dores do mercado, de trazer soluções. Entendemos que o delivery
caminha para uma evolução e que hoje
os usuários querem entregas de tudo.
Por isso chegamos com foco no botão
Qualquer Coisa, que foi um choque no
mercado. Isso ajudou a nos tracionar nas
áreas em que já tínhamos competidores.
Além disso, começamos bem, porque
nosso primeiro grande parceiro comercial foi o Grupo Pão de Açúcar.

Foto: Marcio Bruno

H

á pouco mais de três anos, Fernando
Vilela encarou o desafio de ajudar a
implantar uma nova plataforma de
entregas no Brasil, mercado onde
players como iFood e Uber Eats nadavam
de braçada. Formado em economia, o
executivo, de 28 anos, já tinha trabalhado
no mercado financeiro e ocupava, havia
alguns anos, o cargo de especialista de
pricing na AmBev, mas queria algo diferente. A virada veio meses depois, com o
convite para ser CMO (Chief Marketing
Officer) do aplicativo que, três anos depois de sua criação, na Colômbia, chegava ao País disposto a bater de frente com
grandes nomes do mercado. “Comecei
com eles praticamente do zero. Minha
entrevista de emprego foi na cozinha de
um escritório que ainda estava em obras,
em São Paulo”, diverte-se. A estratégia
para entrar nessa guerra de gigantes?
Além de comida, oferecer entregas de
tudo, de itens de farmácia a games e mimos para pets.
A ideia deu certo. Hoje, três anos depois, a Rappi já aumentou 24 vezes o
tamanho de sua operação no Brasil e
estima-se que acumule cerca de 6 milhões de usuários ativos no País. Vilela
acredita que a pandemia teve um papel
fundamental na consolidação das vendas digitais no mundo inteiro e que tenha mudado definitivamente os hábitos
dos consumidores. “A pandemia forçou
as pessoas a terem uma penetração no
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Você diz que o botão Qualquer Coisa foi um choque para o mercado. De
que maneira essa ferramenta mudou
as entregas por aqui?
Ele mudou a maneira como os usuários
de aplicativos de entregas viam os serviços. Antes, enxergavam essas plataformas
apenas para delivery de comida. Com o
botão Qualquer Coisa, eles perceberam
que era possível, por exemplo, pedir um
doce em uma padaria 24 horas, ou uma
água de coco na praia. Surgiram até coisas inusitadas, como gente usando o botão para conseguir companhia em exame
de endoscopia! O brasileiro é criativo, vai
“hackeando” o sistema!
O comportamento dos usuários também mudou?
Sim. Antes da pandemia, tínhamos os restaurantes como algo muito forte. Hoje os
supermercados estão em primeiro lugar.
Os pedidos também mudaram. Se antes
as pessoas usavam o aplicativo porque
não tinham em casa um item pequeno,
como açúcar, agora elas fazem compras
grandes. Tanto que fomos atrás até de
entregadores com carro. Mudamos nosso arsenal operacional. Outro destaque
são as compras do setor de pet. Tanto que
criamos essa modalidade por aqui. Pet é o
nosso novo filho. As pessoas investem dinheiro em comida, caminha, acessórios...
A pandemia teve influência decisiva em e-commerce no mundo todo.
Qual foi o impacto na Rappi?
78
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receber gente em casa e quero ir eu mesmo ao mercado escolher os produtos, ter
a experiência na loja. Por outro lado, não
vou sair de casa só para comprar água.
Antes éramos reféns de algo. Agora usamos de acordo com a conveniência porque existem mais opções de canal.

Fotos: Marcio Bruno e Divulgação

Como vocês atraíram pequenos comerciantes, até os que, até então, não
se interessavam por delivery?
Antigamente, o pequeno comerciante
tinha que ter motoboy próprio para fazer
suas entregas. Nós dissemos a ele: “Não
precisa mais contratar ninguém. Você
só tem que embalar seu produto. Da sua
porta até a porta do cliente, a responsabilidade é nossa”. Isso foi um grande salto
porque colocamos nesse mercado muitos
lojistas e donos de restaurante que não
se interessavam em delivery. Isso acabou
sendo uma marca nossa.

No ano passado, aumentamos
aumentam o nosso
faturamento em duas vezes e meia. As
pessoas estão comprando mais e com
maior frequência. Percebemos uma evolução grande no aprendizado do usuário
em usar delivery. Cerca de 70% da nossa
demanda eram à noite, de quinta-feira
a domingo. Hoje as pessoas pedem café
da manhã, por exemplo. O usuário vai
aprendendo a usar o aplicativo, e em diferentes ocasiões. Recentemente, lançamos o Rappi Turbo, que chega em até
dez minutos. Você acordou, abriu a geladeira, viu que está sem leite, em vez de
ir até a esquina comprar, pede. Estamos
caminhando para a hiperconveniência, a
fase 3.0 da indústria de delivery.
Esse comportamento é definitivo ou
só motivado pelas restrições sociais?
Eu diria que as pessoas tinham medo de
usar o aplicativo de delivery. Pensavam:
“Ah, vão clonar meu cartão, não vai dar
certo, não funciona”. A pandemia forçou
as pessoas a terem uma penetração no
e-commerce, as fez entender que dá certo e que chega. Nas fases de reabertura e
fechamento, os usuários entendem também que existe uma conveniência, mas
nem sempre é a melhor para você. Por
exemplo: existem ocasiões em que vou

QUIZ
LIVRO
Misbehaving: A Construção da Economia
Comportamental, por descrever a não
racionalidade na tomada de decisão.
SÉRIE
Game of Thrones. Como um nerd, adoro a
série e todo o seu enredo que mistura conflitos políticos, conquistas, amores e ficção.
HOBBY
Assistir a documentários sobre diplomacia
e conflitos internacionais. Fico fascinado
pela complexidade e pelos desafios que
diplomatas enfrentam no seu dia a dia.
O QUE MAIS PEDE EM DELIVERY
Hambúrguer. Nada melhor do que
um X-Egg com batata frita e ketchup para
fugir da dieta.
O Q U E N Ã O D Á P R A E N T R EG A R
Animais vivos. Afinal, é proibido por lei e
nem faz sentido, eticamente falando.
P R E PA R A R E M C A S A O U P E D I R
Depende da situação. 80% pedir, 20%
preparar em casa - sempre é uma atividade
de autodescoberta e tentativa de virar
um masterchef.

Por falar nisso, quais as peculiaridades
do consumidor daqui?
O brasileiro é de pequenas tribos, diferentemente de outros países na América
Latina, onde há grandes redes que dominam. Aqui é mais pulverizado. O desafio
é construir algo que seja hiperlocal. Nosso foco é sempre esse, estar conectado
com a realidade do fulano que mora em
tal região, muito mais do que construir
um aplicativo que seja universal.
Há um forte movimento dos entregadores reivindicando melhores condições de trabalho. O que vocês têm
feito para resolver isso?
A sociedade nunca viu tão bem o papel
social dos entregadores. O quanto são
importantes, seja no lado do varejista,

250 mil

é a quantidade de entregadores da
Rappi na América Latina. Apenas
no Brasil são 62 mil

9

é o número de países onde a
plataforma está presente,
Brasil, Colômbia, onde foi criada,
Chile, Peru, Argentina, México,
Uruguai, Costa Rica e Equador

2.300

pessoas fazem parte do quadro de
funcionários da empresa no País,
incluindo os shopper, colaboradores
que ficam nos mercados selecionando
os itens pedidos pelos clientes

No Brasil a Rappi
tem cerca de 62 mil
entregadores

do usuário, do médico que pede delivery
porque está cheio de pacientes para ajudar. No começo da pandemia, entendemos o que estava acontecendo na Ásia
e na Europa e entramos na corrida por
máscara, álcool em gel. Criamos centros de desinfecção para poder ajudar
no combate à proliferação do vírus. Mas
isso é o básico. Criamos um fundo para
remunerar os entregadores que ficaram
doentes e não puderam trabalhar.
A Rappi está presente em nove países
da América Latina, incluindo Colômbia, onde surgiu, México, Chile
e Argentina. Qual a importância do
mercado brasileiro para a empresa?
Muito grande. Hoje nossos maiores
mercados são México e Colômbia. Brasil está em terceiro. O PIB brasileiro
representa cerca de metade do PIB da
América Latina. Então, obviamente,
não existe empresa importante na região que não esteja presente aqui. Além
disso, o Brasil tem muitas cidades com
alta densidade populacional e um mercado maduro em delivery, porque ele
existe desde a década de 90, quando pedíamos por telefone.
A Rappi funciona como um intermediador entre o comerciante e os usuá-

rios. De onde vem, então, o lucro da
empresa?
A gente ganha dinheiro de algumas formas. A primeira, com a comissão em
cima do varejo, em cima das compras que
o usuário faz. Outra é por meio de service fee, a taxa de entrega cobrada dependendo do pedido do usuário. Além disso,
como temos 11 milhões de usuários na
América Latina, somos um player muito
relevante de venda de mídia. No fim do
dia, a gente segue investindo dinheiro,
muito mais do que recebe. E acertamos
de tal forma essa equação que, de janeiro
de 2018 a janeiro de 2021, multiplicamos
o tamanho do negócio em 24 vezes.
Quais os planos da companhia para
médio e longo prazos?
Levar cada mais excelência para o usuário final e ser referência de inovação na
América Latina. Queremos mostrar que
dá para inovar. Não precisamos de um
americano ou de um europeu para chegar aqui para fazer acontecer. Vivemos
em um ciclo de desigualdade econômica
eterno, de produtividade estagnada, em
que nada funciona, nada move de verdade o ponteiro de desenvolvimento socioeconômico. A única forma de isso acontecer é por meio de tecnologia, é colocar
as melhores pessoas para empreender.
AZUL
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Linha de sapatos e acessórios
da marca; à esq., novo conceito
das lojas franqueadas

Sérgio Bocayuva, sócio e
CEO da Usaflex

CONFORTO
EM PRIMEIRO LUGAR

Após se consolidar como líder no mercado de sapatos de conforto, a Usaflex agora
mira consumidores mais jovens e traça um plano de expansão ousado: triplicar sua
receita até 2023 por Giovanna Forcioni

F

oi preciso uma viagem até a Itália para que o empresário gaúcho Juersi Lauck tivesse a ideia que mudaria
o rumo dos seus negócios no Brasil. Dono da Palmer,
uma pequena fábrica de sapatos em Igrejinha (RS), foi
à Europa nos anos 1990 para pesquisar novas tendências do
mercado calçadista. Voltou para casa cheio de ideias e uma
missão desafiadora na bagagem: transformar a até então pequena marca gaúcha em referência quando o assunto é sapatos confortáveis.
Já naquela época ele teve faro apurado para perceber que
só um design moderno não bastava. Era preciso algo mais
80
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se quisesse ganhar espaço de verdade no mercado. A palavra
que estava na cabeça (e nos pés) dos europeus era uma só:
conforto. E foi justamente aí que Juersi apostou todas as
suas fichas.
De volta para casa, aos poucos, o empresário remodelou
a estrutura, o objetivo e até o nome do seu negócio. Deu
certo. Mesmo estando distante dos grandes centros, com
uma sede numa cidade de 37 mil habitantes no interior do
Rio Grande do Sul, a agora Usaflex cresceu e conquistou a
liderança do segmento.
Foram anos desenvolvendo tecnologias para chegar lá.

Com o tempo, vieram linhas de calçados para diabéticos,
peças pensadas exclusivamente para quem tem joanete… e
o rótulo de “sapato de vovó”. Junto com o sucesso de vendas, ganharam a fama de que a Usaflex seria sinônimo de
terceira idade.
Hoje, um dos muitos objetivos da marca é deixar esse estereótipo para trás. Em 2016, a Usaflex foi comprada pelo
fundo de investimentos Axxon e, desde então, segue um
novo plano estratégico de crescimento. Sob a liderança do
agora sócio e CEO Sérgio Bocayuva, que já esteve à frente
de marcas como Mundo Verde e Embelleze, a empresa já
começa a se reposicionar no mercado.
Os clientes com mais de 50 anos ainda representam 55%
do público, mas a meta é conquistar também uma nova ge-

ração de consumidores. “O conforto é uma tendência mundial que veio para ficar e que, com a pandemia, os jovens
estão valorizando cada vez mais. Grandes marcas de moda
ainda têm dificuldade de aliar design, estilo e conforto. Saímos na frente porque já dominamos as tecnologias para fazer isso”, explica Sérgio.
O investimento pesado em marketing e comunicação
tem sido fundamental nessa nova fase. Em 2016 a marca
injetou R$3 milhões em publicidade. Três anos depois, esse
número saltou para R$13 milhões e os planos são de quase
quadruplicar esse valor nos próximos quatro anos. Em 2020,
por exemplo, pela primeira vez, a marca anunciou no Big
Brother Brasil, um dos mais famosos reality shows do País,
e, segundo Sérgio, colheu os resultados com uma “explosão
de vendas”.
Diversificar os canais de distribuição também tem sido
uma grande aposta. Antes o foco da Usaflex estavam nas
lojas multimarcas e fidelizadas. Com mais de 7 mil pontos de
venda parceiros, representavam 91,5% da receita em 2016.
O segredo para mudar esses números tem sido investir no
AZUL
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Sapatos das últimas coleções
lançadas pela marca, com foco em um
público mais jovem e moderno; ao
lado, fábrica e linha de produção, no
interior do Rio Grande do Sul

2.684

funcionários
trabalhavam para a
marca em 2019

436

é o número de
franquias que a
Usaflex pretende
alcançar em 2025

52

mil

pessoas acessam o
e-commerce da marca
diariamente

até

25

mil

pares de sapatos são
produzidos por dia pela
empresa

1

R$ bilhão

Fotos: Divulgação

é a meta de receita da
Usaflex para 2023

82

AZUL

setor de franchising. Hoje, já são 240 franquias responsáveis por trazer mais de 37% da receita do negócio. A meta é
chegar a 430 nos próximos dois anos. “Quase não tínhamos
controle de como o produto era exposto para o cliente. No
programa de franquias, agora conseguimos controlar e padronizar toda a experiência de compra”, conta o CEO.
Entender e acompanhar de perto o comportamento dos
consumidores se tornou ainda mais fundamental desde o
começo do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), a produção
do setor caiu 25% em 2020. Com a crise econômica causada
pela pandemia e a diminuição do fluxo de caixa das lojas
físicas, a expansão dos canais digitais da marca foi inevitável.
Até 2019 a receita vinda do e-commerce representava 1,2%
do negócio. De lá para cá, pouco mais de um ano depois,
esse número já é seis vezes maior. “Já sabemos que provavelmente em 2021 ainda ficaremos com os resultados abaixo
dos que tivemos em 2019. Os canais digitais cresceram muito, mas ainda não o suficiente para compensar as perdas de
faturamento que tivemos nos últimos meses”, diz.

Segundo Bocayuva, a pandemia atrasou, mas não acabou
com o sonho de levar a empresa a patamares mais altos. A
Usaflex já começou a abrir lojas licenciadas fora do País –
hoje são mais de 15, com planos de inaugurar pelo menos
outras 85 nos próximos três anos. Até lá, a meta também é
alcançar R$1 bilhão de receita anual para, finalmente, conseguir abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores. “A
gente entende que no fim de tudo isso vamos sair muito
mais fortalecidos. Estamos transformando a marca e vamos
continuar trabalhando nisso, sem perder de vista nosso pilar
principal que é o conforto. Não existe nenhuma crise que
seja intransponível.”
usaflex.com.br
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5 PERGUNTAS

REVOLUÇÃO

meios digitais estão mesmo prevalecendo: registramos um crescimento
de 20% de utilização na base, nossos
clientes estão aprendendo mais e mais
a usar os meios digitais.

DIGITAL

Cláudio Coutinho, presidente
do Banrisul, fala da
ampliação dos investimentos
em tecnologia e inovação do
banco gaúcho por Felipe Seffrin

3. Quais são os principais investimen-

tos do Banrisul em inovação?
Atualmente temos um quadro total
de 9 mil colaboradores e 10% são de
TI (Tecnologia da Informação). Nosso
time de TI é muito bom, sempre ganhou diversos prêmios. Realmente
está à frente do tempo. Fizemos um investimento recente de R$ 340 milhões
em tecnologia, hardware e software. E,
para além de todo o esforço interno de
transformação digital, temos uma área
de squads para solucionarmos problemas de forma rápida e completa. Também investimos em um hub de inovação chamado BanriTech, que é uma
iniciativa em parceria com o Tecnopuc
(Parque Científico e Tecnológico da
PUC-RS) para a aceleração de startups
voltadas para o segmento financeiro,
para desenvolvermos e nos aproximarmos desses empreendedores.

1. Como o Banrisul encarou os desafios

causados pela pandemia?
A pandemia, em um primeiro momento,
foi muito desafiadora. Lembro que no
dia 16 de março de 2020 nos reunimos
e tomamos diversas providências de
contingência diante de uma situação totalmente inusitada. Decidimos cancelar
todas as viagens, reuniões presenciais,
participações em cursos e seminários.
Colocamos todos os colaboradores de
grupo de risco em casa. Imagine um ban84
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Cláudio Coutinho,
presidente do Banrisul

co com 9 mil funcionários que, em 48h,
passou a ter 5 mil deles em home office. No nosso prédio da direção-geral, no
centro de Porto Alegre, por exemplo, de 3
mil pessoas, 2,7 mil passaram a trabalhar
de casa. Ao mesmo tempo, contratamos
o Hospital Moinhos de Vento, que é um
centro de referência e excelência no Rio
Grande do Sul, e criamos diversos protocolos de saúde e segurança, pensando
nos colaboradores e nos clientes.

2. De que maneira a pandemia do novo
coronavírus impactou na relação com os
clientes do Banrisul?

Tínhamos 4 milhões de clientes, cada
um com seu caso, querendo respostas
e resultados. Criamos toda uma sistematização e linhas de repactuação de
crédito em diferentes categorias, como
créditos mobiliário, consignado, agrícola. Nosso pessoal de aplicativos trabalhou incansavelmente para atendermos
os clientes de forma digital de maneira
instantânea, em poucos segundos, na
tela do celular. E é notável essa intensa digitalização dos nossos clientes. No
primeiro trimestre de 2021, tivemos 97
milhões de acessos em smartphones e
computadores e 67% das transações que
o banco fez foram por meios digitais. Os

Fotos: Divulgação
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oucos setores se transformaram
tanto e tão rápido nos últimos
anos. Impulsionados por um
mundo cada vez mais digital,
tendência reforçada pela pandemia,
bancos e instituições financeiras promovem uma revolução na forma como
nos relacionamos com nosso dinheiro.
À frente do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul, o Banrisul, Cláudio
Coutinho celebra essa transformação.
“No primeiro trimestre de 2021, 67%
das transações que fizemos foram por
meios digitais”, destaca o presidente da
instituição . Com investimentos recentes na ordem de R$ 340 milhões em
modernização tecnológica, infraestrutura e segurança da informação, o banco
busca novas soluções que atendam e
antecipem as necessidades de 4 milhões
de clientes. E os resultados, mesmo em
um cenário de instabilidade econômica,
são expressivos: lucro líquido ajustado
de R$ 824,8 milhões em 2020 e projeções positivas para 2021.

4.

Além da importância do Banrisul para a economia do estado do Rio
Grande do Sul, quais ações o banco desenvolve na área social?
Eu cheguei ao Banrisul em 2019 e
ainda hoje me impressiono com a
quantidade de projetos que o banco apoia. São cerca de 50 projetos
diferentes, como clubes de tênis para
dar aulas para crianças em comunidades de risco, construções de asilos e casas de repouso, patrocínios
esportivos, como o time de basquete de Caxias do Sul. Também temos
uma atuação grande em agricultura
familiar, doando sementes que já
beneficiaram milhares de famílias. E
destaco um apoio financeiro a hospitais filantrópicos e a universidades,
além do nosso programa de financiamento estudantil.

5. Como você enxerga o banco do

futuro?
Temos uma agenda de inovações do
Banco Central que é um projeto muito
ambicioso. Entramos com o PIX, planejamos entrar com nova central de recebíveis e temos uma grande quantidade
de desenvolvimento de novos sistemas.
Aquela situação de ter que ir ao caixa
do banco sacar dinheiro é coisa do passado. Hoje você pega o celular e faz um
PIX. Os bancos estão se transformando
muito. Eu vejo uma convergência de
bussiness, um grande marketplace que
tem tudo no mesmo lugar. Tudo on-line. O físico vai diminuir tremendamente. Vejo também o papel do banco de
forma muito integrada. Temos políticas
socioambientais, de compromisso climático. Ao mesmo tempo que empresto dinheiro, investigo se o beneficiário
tem práticas sociais e de governança
adequadas, respeita os trabalhadores.
Tudo isso deve convergir para uma plataforma única.

4 milhões
de clientes

92 anos
de atividades

R$

8,6 bilhões

de patrimônio líquido

9 mil

funcionários

R$

824,8 milhões

de lucro líquido ajustado
em 2020
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SUSTENTABILIDADE

MENOS IMPACTO, MAIS CONSCIÊNCIA

como o Brasil. Afinal,
recuperar exatamente o
mesmo resíduo descartado considerando essas
condições é uma tarefa
praticamente impossível.

Parceira da Azul desde o ano passado, a eureciclo fez a compensação ambiental de todas as
embalagens plásticas dos snacks servidos nos voos da empresa em 2020, o equivalente a 103
toneladas de resíduos sólidos por Bruno Segadilha
Unidades de
reciclagem em
Guarulhos e no
Alto Tietê, em
São Paulo

João Contatto
Gasparini,
responsável pela
área de Novos
Negócios da
eureciclo

sil destinem para a reciclagem a mesma
quantidade de plástico gerada pela Azul,
e que essas centrais sejam remuneradas
por isso”, afirma João Contatto Gasparini, responsável pela área de Novos
Negócios da eureciclo, maior certificadora de logística reversa de embalagens
do País. A seguir, ele fala sobre a criação
do selo e como funciona o seu trabalho.
Como surgiu a eureciclo?
A eureciclo é um selo da New Hope
Ecotech, empresa de 2015 que trouxe a
primeira tecnologia para rastreamento
dos resíduos pós-consumo do Brasil. O
principal objetivo da startup, desde sua
fundação, é promover o setor e ajudar
a elevar as taxas de reciclagem em um
País com tantos desafios como o Brasil.
Com o passar dos anos, essa tecnologia
ganhou forma por meio do selo eureciclo e se consolidou como uma solução
que atende à necessidade das empresas
para cumprimento da PNRS (Política
Nacional de Resíduos Sólidos).

Como é o trabalho da empresa?
A eureciclo conecta cooperativas e marcas. As empresas pagam pelos Certificados de Reciclagem, que podem ser
comparados aos créditos de carbono, e
o valor é repassado para operadores e
cooperativas como uma remuneração
adicional à venda do material. Esse valor
extra ajuda a estruturar a cadeia e promover melhorias para os trabalhadores
e nos espaços ou maquinários utilizados.
O processo funciona com o modelo de
compensação ambiental, que faz a reciclagem de resíduos equivalentes, mas
não exatamente os mesmos colocados
no mercado pelas marcas.
Muito se tem falado sobre logística
reversa, solução usada pela eureciclo. O que vem a ser esse conceito?
Logística reversa é o caminho que um
resíduo (no caso da eureciclo, embalagem) percorre para que retorne à cadeia
produtiva na forma de matéria-prima,
impedindo que ele acabe incorretamen-

te no meio ambiente. O conceito é a
base da economia circular e passou a ser
fundamental em um momento em que
o planeta pede socorro por conta das
ações do homem. A eureciclo promove
a logística reversa por meio da compensação ambiental, que segue esse mesmo
princípio, mas, em vez de retornar a
embalagem de uma marca para a cadeia
produtiva, ela remunera cooperativas e
operadores para reciclarem uma quantidade de material equivalente ao das suas
embalagens, na mesma região onde foram comercializadas.

Fotos: Divulgação
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eduzir os impactos ambientais e
manter um crescimento sustentável é uma preocupação crescente
entre grandes empresas e marcas.
Desde 2010, quando foi instituída, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) prevê que a responsabilidade
sobre o produto cabe a comerciantes,
fabricantes, importadores, distribuidores, cidadãos e titulares de serviços de
limpeza e manejo dos resíduos sólidos
urbanos. Um desafio e tanto, ainda mais
no Brasil, que recicla apenas 3% do lixo.
Foi a partir dessa necessidade que a eureciclo nasceu em 2017. O selo conecta
companhias como a Azul a cooperativas
de reciclagem para que façam o reprocessamento do lixo produzido em suas
atividades. Em 2020, a eureciclo fez a
compensação ambiental de 100% das
embalagens de plástico dos snacks oferecidos nas aeronaves da Azul ao longo
do ano, o equivalente a 103 toneladas
de resíduos sólidos. “Garantimos que
centrais de triagem espalhadas no Bra-

Quais as vantagens dessa solução em
relação à reciclagem tradicional?
Além de ter o mesmo valor legal, isso facilita o processo e o torna mais acessível,
uma vez que a empresa não terá que arcar com altos custos de rastreamento de
embalagens após o descarte dos consumidores. Mas o principal benefício desse
modelo é que ele funciona muito bem
em um País de dimensões continentais

Como funciona a parceria com a Azul?
A parceria se dá na compensação ambiental de
100% das embalagens de
plástico dos snacks oferecidos a bordo. Na prática,
a eureciclo garante que
centrais de triagem espalhadas no Brasil destinem
para a reciclagem a mesma quantidade de plástico
gerada pela Azul e que essas centrais sejam remuneradas por isso. Em 2020
foram 103 toneladas, e 21
centrais de triagem foram
impactadas.
Como está a reciclagem no Brasil?
O Brasil possui diversas iniciativas no setor da reciclagem, porém ainda encontra
dificuldades para um cenário ideal. Segundo estudo do IPEA, 90% do lixo gerado no País é coletado, mas apenas 3%
do resíduo reaproveitável é reciclado. O
restante é basicamente destinado a aterros sanitários ou lixões. De acordo com
a Abrelpe, ainda existem lixões em pelo
menos 3.000 cidades do País, mesmo os
lixões sendo proibidos desde 1981.
Qual a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos?
A PNRS é considerada um marco no
assunto do tratamento de resíduos sólidos no Brasil. Ela traz um conceito
importante, que é o da responsabilidade
compartilhada entre todos os envolvidos no “caminho” do resíduo, estabelecendo que fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes e também
consumidores (muitas vezes quem faz

o descarte após o uso) são responsáveis
pela destinação correta dos resíduos.
Com os pontos da PNRS estruturados,
com a fiscalização adequada e com a
educação e a conscientização da sociedade em relação ao tema, temos grandes
chances de melhorar o cenário atual.
É possível tomar alguma atitude
dentro e fora dos voos para reduzir
o impacto dos resíduos produzidos?
Claro, existem diversas formas. Normalmente giram em torno dos chamados “3 Rs da Sustentabilidade”: reduzir,
reutilizar e reciclar. Além desses, existe
um quarto R, de repensar, que leva à
reflexão de hábitos de compra, resultando em um consumo mais consciente.
Separar o lixo doméstico em orgânico
e fração seca (recicláveis e lixo comum)
também é importante. Se não existe coleta seletiva na sua rua, você pode levar
os resíduos recicláveis aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou para alguma
central de triagem próxima. Além disso,
depois de consumir um produto, você
pode usar sua criatividade para transformar o que iria para o lixo em alguma
outra coisa. Garrafas, por exemplo, podem virar vasos. E por aí vai.

4,5 mil

é o número de clientes da
eureciclo, entre elas a Azul,
parceira da empresa desde 2020

R$

11 milhões

já foram repassados a mais
de 100 cooperativas parceiras
de todo País

214 mil

toneladas de embalagens já foram
compensadas pela empresa desde
sua criação, em 2017

AZUL
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RESUMOCAST

UNIVERSO
AZUL

DNA DO INOVADOR
Livro defende que a capacidade de gerar ideias inovadoras não é
apenas uma questão genética, mas de comportamento
Temporada 3 | Episódio 42

DNA DO
INOVADOR
Editora Alta Books
342 págs.
R$ 41,90

Este texto foi escrito por Gustavo Carriconde — fundador e
apresentador do ResumoCast
ResumoCast.. O programa é gratuito e debate um
livro de negócios por semana. Confira esses e outros livros para
empreendedores em resumocast.com.br ou nas principais
plataformas e aplicativos de podcast
podcast..

resumocast.com.br
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AZUL

OUÇA MAIS
O CAMINHO DO ARTISTA
Muitas pessoas têm vontade
de ser mais criativas, mas
não conseguem transformar
esse desejo em realidade.
Neste livro, a autora Julia
Cameron traz um método de
12 semanas com ferramentas práticas. O caminho
do artista é um para que
você reencontre seu artista
interior. Através de exercícios
práticos , como por exemplo
As Páginas Matinais e
O Encontro Com o Artista,
a autora o ajuda a se
reconectar com todo o seu
potencial criativo.
MOV(-)19
Para combater a pandemia
com empreededorismo, o
ResumoCast idealizou o
MOV(-)19. Trata-de de uma
campanha de crowdfunding para captar recursos
que serão investidos na
aceleração de dez startups
brasileiras selecionadas por
desenvolverem soluções
capazes de minimizar os
impactos da pandemia na
sociedade em diferentes segmentos. O programa remoto
de três meses tem oito horas
semanais de atividades,
trazendo aos empreendedores conhecimento para se
desenvolverem e ganharem
espaço em seus mercados de
atuação.Para conhecer mais
sobre as startups e contribuir
com o movimento, visite
resumocast.com.br/mov-19

90
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Foto: Divulgação/Azul

de fazer as coisas;
3) Conseguem observar detalhes e coisas que os outros deixam passar;
4) Utilizam o seu networking proativamente para receber feedback de ideias
que surgem;
5) Realizam testes e experimentações
com novas tecnologias, ferramentas,
estilos e métodos que não conhecem ou
não estão acostumados.
Então, se você acha que pode desenvolver e exercitar algum desses comportamentos acima, vai estar mais perto
de se tornar um profissional, empreendedor ou ser humano mais inovador.
O livro está repleto de exemplos
e questionários que ajudam o leitor a
identificar se ele tem a competência de
um inovador. Bem como tem diversos
exercícios para o aperfeiçoamento dessas características comportamentais.

Fotos: Divulgação

I

magine que você tem um irmão gêmeo, com os mesmos talentos naturais
e DNA que os seus. Vocês têm uma
semana para apresentar uma ideia
de negócios inovadora. Durante
essa semana você fica no seu quarto
sozinho, trabalhando duro e focado,
para ter ideias criativas.
O seu irmão sai do quarto e conversa
com dez pessoas – incluindo um engenheiro, um músico, seu pai, que está
em casa, e um consultor de empresas _
visita três startups inovadoras para observar o que elas estão fazendo, escolhe cinco produtos novos no mercado
e os desmonta, mostra a cinco pessoas
um desenho de um protótipo que fez e
pergunta a elas: se tivesse uma vara de
condão o que mudaria no protótipo?
Levando em consideração as atividades
acima, quem você acha que iria trazer a
ideia mais inovadora para o mercado?
De acordo com os autores do livro
DNA do Inovador, os maiores cases de
sucesso de grandes inovadores, como
Steve Jobs, Jeff Bezos e Elon Musk,
todos apresentam pelo menos algumas
dessas cinco características comportamentais bem desenvolvidas.
1) Associam com facilidade ideias
distintas;
2) Questionam os padrões tradicionais

Como a comissária Priscila
Miranda e o mecânico Anderson
Mateus, da AzulTec, realizaram
o sonho de fazer a sessão de
foto dos noivos no Hangar da
Azul, em Campinas
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ENTRETENIMENTO
A BORDO
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RAIO X

Todas as informações
que você precisa para
um voo tranquilo

Filmes, séries e variedades na
SKY TV ao vivo e as novas
produções do cinema no A330

Fatos e curiosidades sobre os
Arcos da Lapa, no Centro do Rio
de Janeiro

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

(QUASE) CASAMENTO NO HANGAR
A comissária que realizou o sonho de entrar em um avião vestida de noiva

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.
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AZUL

Priscila Miranda
Comissária de voo

App check-in

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.

Fotos: Divulgação/Azul

C

Para minha surpresa, a resposta veio alguns meses depois, e foi positiva! Com a autorização, era hora de correr
para aprontar meu vestido, que ficou pronto em apenas 15
dias! No dia 30 de maio, eu estava no Hangar de Campinas,
pronta para começar os cliques. Pedi que fosse lá por causa
do Bandeirão, o Air Bus A330 da Azul que é pintado com a
bandeira do Brasil, mas não deu certo. A aeronave estava em
manutenção e não renderia registros bonitos. A solução foi
fazer a sessão em outra aeronave, que acabou ficando linda.
Nem sei descrever a emoção daquele momento. Lembro
da hora em que comecei a subir a escada de acesso ao avião,
puxando a cauda do vestido. Depois, foi incrível entrar na
aeronave toda de branco. Foi uma situação que mexeu com
a gente e com os próprios funcionários do hangar, já que era
a primeira vez que alguém se “casava” ali. Eu me considero
uma pessoa privilegiada por ter tido a chance de realizar esse
sonho e ter imagens que vão ficar marcadas para sempre.
Tenho que agradecer a Azul pelo resto da minha vida.

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
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 os
pontos no programa
de vantagens,
informe seu CPF na
reserva ou na hora
do check-in. Se você
ainda não é cliente,
cadastre-se e comece
acumulando os
pontos desse voo.
Voeazul.com.
br/tudoazul

AZUL EXPERIENCE

Priscila Miranda e seu
noivo, Anderson Mateus

onheci Anderson em 2013, entre idas e vindas, embarques e desembarques do nosso trabalho na Azul. Eu era
comissária de voo da base Guarulhos e ele da Azultec,
em Confins. Aviação sempre foi a nossa vida: acordamos
e dormimos falando sobre isso e, ainda assim, temos assunto.
Ao contrário de muita gente, nunca sonhei em casar na igreja. Eu pensava em fazer algo relacionado com o meu trabalho,
já que, desde os 14 anos, sou apaixonada por aviação. Apesar
disso, tínhamos combinado de fazer uma festa em um sítio,
reunir a família e amigos mais íntimos. Estava tudo acertado,
data marcada, mas a pandemia desfez nossos planos. Tivemos
que cancelar a festa e eu, frustrada, buscava outra solução.
No começo deste ano, pensei: “Não vou ter festa, mas
posso, pelo menos, ter fotos do meu casamento do jeito que
sempre quis. Por que não tentar fazer essas imagens em um
avião?” - Contei a ideia para o meu noivo, mas ele achou
a logística complicada. Sabemos que existe uma burocracia
grande para colocar pessoas ali dentro, além de outras dificuldades. Como o “não” eu já tinha, resolvi arriscar e mandei um
e-mail para a empresa.

Web check-in

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
start accumulating
the points of this
flight.
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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ENTRETENIMENTO A BORDO

AZUL VIAGENS

TV A O V I V O

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 50 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 400 mil hotéis em todo
o mundo. Somos a operadora seleta da Disney e parceiros da Universal e
SeaWorld, entre outros parques na Flórida.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
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PRODUTOS Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Pacotes de viagens | Hotéis | Traslado | Aluguel de carro | Passeios |
Ingressos | Cruzeiros | Circuitos | Assistência Viagem | Chip Internacional

AMOR FORA DAS GRADES: COMO ELES ESTÃO AGORA?

158

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 São Carlos - Centro

Goiás

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão

Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Ξ Bragança - Garden Shopping

Ξ Limeira – Pague Menos

Ξ Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Campinas - Cambuí

Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping

Ξ Goiânia – Setor Marista

Ξ Campinas - Shopping Campinas

Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping

Ξ Campinas - Shopping Iguatemi

Ξ Presidente Prudente – Espaço SP

Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ São Paulo – Shopping Jardim Sul
Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli

Ξ Olinda – Shopping Patteo
Ξ Recife – Casa Forte

Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping

Ξ Recife - Shopping Plaza

Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard

Ξ Recife - Shopping Recife

Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade

Ξ Recife - Shopping Riomar

Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One

Alagoas
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió

Ξ Divinópolis - Centro

Espírito Santo

Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ Vitória - Praia Shopping

Ξ São Paulo - Shopping Eldorado

Paraná

Guiana Francesa

Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul

Ξ Curitiba – Shopping Palladium

Estados Unidos

Ξ Bauru - Centro

Ξ Londrina - Centro

Ξ Orlando – Grand National

Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
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Minas Gerais

Pernambuco

AZUL

Foto: Divulgação; ©2020 Disney; ©2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. e ©2020 WBEI TM & ©DC Comics

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

OLIMPÍADAS - TÓQUIO 2021
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COMÉDIA FUTEBOL CLUBE

LOONEY TUNES CARTOONS

FI LM ES A BORDO

Confira as melhores produções do cinema nos voos do A330

AZUL
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TUDOAZUL

CLUBE 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 grátis e transforme suas compras
do dia a dia e gastos do cartão de crédito em
viagens incríveis
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

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

ENTRE PARA O CLUBE TUDOAZUL
Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ξ Escolha seu plano

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

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS
Pontos ganhos por mês

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

-

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Ξ Sem restrição de
datas e assentos

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Ξ Você pontua todos

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

-

-

-

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

-

-

-

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

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

Clube TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

2.000 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 cartão 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

200 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Upgrade de categoria

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

24.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Promoções exclusivas

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

-

1.000 pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

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$ 65,00

MENSAL

ANUAL

R$ 72,00

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

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

RESGATES
Chegou a hora de usar!
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Ξ Passagens a partir de 2.000 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

AZUL

CONFIRA TODAS AS REGRAS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/TUDOAZUL

com a validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

com upgrade
de categoria

CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE

AZUL
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APLICATIVO AZUL

M A PA D E R OTA S

A P LI C ATI VO DA AZ UL

Orlando
Ft. Lauderdale/Miami

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

Lisboa

Oriximiná
Porto
Trombetas

Monte Dourado
Breves
Óbidos Almeirim

Maués
Coari

Monte Alegre
Parintins
Porto de Moz

Itaituba

Aracatí

Lábrea

Serra Talhada
Caruaru

São Félix
do Araguaia

Juína
Sorriso

Tangará
da Serra

Água Boa

Barra do
Garças

Encontre sua reserva e faça o seu check-in
Administre todos os detalhes como
bagagem, marcar ou reservar assentos e
adicionar Espaço Azul.

Cartão de embarque

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

Antecipação de voo

Cliente TudoAzul

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

AZUL

Paraty

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

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.
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Búzios

Comprar Passagens

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

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

Juiz de Fora

Ubatuba
Itanhaém

Canela

Confira no site
voeazul.com.br
todos os destinos
que a Azul está
operando.

Torres

Angra
dos Reis

Guarapari

RAIO X

ARCOS DA LAPA
CURIOSIDADES DA MAIOR ESTRUTURA
COLONIAL DO BRASIL, QUE SE TORNOU
PONTO TURÍSTICO NO RIO DE JANEIRO
por Junior Ferraro

Concluído em 1723, o Aqueduto da Carioca tinha
como função transportar água até o Largo da
Carioca. A primeira estrutura, com canos de
ferro, foi logo substituída por uma resistente
liga de concreto com pedra e cal. Além de
abastecer o Rio com água, tornou-se um ponto
de encontro da população.
A estrutura branca tem 270 m de comprimento
e 17,6 m de altura, com 42 arcos duplos. Em
1747, ganhou uma abóboda de tijolos – para
evitar desvios ilegais de água – inspirada no
Aqueduto das Águas Livres, de Lisboa.
Com novas alternativas para o abastecimento,
o aqueduto tornou-se uma via para os bondes
elétricos amarelos, ligando o Centro ao bairro
Santa Teresa. Em 2015, após uma reforma dos
trilhos e com novos bondes, mais seguros, o
sistema voltou a operar. Hoje liga o Túnel Dois
Irmãos à Estação Carioca.

Foto: Shutterstock

Hoje os Arcos são o símbolo da Lapa, o
bairro mais boêmio da cidade, repleto de bares,
restaurantes e barracas de drinques.
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