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EDITORIAL

Muito Trabalho em 2017

F
O

TO
LIA

P ARECIA QUE NÃO ACABARIA. Mas acabou, 
mesmo faltando alguns dias no calendário. 
2016 ficou para trás. Com todos os seus assus-

tadores fatos. Terminamos o ano com mais de 12 milhões 
de desempregados, o que afeta diretamente outros 
milhões de brasileiros. Trocamos de presidente seguindo 
o figurino constitucional, mas ficou no ar uma sensação 
de golpe. É que os novos comandantes, em nada ou, com 
boa vontade, em quase nada diferem do grupo apeado 
do poder. Em 2016 não passou uma semana em que não 
tomássemos conhecimento de como estávamos sendo 
enganados, passados para trás por um grupo de esper-

talhões. Sem que des-
cobríssemos, se é que 
não sabíamos, que os 
que ajudamos a eleger, 
com nossos votos e, em 
alguns casos, nosso 
entusiasmo, são os res-
ponsáveis por tudo o 
que está acontecendo 
com o país e seu povo.
É impressionante o 
número de envolvidos 
com as falcatruas. 
Gente de todos os par-
tidos, gente de todas as 

vertentes ideológicas, que se uniu dentro de um único 
objetivo: defender os próprios interesses, mesmo que 
opostos aos do povo. Mas, neste aspecto, 2016 foi até 
muito bom. Deixou nua toda a sujeira de nossa política 
e a certeza de que precisaremos de muita participação 
para mudarmos tudo o que precisa mudar. 

Então, vamos aproveitar as festas de final de ano e 
alguma coisa das férias para uma pequena pausa. Um 
descanso bem rápido, afinal, somos sobreviventes de 
2016 e temos muito a fazer de 2017 em diante. Tudo o 
que deixamos destruir e mais o que ainda não fizemos. 
É preciso colocar o país de pé pois, hoje, por obra e graça 
dos que o comandam, ele está de joelhos. Tarefa difícil? 
Claro, mas não impossível. A grande questão é definir 
por onde começar, pois há muito, muito o que fazer. A 
primeira tarefa deve ser, então, não ficar calado, 

protestar. Organizar um movimento de desobediência 
civil que não significa, de nenhuma maneira, o descum-
primento de todas as leis que regulam o estado.

Movimentar é reagir contra algumas normas que não 
atendem o interesse da população e que apenas asse-
guram benefícios e impunidade a um grupo. Por exem-
plo, modernizar a legislação para não permitir que réus 
possam exercer mandatos. Modernizar para acabar 
com a impunidade. Modernizar para dar limites ao 
direito de defesa que não pode dispor de tantos instru-
mentos e artifícios que levam à impunidade pela via da 
prescrição, tal a demora nos julgamentos. Participar, 
cobrar, exigir, agir são, portanto, verbos a serem con-
jugados no 2017.  Conjugá-los vai nos impedir de nos 
dividirmos. De sermos nós contra eles, sejam lá quem 
formos nós e quem sejam eles. Nossa divisão, a divisão 
do povo, só interessa mesmo aos que querem continuar 
se locupletando no poder. 

Acredite, somos capazes de mudar este jogo. E quanto 
mais rapidamente, mais fácil de fazê-lo. Já vivemos, 
independentemente da idade que você tenha, outras 
crises e, cada uma delas, é a pior que já assistimos. Esta 
é profunda, mas, pelo menos, estamos mais estruturados 
para o enfrentamento. A inflação, é verdade que às cus-
tas da queda vertiginosa no consumo, está superada. E 
isto é fundamental para a retomada do crescimento eco-
nômico. Temos um bom parque energético, suficiente 
para sustentar a retomada da produção industrial e, em 
especial, um setor agropecuário que a cada ano bate 
recordes. Falta sim melhorar muita coisa como educação, 
saúde, segurança, transporte e ainda modernizar parte 
de nossa infraestrutura. Mas de nada vai adiantar ficar-
mos pelos campos, a reclamar da sorte. Se cada um acre-
ditar em si e no outro, fica mais leve. Aposte nisto. Não 
entregue seu futuro e de sua família para alguém cuidar. 
Messias, podem apostar, vão surgir aos montes, prome-
tendo aquilo que, conscientemente, sabemos que não 
podem entregar. Somos nós que faremos a grande 
mudança. Espero você, logo após as festas de fim de ano, 
para este trabalho. Confie. Não tem outro caminho.. 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

Temos um 
bom parque 
energético, 

suficiente 
para 

sustentar a 
retomada 

da produção 
industrial
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CRIATIVIDADE, A FUNCIONALIDADE 
e a inovação têm conduzido a Louis Vuitton 

desde meados do século 19. Pioneira em design, a 
maison constantemente antecipou a moda e acom-
panhou a evolução dos estilos de vida. O encontro 
entre o savoir-faire da maison e designers renoma-
dos proporcionou à Louis Vuitton a ocasião para 
desenvolver formatos, materiais e produtos novos 
e criativos. Esta tradição é renovada com a criação 
da Objets Nomades, uma coleção de móveis que 
reinventa a Arte de Viajar da companhia.

Hoje, a Louis Vuitton apresenta uma instalação 
composta por suas criações mais emblemáticas, 
algumas das quais produzidas especialmente para 
a Design Miami: o banco do Atelier Oï, a poltrona 
Cocoon dos Irmãos Campana, a luminária Bell do 
estúdio Barber & Osgerby, a mesa, a cadeira e o 
pendente concertina do estúdio Raw Edges, a cadeira 
de balanço de Patricia Urquiola e a espreguiçadeira 
de Marcel Wanders. A Louis Vuitton também revela 
pela primeira vez o banco Blossom, projetado por 
Tokujin Yoshioka, e a poltrona Fur Cocoon dos 

A

EVOLUÇÃO DO DESIGN
A Louis Vuitton revela seu novo Objet Nomade
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ESTA TRADIÇÃO É RENOVADA 

COM A CRIAÇÃO DA OBJETS 

NOMADES, UMA COLEÇÃO DE 

MÓVEIS QUE REINVENTA A ARTE 

DE VIAJAR DA LOUIS VUITTON

Irmãos Campana.
O artista e designer japonês Tokujin Yoshioka 

nasceu em 1967. Trabalhou sob a supervisão de Shiro 
Kuramata e Issey Miyake e montou seu próprio 
estúdio em 2000. Suas criações experimentais e 
inovadoras, em sintonia com a natureza e os senti-
dos e transcendendo as fronteiras da arte, do design 
e da arquitetura, são muito apreciadas internacio-
nalmente. Recebeu diversos prêmios internacionais 
de design como o Designer do Ano de 2007 na Design 
Miami. A cadeira de papel "Honey-pop"(2001), a 

"PANE Chair"(2006), uma cadeira confeccionada 
seguindo o processo de cozimento do pão, e o pro-
jeto em vidro, o qual teve início em 2002: obras-
primas de grande prestígio internacional. Algumas 
de suas obras mais importantes são exibidas como 
parte de coleções permanentes em museus de 
renome mundial como o Museu de Arte Moderna 
(MoMA) de Nova York, o Centro Nacional de Arte 
e Cultura Georges Pompidou, o Museu Victoria & 
Albert, o Museu Nacional de Design Cooper Hewitt 
e o Museu de Design Vitra.
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O Mustang Blue Edition começa a ser vendido agora na Europa, equipado com motor V8 5.0 de 421 cv

FRONT UNNERS
DESCUBRA  ADQUIRA  EXPERIMENTE  EXPLORE 
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A Ford apresentou duas versões especiais do Mustang na Europa, com estilo e equipamentos exclusivos que 
aproveitam o grande potencial de personalização do esportivo. O Mustang Black Shadow Edition oferece 
quatro opções de cores da carroceria combinadas com faixas pretas, enquanto o Mustang Blue Edition vem em 
azul com faixas pretas de efeito sombreado, seguindo o espírito dos clássicos de cor "Grabber". Ambos os 
modelos têm carroceria fastback, rodas de liga leve pretas de 19 polegadas e acabamento topo de linha, 
incluindo bancos de couro aquecidos e refrigerados, sistema de conectividade SYNC 3 com navegação e som 
premium. O Ford Mustang Black Shadow Edition tem motor V8 5.0 de 421 cv com transmissão manual ou 
automática de seis marchas. O Mustang Blue Edition começa a ser vendido agora na Europa, equipado com 
motor V8 5.0 de 421 cv, ou 2.3 EcoBoost de 317 cv, e transmissão manual ou automática de seis velocidades.  

Edições Especiais
MUSCLE CAR
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A PANERAI PARTE PARA mais uma 

aventura inédita em companhia do 

explorador sul-africano Mike Horn. Para 

homenagear e auxiliar Horn durante a 

Expedição Pole2Pole, a Panerai 

desenvolveu o relógio Luminor 

Submersible 1950 3 Days GMT 

(PAM00719), que já viaja em seu pulso. 

Horn partiu de Mônaco em maio de 

2016 e viajará ao redor do mundo em 

seu Yacht Pangea pelo mar e de carro 

por terra. Durante a saga, passará pela 

Ásia, Austrália, África, cruzando cada 

um dos polos, antes de regressar a 

Mônaco em 2018. O relógio especial e 

em edição limitada de 500 unidades/

mundo, Luminor Submersible 3 Days 

GMT Titanio Automático estará 

disponível na boutique da Panerai do 

Shopping JK Iguatemi a partir de 

janeiro, mas já pode ser encomendado. 

O valor em euros é 10 mil.

MONTBLANC (Shopping Cidade Jardim, SP, 11 3552 8000) introduz o bronze na sua 

Coleção 1858 e resgata o prestígio do metal em três modelos que serão destaque 

do SIHH (Salón Internacional de la Haute Horlogerie), de 16 a 20 de janeiro de 2017, em 

Genebra. A coleção segue reinterpretando os famosos cronógrafos militares Minerva da 

década de 1930, com desenhos inconfundíveis e mecânica excepcional. O bronze 

complementa as cores dos mostradores e as alças de estilo antigo com seu brilho 

quente, unifi cando todos os elementos para um design vintage. A sutil mudança de cor 

da caixa enriquece o apelo vintage de cada relógio. A coleção de bronze inclui três 

modelos: Montblanc 1858 Chronometer Tachymeter Limited Edition 100, Montblanc 1858 

Automatic Dual Time e Montblanc 1858 Automatic.

A SUÍÇA IWC (SHOPPING JK Iguatemi, 11 3152 6610) continua a 
surpreender os clientes lançando produtos realmente únicos, 
com edições especiais cujo design e acabamento são 
impecáveis. Caso do Ingenieur Chronograph Edition “74th 

Members’ Meeting at Goodwood”. Este modelo foi desenvolvido para a 
74ª Reunião de Membros de Goodwood. Está limitado a 74 peças no 
mundo. A caixa em ouro vermelho mede 42 milímetros de diâmetro, que é 
um tamanho perfeito para este tipo de relógio. O que imediatamente 
chama a atenção é o design clássico da caixa inspirado nos modelos 
Ingenieurs dos anos 50 e 70. 77.000 reais.

Perfeito Lifestyle

Expedição

RELOJOARIA VINTAGE
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Drinques Especiais
CELLAR NOTES

CLICQUOT RICH ROSÉ é o primeiro
champagne rosé do mundo a ser criado 
exclusivamente para o preparo de drinks. 
Uma nova experiência de degustar

champagne, uma bebida versátil para ser 
consumida em qualquer lugar. Inspirada por uma 
visão de degustação contemporânea, Veuve Clicquot 
uniu-se a mixologistas profi ssionais para criar um
vinho com uma dose mais elevada de doçura e sabor. 
Para o drink, perfeito bastam o Rich Rosé, cinco 
cubos de gelo e um ingrediente a sua escolha, entre 
eles: rodelas de abacaxi, limão, gengibre ou até
mesmo com chá Earl Grey. Preço sugerido: 
490 reais. LVMH, 11 3062 8388.

Assobio Branco 2015 é produzido com base nas
variedades nativas, respeitando a tradição
vitivinícola da mais antiga região demarcada do
mundo. Expressa o aroma vibrante das castas
mais tradicionais do Douro, demonstrando,
assim, seu grande potencial para vinhos
equilibrados e que harmonizam com diversas
culinárias. Feito a partir das castas Viosinho,
Rabigato, Verdelho, Gouveio, Arinto e Códega 
do Larinho, cujas uvas foram colhidas e
selecionadas manualmente. Preço sugerido:
113 reais. qualimpor.com.br, 11 5181 4492.

Crasto Superior Syrah 2013 é produzido a partir 
de uvas de plantações experimentais da casta 
syrah, localizadas desde 2014 na Quinta da 
Cabreira, na região do Douro Superior. Um 
vinho extremamente elegante e com 
características singulares do Douro Superior.
Produzido sob supervisão do enólogo da Quinta 
do Crasto, Manuel Lobo, este tinto teve seu 
envelhecimento em barricas de carvalho francês
durante 16 meses. No Brasil, é importado e 
distribuído pela Qualimpor.  Preço sugerido:
299 reais. qualimpor.com.br, 11 5181 4492.

Quinta dos Murças

Tinto Crasto
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A FACHADA ENVIDRAÇADA já evidencia o objetivo do novo 

Oguru Sushi & Bar, no coração do Itaim Bibi, em São Paulo 

(Rua Campos Bicudo, 141, 11 2609 2622), para oferecer culinária 

japonesa e coquetelaria caprichada. A ideia é dos sócios Gabriel 

e Nicholas Fullen, Claudio Loureiro Nunes – de bares como  

Brexó e Gràcia bar – e de Sandro Myasaki, responsável por 

garantir a qualidade da gastronomia, assim como fez no Dhaigo, 

onde esteve à frente por 18 anos. No jantar, os clientes poderão degustar itens exclusivos 

para o período, como o Baterá Oguru (salmão batido com crispy de tempurá sobre arroz 

com ovas massagô, finalizado com ovas negras e cebolinha), carpaccio de polvo no 

molho da casa, carpaccio de salmão trufado com raspas de limão siciliano, niguiris de 

atum, salmão e polvo trufados, niguiri de barriga de salmão com raspas de limão-siciliano 

e uramaki Oguru (camarão empanado envolto por salmão e ovas massagô).

CONHECIDO POR SUSHIS exclusivos, constantes 
criações e irreverentes combinações do chef 
Fabrizio Matsumoto, o Geiko-San completa três 
anos com novidades. O restaurante aposta na 

tradicional culinária japonesa como base. Entre as novas 
criações, o sashimi do chef tem sashimis com corte 
tradicional - mais grosso e ao mesmo tempo mais  
delicado -, com dois de barriga de salmão, três de atum, 
dois de peixe branco – buri ou robalo – e dois de polvo. O 
cardápio também ganhou a vieira empanada com ikurá 
- ovas de salmão -, o ebi no nori, sushi de camarão envolto 
na alga servido com maionese picante e as três opções de 
shissoten (tempurá da aromática folha de Shisso). 
Pioneiro em introduzir o azeite trufado aos pratos 
japoneses, o Geiko-San oferece ainda entre os clássicos da 
casa, o carpaccio de salmão com azeite trufado.  
Rua Haddock Lobo, 1.416, Cerqueira César, SP, 11 3061 

MUITAS OPÇÕES

 Elegância JaponesaGRAND 
OPENING 

NOVIDADES

GELATOS
INCRÍVEIS
A partir de um sonho 
antigo de um grupo de 
amigos, nasceu a Bartô 
Gelateria, nome de  
inspiração italiana, que 
buscou decoração mais 
alegre neutralizando ambi-
entes sóbrios europeus. O 
conceito aconchegante e 
moderno foi privilegiado 
na entrada, que ganhou 
ao longo do pé-direito de 
6 metros um lindo jardim 
vertical muito bem cuidado 
de um lado e, de outro, 
uma lousa com palavras 
que remetem aos sabores 
dos gelatos como limão, 
caramelo, e muitos outros. 
No laboratório de criação 
e produção, o respon-
sável é o sócio e chefe de 
gelatos, Caio Prudente 
Corrêa, filho de italianos 
e um apaixonado pelo 
universo da gastronomia, 
que estudou em várias 

escolas brasileiras sobre o 
universo desta iguaria. A 
vitrine colorida é composta 
de 24 sabores, sendo dez 
fixos e o restante sazonal. A 
produção privilegia sabores 
brasileiros como curau, 
limão Taiti com chá de 
hibisco, tapioca e cupuaçu, 
além dos clássicos. 
Rua Itapura, 1.522, Anália 
Franco SP,  11 2091 1994.
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EMBORA STEVE CLIFTON tenha iniciado 
sua carreira como músico profi ssional, 
ele é mais conhecido como a metade do 
dueto que emplacou um grande sucesso

com a vinícola Brewer-Clifton de Santa Barbara 
County. Contudo, com seu mais recente projeto
independente, a La Voix Winery, ele voltou - pelo 
menos no sentido fi gurado - para a sua primeira 
paixão: a música. “Eu sempre senti uma ligação 
forte entre meu amor pela música e por vinho”, 
diz ele, “e sempre recorri ao mesmo vocabulário 
para me expressar em ambos os meios.” Com o 
novo rótulo, Clifton usa o solo e videiras como 
instrumentos para produzir as harmonias e as 
vibrações no paladar. As notas de abertura do 
Pinot Noir Rebel Rebel La Voix 2014
(lavoixwinery.com) trazem frutas vermelhas-
framboesa, romã, oxicoco e cereja - que se 
dissolvem numa fuga fl oral de hibiscos e rosas 
antes de encerrar sustentando uma nota de 
emocionante acidez. —BRETT ANDERSON

A DISCÓRDIA, ÀS  vezes, produz recompensas
inesperadas. Quando os aguerridos cardeais de
Roma encerraram o Conclave de 1305 com uma 
votação consensual que colocou um francês no
trono papal, o papa Clemente 5, pouco sabiam das
consequências de sua decisão. Clemente,
cismado com os clãs beligerantes de Roma,
transferiu toda a Cúria para Avignon, onde uma 
sucessão de papas franceses reinou por quase
setenta anos sobre a Cristandade - e, mais
importante para os enófi los, sobre alguns dos 
melhores vinhedos da Cristandade. O sucessor de
Clemente, João 22, um consumidor exigente,
investiu nos vinhedos do entorno, melhorando
muito a qualidade da produção. Ele também
construiu o castelo com ameias que deu origem à 
denominação moderna Châteauneuf-du-Pape. O
Châteauneuf-du-Pape 2010 E. Guigal (guigal.l
com) exibe os encantos da região em sua 
plenitude, exibindo aromas maduros de cereja 
preta, bacon defumado e azeitonas curadas,
acompanhado por uma textura divina que
suaviza o vinho de poderosos taninos. —B.A.

Garrafa Histórica

Rhapsody in Red
CELLAR NOTES

34  ROBB REP ORT.COM.BR  |   2016



cvc.com.br

ENCONTRE A CVC MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ NO WWW.CVC.COM.BR/LOJAS,
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU ACESSE O SITE.

APROVEITE SUAS FÉRIAS, CONHEÇA A REDE PRINCESS COM A CVC.

GRAND RIVIERA PRINCESS
COM SISTEMA TUDO INCLUÍDO
Localizado a 10 km de Playa del Carmen, com sistema  
Tudo Incluído,  o resort conta com academia, esportes 
aquáticos, quadras de tênis, quadra poliesportiva, aulas  
de mergulho, campo de beisebol, trilha para caminhada, spa,  
5 restaurantes, 8 bares, lojas, casa noturna e estacionamento 
gratuito, além do Family Club, ideal para 2 adultos e 3 crianças. 
Os apartamentos possuem sofá-cama, jacuzzi, cofre,  
ar-condicionado, cafeteira, TV a cabo, frigobar, sacada  
e Wi-Fi gratuito nas áreas sociais.

Destino com saídas diárias. Pacote de 5 dias.
Somente terrestre. Inclui 4 diárias de hospedagem com 
sistema Tudo Incluído no Hotel Grand Riviera Princess .

À vista R$ 1.992 ou 12x sem juros 166 reais
Preço publicado válido para saída 23/maio/2017.

PLATINUM YUCATAN PRINCESS
COM SISTEMA TUDO INCLUÍDO
Localizado na paradisíaca Playa del Carmen, com sistema 
Tudo Incluído, este resort é destinado exclusivamente 
para maiores de 18 anos. Possui 12 piscinas, academia, spa, 
atividades recreativas, shows, casas noturnas, esportes 
aquáticos, quadras de tênis, quadra poliesportiva e diversas 
opções gastronômicas. Os apartamentos possuem cofre,  
ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, varanda e Wi-Fi 
gratuito nas áreas sociais.

Destino com saídas diárias. Pacote de 5 dias.  
Somente terrestre. Inclui 4 diárias de hospedagem com 

sistema Tudo Incluído no Hotel Platinum Yucatan Princess . 

À vista R$ 2.196 ou 12x sem juros 183 reais
Preço publicado válido para saída 23/maio/2017.

A Riviera Maya fica a 40 minutos de Cancún e sua orla é formada por lindas praias de areia branca. O balneário de Playa 
del Carmen, centro turístico de Riviera Maya, conta com diversas opções gastronômicas, lojas de grifes, lojas de artesanato 
e casas noturnas. O charmoso local também é ótimo para famílias, com mar de sete tons de azul-turquesa, passeios 
inesquecíveis, natureza exuberante e infraestrutura impecável.

VALE MUITO E CUSTA POUCO

RIVIERA MAYA  
COM A CVC

Grand Riviera Princess

Prezado cliente: preços por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo. Pacotes somente parte terrestre, não 
incluem passagens aéreas. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. 
Condições de pagamento com parcelamento 0+12 vezes sem juros no cartão de crédito CVC, 0+10 vezes sem juros no 
cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Sujeito a aprovação de crédito. Cartão de crédito CVC: sujeito a análise 
de crédito e critério de elegibilidade pelo banco emissor. Preço calculado com câmbio CVC 29/11/2016: US$ 1,00 = 
R$ 3,63 válido por tempo ilimitado. Os pacotes devem ser calculados com o câmbio do dia da compra. Preços base: 
Platinum Yucatán Princess US$ 607 + Hotel Fácil; Grand Riviera Princess US$ 553 + Hotel Fácil. Ofertas de lugares 
limitadas e reservas sujeitas a confirmação. Todos os valores dos pacotes CVC são publicados já incluindo taxa de 
serviço, ISS e todos os outros impostos governamentais. Não estão incluídos impostos sobre serviços extras adquiridos 
no destino e taxas de turismo cobradas por algumas cidades. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio.



ESTILO

Montblanc reverencia o 

espírito da arte e o 

estilo de vida das grandes 

metrópoles com a Urban 

Spirit Collection, lançada na 

Boutique Village Mall, Rio de 

Janeiro. Presente ao evento, 

o embaixador da Montblanc 

no Brasil, Rodrigo Santoro 
(na foto com Alain dos 
Santos, managing director 
da Montblanc do Brasil), 
definiu a nova coleção: “É 

uma linha para ser usada 

pelo homem moderno em 

qualquer cidade do mundo”. 

Sempre elegante, Rodrigo 

vestia um relógio Montblanc 

4810 Chronograph 

Automatic.

DESTAQUES

A top brasileira Isabeli Fontana, 
que participou de diversos 
Calendários Pirelli, marcou 
presença na etapa do Brasil da 
Fórmula 1. Ela entregou uma 
edição do Calendário de 50 
anos para Lewis Hamilton, da 
Mercedes, e para o brasileiro 
Felipe Massa, da Williams. 

A elegante Thalyta Ern, 
empresária e administradora 
da Clínica Andy Ern, reuniu as 
amigas mais próximas para 
celebrar seu aniversário ao 
melhor estilo britânico, com um 
glamouroso chá das cinco, em 
Balneário Camboriú (SC). 

José Ronaldo, do Frank Bar, vence 
o Most Imaginative Bartender, 
competição da Bombay Sapphire, 
no Brasil. O bartender do badalado 
e premiado Frank Bar, do Hotel 
Maksoud em São Paulo, superou 
outros dois finalistas. Na foto: 
Guta Virtuoso.

Bodas Badaladas

URBAN SPIRIT

DOIS CASAMENTOS, um no Rio e outro em São Paulo, 

agitaram tradicionais famílias das duas cidades. Em São 

Paulo, na Casa Fasano, durante a festa da celebração de 

Fabio Fronterotta e Victoria Gordon, muitos vips se reuniram 

para desejar boas energias para o casal. Na Cidade 

Maravilhosa, muitas celebridades lotaram o casamento de 

Dandynha Barbosa e Vitor Smeral, no Museu Histórico 

Nacional. A festa foi linda, com decoração e produção de 

Christina Lipps. Na foto: as belas Luma Costa e Marina Ruy 
Barbosa marcaram presença.

p o r  a r o l d o  d e  o l i v e i r a
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DESTAQUES

Debora Aguiar foi convidada por 
um grupo de investidores e pela 
rede Meliá Hotels International 
para fazer parte da revitalização 
do antigo Hotel Nacional, ícone 
da arquitetura do Rio de Janeiro, 
projetado por Oscar Niemeyer em 
1972.

Aos 33 anos, Melina Voss chega 
para reforçar o time da Ducati no 
Brasil, sob o cargo de CFO (chief 
financial officer). Melina teve sua 
última passagem profissional na 
Audi, onde gerenciou a área de 
controladoria nos últimos 6 anos.

O atual vice-presidente da CAOA 
Montadora, engenheiro Mauro 
Correia, assumirá a presidência do 
Grupo CAOA. Ele está na companhia 
desde fevereiro de 2014. Antes da 
CAOA, trabalhou por 20 anos na 
Ford Motor Company, entre outras 
empresas.

TRANCOSO COMO ANTESJOIAS RELUZENTES

A empresária Carol Celico (na foto 
maior com Rosângela Lyra) 

realizou, em São Paulo, um jantar 

beneficente em prol da Fundação 

Amor Horizontal. O evento 

aconteceu na Casa Charlô e por lá 

passaram Mirela Santos, Fernanda 
Motta (na foto), Yan Acioli, Lethicia 

Bronstein e Renata Figueiredo, entre 

outras personalidades.

Saudosas da época em que Trancoso ainda 

mantinha sua simplicidade chique na alta 

temporada, as empresárias Paola Vigorito e Anna 

Paula Provedel, a dupla por trás do lendário Tostex, 

se uniram ao publicitário e empreendedor Marco 

Assub e ao DJ Fernando Figueiredo, que trocou SP 

por Trancoso, para uma nova empreitada de verão, 

um misto de hospedaria e bar de praia chamado 

Casa Clube Trancoso. O novo hotspot baiano abriu 

as portas em 20 de dezembro.

Foi inaugurado no bairro dos Jardins, em São 

Paulo, o atelier de joias de Flavia Vetorasso, 

que teve uma linda decoração do Roni Vieira, 

dando um toque especial com orquídeas Wanda 

e lista vip comandada por Helinho Calfat. Nomes 

como Cristiana Trussardi, Simone Gaspari, Ana 

Beatriz Tanure, Isadora Biasi, Claudia Gouveia 

Franco, Deise Gaspariano, Lilian Biachi, Eliane 

Bianchi, entre outras, estiveram por lá. Na foto, 
Flavia Vetorasso com Thassia Naves.

Beneficente

MILA MALUHY
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SUPERESPORTIVO DE MAIOR  
sucesso no Brasil, o Camaro chega 
à sexta geração ainda mais potente, 

tecnológico e refi nado. O estilo “Muscle Car” 
que consagrou o modelo anterior foi mantido, 
porém, agora com uma linguagem mais con-
temporânea. As dimensões e a arquitetura são 
completamente inovadoras, contribuindo para 
uma dinâmica veicular realmente surpreen-
dente. Os avanços também estão presentes no 
conjunto mecânico. O novo motor V8 de 6.2L 

GALLERY
NOVO CAMARO || BOMBARDIER GLOBAL 7000 || ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA || PALÁCIO TANGARÁ & MAIS

SSexta Geração
NOVO CHEVROLET CAMARO ADOTA 

ARQUITETURA MAIS LEVE E COMPACTA, 
ALÉM DE MOTOR 6.2 V8 DE 461 CAVALOS

Apesar de ser completamente 
novo, modelo mantém o estilo 
“Muscle Car” que o consagrou; 

no Brasil, carro é o líder de 
vendas da categoria 
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de injeção direta entrega 461 cavalos e 62,9 
kgfm de torque, enquanto a transmissão é 
de 8 marchas com sistema Active Select, 
que permite trocas automáticas ou manu-
ais por meio de aletas atrás do volante, por 
exemplo. Outra novidade é o intensificador 
de som do motor para a cabine, que torna 
o ronco mais envolvente à medida que o 
giro do propulsor sobe. Uma experiência 
verdadeiramente única para entusiastas e 
fãs de superesportivos. 
O cupê da Chevrolet adiciona ainda seletor 
de modo de condução (Drive Mode Selector), 
sistema de vetorização do torque, freios de 
alta performance Brembo com assistência 
de frenagem de urgência, alertas antidis-
tração, oito airbags, pneus mais largos, teto 
solar, faróis de xenônio e lanternas com 
LEDs. “O novo Camaro foi completamente 
redesenhado e projetado para encantar 
tanto os fãs deste icônico modelo da 
Chevrolet quanto os consumidores que 
buscam um superesportivo altamente tec-
nológico e prazeroso de guiar”, explica 
Carlos Zarlenga, presidente da GM do 
Brasil. Do modelo anterior, o Camaro 2017 
manteve somente duas peças: a gravata 

dourada da Chevrolet e o emblema SS que 
identifica a versão luxuosa da gama.
Como a parte externa, a interna foi comple-
tamente renovada preservando elementos 
característicos que consagraram o Camaro 
ao longo dessas últimas cinco décadas, como 
o quadro de instrumentos com o “canhão” 
do conta-giros à esquerda e o do velocímetro 
à direita, ambos analógicos. A novidade é 
uma tela de alta definição, de oito polegadas, 
entre os dois mostradores essenciais. 
Configurável, a tela pode exibir informações 
adicionais de performance, de navegação, 
do multimídia e do computador de bordo. 
Outra tela, de oito polegadas, posicionada 
na parte central do painel e sensível ao 

toque, exibe as funções da mais avançada 
geração do multimídia MyLink, com 
Android Auto e Apple CarPlay, comando 
de voz e sistema de navegação com mapas 
em 3D. O console central está igualmente 
mais funcional e ergonômico. Os comandos 
do sistema de ar-condicionado (dual zone) 
foram incorporados às molduras das saídas 
de ventilação e o freio de mão passa a ter 
acionamento elétrico, aumentando a sen-
sação de espaço na cabine. O preço do 
Camaro 2017 SS com motor V8 está sendo 
vendido a partir dos 297 mil reais. 

— AROLDO OLIVEIRA 

chevrolet.com.br

Transmissão de oito marchas 
e Drive Mode Selector são 

algumas das novidades; série 
limitada Fifty marca estreia do 

Camaro 2017 no país

GALLERY AUTOMÓVEL 
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BOMBARDIER REALIZA COM SUCESSO PRIMEIRO VOO TESTE DE SEU MAIS LUXUOSO JATO: GLOBAL 7000

BOMBARDIER BUSINESS AIR-
CRAFT anunciou o primeiro voo 
teste do Global 7000. A aeronave 

será a mais luxuosa da fabricante canadense 
e de todo o segmento de jatos de grande porte 
e ultralongo alcance. O superjato marca uma 
nova categoria na aviação executiva. O rigo-
roso – e bem-sucedido teste – aconteceu no 
Canadá e é um importante passo para a con-
firmação da programação para o início das 
operações no segundo semestre de 2018.

“Este é um momento de extremo orgulho 
para a Bombardier, confirmando todo o desen-
volvimento do programa Global 7000 de 
acordo com o cronograma”, celebra David 
Coleal, presidente da Bombardier Business 
Aircraft. “O Global 7000 é o jato mais inovador 
da indústria”, completa, referindo-se ao fato 
de a aeronave ser a primeira e única a oferecer 
cabine dividida em quatro espaços e área de 
descanso para a tripulação. O alcance do jato 
também impressiona: 7.300 milhas náuticas 
ou 13.520 quilômetros, permitindo percorrer 
trechos como do Rio de Janeiro a Tel-Aviv ou 

de Nova Iorque a Dubai, sem escalas. 
O Global 7000 é o primeiro e único jato 

executivo da indústria a oferecer quatro 
ambientes de cabine e uma área dedicada 
exclusivamente ao descanso da tripulação 
– totalmente fechada com assentos especiais 
para maximizar o conforto, minimizando 
o tráfego de bordo em voos de longa distân-
cia. As janelas do Global 7000 são 80% maio-
res, ampliando a visão de maneira 
surpreendente. A configuração padrão inclui 
mesa de jantar para seis pessoas, escritório, 
sala de conferência, suíte máster e cozinha 
equipada. A conectividade sem fio é a mais 
rápida na aviação executiva e permite ajus-
tar praticamente todo o sistema de entre-
tenimento de cabine.

Projetado com um design de asas transô-
nicas de última geração, o Global 7000 pro-
porciona não apenas voos mais suaves como 
alta capacidade de aproximação e desempe-
nho em pistas curtas. Os motores de alta 
performance contribuem também  para o 
menor consumo de combustível. Alguns 

números do jato realmente impressionam: 
ele tem capacidade para 17 passageiros (con-
figuração padrão). Entre as variações de 
alcance, com oito passageiros, por exemplo, 
ele atinge 7.300 milhas náuticas (13.520 km), 
equivalente ao percurso entre Pequim e 
Washington sem escala. E o preço da aero-
nave chega a 73 milhões de dólares.

O Global 7000 decolou da pista das insta-
lações da Bombardier em Toronto sob o 
comando do capitão Ed Grabman, auxiliado 
por seu copiloto Jeff Karnes e Jason Nickel, 
engenheiro de testes de voo, com boas con-
dições de tempo e visibilidade. O teste foi 
dedicado a verificar os sistemas básicos de 
funcionalidade e avaliação das qualidades de 
manuseio e voo da aeronave e teve duração 
de aproximadamente 2 horas e 27 minutos. 
Tempo em que todos os controles foram exer-
citados. Todos os sistemas executados e de 
acordo com as expectativas. A velocidade de 
240 nós programada para o teste foi atingida.

businessaircraft.bombardier.com

Vai Decolar

A

Aeronave de 
73 milhões de 
dólares está 

programada para 
operar em 2018 e 

já tem interessados 
também no Brasil 

GALLERY AVIAÇÃO
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Nasceu nas Pistas
COSMOGRAPH DAYTONA, UM DOS CRONÓGRAFOS MAIS ICÔNICOS 

DO MUNDO, TEM FORTE LIGAÇÃO COM O AUTOMOBILISMO

O     

plexiglas. Componente inovador desen-
volvido e patenteado pela Rolex, a luneta 
Cerachrom oferece inúmeras vantagens. 
Por sua rigidez, ela é à prova de arranhões 
e, apesar dos efeitos dos raios UV, ela con-
serva sua cor e é resistente à corrosão. Uma 
extrema durabilidade à qual vem se juntar 
uma melhor legibilidade dos algarismos da 
escala taquimétrica, obtidos por um pro-
cesso desenvolvido pela Rolex. A graduação 
é inicialmente moldada na massa de 
cerâmica antes de seu cozimento a 1.500° 
C. Depois, ela é recoberta com uma fina 
camada de platina por PVD (Physical Vapor 
Deposition, ou deposição física de vapor). 
Graças à nitidez obtida por esse processo e 
ao contraste da platina sobre a cerâmica 
preta, a luneta do Daytona 2016 fica muito 
legível. O design da graduação evolui igual-
mente, com os números sobre a borda da 
circunferência da luneta e dos marcadores 
em forma de triângulo. Este componente 
exclusivo surgiu em 2011 em um modelo 
Daytona em ouro Everose 18 quilates, antes 
de ser utilizado em 2013 na versão em pla-
tina 950 que celebrou o 50° aniversário do 
Cosmograph Daytona. 

rolex.com/pt_br

OYSTER PERPETUAL COSMO-
GRAPH Daytona incorpora uma 
história marcada pela paixão da ve-

locidade e dos esportes automobilísticos. Cri-
ado pela Rolex em 1963, este modelo lendário 
foi consagrado nos circuitos automobilísticos 
por sua confiabilidade e desempenho e atin-
giu o título de ícone sob o nome de “Daytona” 
como o cronógrafo mais famoso e mais pro-
curado do mundo. Em 1992, a Rolex tornou-se 
Patrocinadora Máster das 24 Horas de Day-
tona, selando oficialmente essa associação. 
Desde então chamada de Rolex 24 At Dayto-
na, a corrida, a mais longa e mais prestigiosa 
dos Estados Unidos, que marca a abertura da 
temporada automobilística internacional, é 
conhecida por todos como “A Rolex”. Em 
2012, este evento comemorou o 50º ani-
versário de sua primeira edição, com recorde 
de público e muito glamour. Inclusive, teve 
um final épico, que vê a equipe vencedora 

com uma vantagem de apenas cinco segun-
dos sobre os concorrentes depois de 24 horas 
de competição acirrada, calculadas com pre-
cisão pelo relógio oficial Rolex junto à linha 
de chegada. A marca também tornou-se o 
Relógio Oficial da 24 Horas de Le Mans, a 
mais antiga prova de resistência do mundo. 
E em 2013 a Rolex passou a ser o Relógio Ofi-
cial da Fórmula 1, a competição mais reco-
nhecida do automobilismo mundial.

No que diz respeito aos atributos e novi-
dades do relógio, em 2016, o Cosmograph 
Daytona em aço adquire uma nova estética 
ao ser ornamentado com uma luneta mono-
bloco Cerachrom de alta tecnologia em 
cerâmica preta, muito bem esculpida, lisa 
e brilhante, substituindo a luneta gravada 
no metal. Uma revolução visual e técnica, 
mas também um flerte histórico com o 
modelo de 1965, que apresentava igualmente 
uma luneta preta, no entanto, um disco em 

Oyster 
Perpetual 

Cosmograph 
Daytona de 

ouro amarelo 
18 quilates tem 
novidades na 
versão 2016 e 
muita história
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ALEXANDRE WON IMPRIME NOVO CONCEITO PARA A 
ALFAIATARIA CONTEMPORÂNEA MASCULINA

Mínimos Detalhes

EMPRE APAIXONADO POR 
moda, arte e trabalhos manuais, 
o alfaiate Alexandre Won come-

çou a desenhar suas próprias roupas e a se 
interessar cada vez mais pelo ramo. Como 
sempre se preocupou em se vestir bem, 
respeitando suas formas e necessidades, 
imaginou que os amigos também passavam 
pelo mesmo problema: a dificuldade de 
encontrar algo exclusivo. A partir daí, sur-
giu a ideia de abrir uma alfaiataria, em 
2006. “Nada ficava bem no meu corpo. Fui 

a diversos alfaiates e nada me satisfazia, 
sempre ficava uma sobra”, conta. Foi então 
que ele decidiu fazer o próprio terno e ver 
se dava certo. Nunca fez cursos de costura, 
mas contou com o conhecimento que 
obteve da mãe, estilista e modelista da 
família. “Ela fazia as minhas roupas e as 
dos meus irmãos quando éramos peque-
nos”, conta Alexandre. 

Suas peças são confeccionadas uma a 
uma, num trabalho quase artesanal, o que 
garante acabamento impecável. Alinhado 

a isso, há também o atendimento persona-
lizado, no qual ele é quem trabalha direta-
mente no desenvolvimento de cada peça, 
desde o momento de tirar as medidas, pas-
sando pela modelagem até o momento dos 
ajustes finais. No primeiro atendimento, o 
cliente passa por uma entrevista concebida 
por Ana de Sá, esposa e responsável pelo 
atendimento personalizado da marca.

“Após esse primeiro encontro, os próxi-
mos atendimentos também podem ser 
feitos por telefone, WhatsApp, email ou 
até com uma visita agendada de um con-
sultor no local de preferência do cliente”, 
afirma Sá. Os ternos são perfeitamente 
modelados, estruturados e possuem uma 
cartela de cores variada. As camisas sob 
medida também merecem um destaque, 
pois o caimento é perfeito, com várias 
opções de colarinhos e punhos. Won tra-
balha com mais de duas mil opções de teci-
dos - tanto nacionais como importados - que 
podem ser a base de qualquer tipo de roupa, 
desde ternos e camisas. Ele acredita que,se 
vestir com algo feito especialmente para 
cada um é a maneira ideal de valorizar a 
individualidade. “Um erro em uma parte 
da peça de alfaiataria pode gerar um dese-
quilíbrio grande, deixando a roupa com 
defeito”, afirma Won.

Alexandre tem apenas 34 anos, é prati-
cante de yoga e apaixonado por surfe, motos 
e tatuagem, o que acaba refletindo nas suas 
roupas e no espaço contemporâneo de seu 
ateliê. Mas sua principal diferença está na 
utilização do método bespoke. O termo 
remonta ao século 17, na Inglaterra, quando 
o cliente escolhia o pano para sua roupa e 
era dito que ele “been spoken for”. Ou seja, 
quando uma roupa é feita para atender aos 
requisitos específicos e pessoais, é chamado 
de bespoke. É diferente da roupa sob 
medida, quando o alfaiate apenas usa uma 
base pré-existente e a ajusta para ficar mais 
próxima das medidas do cliente.

alexandrewon.com

O alfaiate, obcecado por 
perfeição e atento aos detalhes, 
tem como diferencial a utilização 

do método bespoke

GALLERY FASHION
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VA N  C L E E F  &  A R P E L S 
APRESENTA novidades de sua 
icônica coleção Alhambra. São 

cinco novas peças das linhas Alhambra 
Vintage e Alhambra Magic, em ouro ama-
relo combinado a dois materiais naturais: 
a malaquita e o diamante. Desde a sua 

criação em 1968, a coleção Alhambra – uma 
das mais emblemáticas e desejadas da Van 
Cleef & Arpels – tornou-se um símbolo da 
maison, representando sorte e bons pressá-
gios. A malaquita foi introduzida pela pri-
meira vez na coleção em 1973. Suas nuances 
de verde sugerem a vitalidade da natureza 

e a constante renovação da flora, além de 
tradicional pedra da boa fortuna.

Hoje, a Van Cleef & Arpels honra mais 
uma vez esta pedra sedutora nas novas 
joias das linhas Alhambra Vintage e 
Alhambra Magic, compostas por colares 
curto e longo, colar com pingente, pulseira, 
e brincos. As novidades lançadas mundi-
almente já estão disponíveis na boutique 
Van Cleef & Arpels, no Shopping JK 
Iguatemi, em São Paulo.

A história da maison começou com o casal 
Estelle Arpels, filha de um negociante de 
pedras preciosas, e Alfred Van Cleef, filho 
de um lapidador. Em 1906, fundaram a 
casa de haute joaillerie francesa que há 
mais de um século embala outras tantas 
histórias de amor. Com um imaginário 
guiado por bailarinas, fadinhas, flores da 
sorte e pássaros fantásticos, o endereço na 
Place Vendôme produz coleções que pare-
cem emergir de um sonho ou de um conto 
de fadas. Nesse lugar habitado pela fanta-
sia, o tempo é medido por meio de “poetic 
complications”, mecanismos que narram 
histórias de encontros apaixonados e de 
noites inesquecíveis em Paris.

vancleefarpels.com/br/pt 
Shopping JK Iguatemi, 11 3152 6630

Sorte Preciosa
VAN CLEEF & ARPELS REVELA NOVAS CRIAÇÕES DE 

SUAS ALHAMBRAS VINTAGE E MAGIC

GALLERY JOIAS
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O

OETKER COLLECTION ANUNCIA EXPANSÃO COM A  
INAUGURAÇÃO DE NOVO HOTEL EM SÃO PAULO 

RENOMADO GRUPO EURO-
PEU do setor hoteleiro de luxo, 
que possui em seu portfólio pro-

priedades icônicas como Le Bristol Paris, 
The Lanesborough, em Londres, Hotel-du-
Cap-Eden-Roc, no Cabo de Antibes, Eden 
Rock, em St Barths, entre outras - irá inau-
gurar o Palácio Tangará, em São Paulo. 
“Desde a fundação da Oetker Collection, 
sempre estivemos atentos aos nossos fiéis 
clientes, buscando identificar e priorizar 
seus destinos favoritos”, afirma Frank Mar-
renbach, CEO da Oetker Collection. “Por 
isso, tenho o imenso prazer de anunciar 
nossa expansão no continente americano; 
com um projeto magnífico em uma cidade 
extraordinária: São Paulo. Com esta nova 
pérola continuamos expandindo o portfólio 
da Oetker Collection e nos mantemos fiéis 
ao nosso compromisso de não apenas abrir 
novos hotéis, mas de criar verdadeiras 
obras-primas.”

O Palácio Tangará abrirá suas portas no 
segundo trimestre de 2017. Construído em 
torno do famoso Parque Burle Marx, cujos 

jardins foram projetados pelo mundial-
mente reconhecido paisagista Roberto Burle 
Marx, o hotel contará com 141 apartamen-
tos espaçosos, dos quais 59 suítes, todos com 
vista para o parque.  

Os escritórios responsáveis pela revital-
ização arquitetônica são: B+H Architects, 
PAR Arquitetura e Bick Simonato. Já os 
projetos de arquitetura de interiores ficam 
a cargo do escritório Anastassiadis Arquite-
tos, que assina toda a área social como lobby, 
bar, restaurante e SPA, e de Bick Simonato, 
também responsável pelos quartos e cor-
redores.  As experiências gastronômicas 
serão capitaneadas pelo aclamado chef 
Jean-Georges Vongerichten, e o hotel con-
tará com restaurante gourmet, mesa do chef, 
adega de vinhos e bar lounge no lobby, todos 
com terraços externos. 

As dependências do hotel incluem ainda 
nove salões que podem ser privativos, dos 
quais um salão de festas para até 530 pes-
soas com um belo terraço com vista para o 
parque. A academia e o SPA terão um jardim 
privativo e o hotel contará também com 

duas piscinas, uma interna e uma externa, 
além do kid’s club. 

Philippe Perd, Diretor de Desenvolvimento 
da Oetker Collection, está supervisionando 
o projeto há mais de um ano. Depois de 
pronto, o Palácio Tangará será o primeiro e 
único em sua categoria na cidade de São Paulo 
e um belo acréscimo à coleção. Timo Gruen-
ert, Diretor Financeiro da companhia afirma: 
“Depois da nossa parceria de sucesso no 
Caribe com o Eden Rock St Barths, da rein-
auguração do The Lanesborough no início 
de 2015, estamos muito felizes com o lança-
mento de um hotel em São Paulo, em perfeita 
harmonia com nossos requisitos essenciais: 
localização única, arquitetura excepcional, 
cozinha criativa e a fabulosa hospitalidade 
brasileira.” 

O Palácio Tangará é propriedade de uma 
gestora de investimentos imobiliários sediada 
nos Estados Unidos e deve seu nome a um 
colorido pássaro da fauna brasileira, o tangará 
da Amazônia (Tangara Chilensis).

palaciotangara.com/pt-br/início

Palácio no Parque

Palácio Tangará  
terá localização  

excepcional no coração 
de um parque tropical, 

e vai abrir as portas 
no segundo trimestre 

de 2017

   

GALLERY HOTEL
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Miami Insuperável
PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER TEM COBERTURA  

DE ALTO PADRÃO E COMPLEXO DE LAZER DOS SONHOS

IAMI É UM DOS destinos 
nos Estados Unidos que mais 
cresceu e se desenvolveu nos 

últimos anos, criando novas opções para 
quem procura cultura, gastronomia, com-
pras e uma vida noturna agitada, além de 
praias deslumbrantes, clima tropical e 
muita segurança. Com isso, empreendi-
mentos de luxo têm surgido atraindo pes-
soas influentes para morar no destino. 
Entre os principais empreendimentos de 
alto padrão de Miami está o Paramount 
Miami Worldcenter, que, recentemente, 
anunciou a venda da sua cobertura pelo 
valor de 9,5 milhões de dólares. Localizado  
no 54º andar, o apartamento tem 585 me-
tros quadrados de área, cinco quartos, seis 
banheiros, lavanderia e cozinha equipa-
das, muito espaço e janelas que vão do 
chão ao teto com vista para o mar. Entre 

as amenidades do complexo estão os pri-
meiros campos de futebol do país em 
empreendimentos residenciais de alto 
nível; duas quadras de tênis; um estúdio 
de boxe e deck com piscina no 7º andar 
com vista para Miami.

Em 2018, quando a obra estiver con-
cluída, os moradores do Paramount Miami 
Worldcenter usufruirão de uma localiza-
ção privilegiada e estarão a apenas um 
elevador de distância de um complexo 
comercial que inclui restaurantes, parques, 
galerias e escritórios, além da infinidade 
de opções que a cidade já oferece e que 
estão a apenas alguns passos do complexo 
como o Adrienne Arsht Center, o Pérez 
Art Museum Miami, o Patricia and Phillip 
Frost Museum of Science e a American 
Airlines Arena, além dos serviços do 
Marriott Marquis World Convention 

Center e a estação All Aboard Florida’s 
Grand Central Station, com transporte 
direto para Orlando em apenas três horas, 
assim como uma conexão com o metrô e 
o Aeroporto Internacional de Miami.  

Mais de 50% das unidades do edifício já 
foram vendidas, e sua lista de compradores 
inclui investidores de mais de 30 países, 
entre eles Brasil, China, Venezuela, 
Turquia, Rússia, Argentina e Colômbia. 
As demais unidades do Paramount Miami 
Worldcenter terão entre 110 a 218 metros 
quadrados, com preços médios de cerca 
de 7.700 dólares por metro quadrado. O 
centro comercial da unidade está no 
endereço 1.010 NE 2nd Ave, Miami, FL 
33132, Estados Unidos.

paramountmiami.com 
+1 (855) 756 0123

Cobertura em Miami 
foi vendida pelo 

valor de 9,5 milhões 
de dólares, com 585 
metros quadrados 

de área e vista total 
para o mar

M
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PÓS MESES DE REESTRUTU-
RAÇÃO e modernização, a Taylor´s 
anuncia a abertura de seu novo 

Centro de Visitas, localizado no coração da 
zona histórica de Vila Nova de Gaia, em 
Portugal. Um passeio pelo complexo e delicioso 
mundo do vinho do Porto e da Taylor´s que 
proporciona uma experiência inesquecível. 
Para Adrian Bridge, diretor-geral da Taylor’s, 
a empresa sentiu a necessidade de oferecer 
aos mais de 100 mil visitantes anuais outro 
tipo de experiência, mais adaptada ao século 
21 e que se destaque dos outros 16 centros de 
visita às caves de vinho do Porto que estão por 
perto. Para isso, a empresa investiu mais de  
1 milhão de euros nas novas instalações.

A visita custa 12 euros e está disponível em 
audioguia em cinco idiomas: inglês, espanhol, 
francês, alemão e português; e leva os turis-
tas às caves que abrigam os antigos tonéis e 
mais de 1,5 mil pipas, onde envelhecem os 
vinhos do Porto antes da comercialização. 

Cada visitante ficará livre para escolher 
quanto tempo deseja dedicar às 11 áreas em 
que se divide o tour completo: o percurso 
rápido leva 20 minutos e o completo pode 
levar até duas horas.

O tour começa pela história da marca, criada 
em 1692, contada por áudio, fotografias e 
vídeos. Os visitantes percorrem os túneis que 
abrigam a lendária coleção de vintages da 
Taylor´s, alguns com mais de dois séculos. 
Estas garrafas especiais encontram-se deita-
das umas sobre as outras e repousam neste 
local até atingir a maturidade perfeita. Um 
dos pontos altos da visita é a garrafeira Vintage, 
que abriga uma das mais raras coleções de 
vinhos do Porto Vintage. Uma verdadeira 
viagem ao universo do vinho do Porto.

Após este trajeto, os visitantes seguem para 
a sala de degustação, local onde podem provar 
o Taylor´s Chip Dry e o Taylor´s Late Bottled 
Vintage, sempre com os comentários de um 
expert da empresa. Para os que desejarem 

uma degustação mais completa, com inclusão 
de outros vinhos e até mesmo com alguns 
snacks e chocolates para harmonização, um 
novo valor é cobrado. Adrian Bridge, diretor-
geral da Taylor’s, destaca: “Sentimos que estava 
na hora de atualizar a nossa visita usando 
tecnologia moderna. O áudio tem conteúdo 
para uma visita de duas horas para os turistas 
que desejarem ver e aprender tudo o que pude-
rem. No entanto, muitos vão preferir ir mais 
rapidamente para a sala de provas, nas quais 
têm acesso a uma ampla gama dos nossos 
vinhos do Porto.”

A Taylor’s foi uma das primeiras casas de 
vinho do Porto inglesas a estabelecer-se em 
Portugal. Mais de 320 anos depois, ainda é 
detida e gerida por descendentes da família 
fundadora. É reconhecida como referência 
para o vinho do Porto Vintage e construiu uma 
extraordinária coleção de vinhos do Porto 
velhos envelhecidos em casco. É também líder 
de mercado nas categorias Late Bottled 
Vintage e Tawny 10 anos. No Brasil, os vinhos 
Taylor´s são importados e distribuídos pela 
Importadora Qualimpor. 

taylor.pt 
qualimpor.com.br

A

Experiência Sensorial
TAYLOR´S INAUGURA CENTRO DE VISITAS, UMA 

IMERSÃO NO UNIVERSO DO VINHO DO PORTO

Passeio pelo delicioso mundo do 
vinho do Porto e da Taylor´s 
proporciona ao turista uma 

experiência inesquecível

GALLERY WINE

48  ROBB REP ORT.COM.BR  |   2016



A

Vida Irresistível

o belíssimo restaurante do The Palm, repleto 
de imponentes lustres de cristais que con-
trastam com a decoração reforçada por cores 
negras. O menu é assinado pelo chef Yannick 
Alléno, que comanda o Pavillon Ledoyen, 
(hotel Le Meurice), um dos emblemáticos 
três estrelas Michelin, da Champs-Élysées, 
em Paris. Conhecido pela mídia como o 
“príncipe dos palácios”, o francês inovador 
imprime o conceito que ele batizou de 
Harmonização de Comida e Extrações. 

O espaço wellness do The Palm leva assi-
natura da metodologia Guerlain, tradicional 
marca francesa, uma das pioneiras no 
mundo a criar o conceito de SPA, em 1939. 
O exclusivo tratamento facial com geleia 
real, feita à base do mel de abelhas negras 
- endêmicas de uma ilha da costa francesa 
- é um dos mais requisitados. A proposta é 
promover o rejuvenescimento das células 
da pele do rosto com o uso do produto ela-
borado com o que eles consideram o Grand 
Cru do mel. Já os amenities das suítes do 
hotel são da italiana Acqua di Parma. — 
CARLOS MARCONDES

FINAR O TOM ENTRE ser des-
colado, moderno e ter de preservar 
a identidade de um oriente inva-

dido por nada menos que 80 nacionalidades, 
que representam 93% da população da majes-
tosa Dubai. É esse imenso desafio que parece 
ter sido enfrentado com louvor pelo The 
Palm - hospedagem boutique da marca de 
luxo One&Only. Inaugurado há cinco anos, 
o hotel foi eleito em 2015 o melhor resort 
do Oriente Médio pela Condé Nast Traveller 
e já se tornou porto seguro de jetsetters e 
milionários que buscam refúgio aos pés do 
deserto, longe do tumulto de imensos hotéis 
da cidade - a maioria com mais de mil quar-
tos cada. “A experiência que fascina é a que 
faz o hóspede ter a certeza de que está em 
um país árabe, com conforto e elegância, 
mas sem ostentar, sem ser over the top”, 
revela Oliver Louis, gerente geral dos hotéis 
One&Only, ao comentar sobre um dos pre-
dicados que faz do The Palm referência 
romântica na icônica metrópole dos Emi-
rados Árabes Unidos. 

O The Palms lembra um pequeno oásis ao 

lado de gigantes de aço. Seu skyline é um 
dos mais emblemáticos da cidade, visto dos 
arredores da imensa e irresistível piscina 
central ou da praia particular da proprie-
dade, na qual estão as exclusivas quatro vilas 
pé na areia. De 325 metros quadrados cada, 
a diária gira em torno de 5 mil dólares. O 
hotel com 90 quartos e é o segundo mais 
caro de Dubai, atrás apenas do Burj al Arab, 
autointitulado sete estrelas. 

Da marina privada do The Palms, uma 
lancha nos leva para conhecer o Royal 
Mirage, o outro resort do One&Only divi-
dido em três hospedagens: o Palace, com 
mais de 230 quartos; o Arabian Court, com 
170; e o Residence, com apenas 50, sendo 
este último o menor boutique da cidade, 
chancelado pela Leading Hotels of World. 
A curta navegação no breu vale pela expe-
riência de avistar Dubai emoldurada com 
luzes de seus arranha-céus. O desembarque 
é diretamente no The Jetty Lounge, o bar 
de praia do Royal Mirage, ótima pedida para 
começar a noite de Dubai. 

Destaque gourmet do One&Only é o Stay, 

ONE&ONLY THE PALM E ROYAL MIRAGE SÃO 
ENDEREÇOS COBIÇADOS DA MULTICULTURAL DUBAI 

Stay, o belíssimo 
restaurante do The 

Palm; incríveis
 acomodações de uma 
das villas do The Palm; 

e o luxuoso SPA do 
Royal Mirage

GALLERY VIAGEM
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Todos os sábados, preview às 
22h15 e apresentação à 0h15, 

depois do Top Cine, para todo o Brasil.  
Reprises na madrugada de domingo, à 1h15.

UMA MULHER
DE OPINIÃO
NÃO PERCA

O QUE ELA
TEM A DIZER

. 
 
.

Show Business,
agora sob o comando de Sonia Racy.

O Show Business, um dos mais tradicionais programas de

 entrevistas da TV brasileira, está renovado. Sonia Racy imprime

 agora o seu estilo no talk show, que conta com a participação

do professor Luiz Marins no quadro Conexão Empresarial.



Porsche Panamera, 
que foi todo 

redesenhado e é 
um novo carro; 

Nissan GTR, que 
inicia as vendas 
ofi ciais no Brasil, 
e o poderoso e 
superesportivo 
Mercedes-Benz 

Classe E

ANissan inicia  oficialmente as vendas do 
superesportivo GT-R no mercado brasileiro, cujo preço inicial é de 900 mil 

reais. A marca, assim, reforça ainda mais o seu posicionamento ousado atrelado 
à inovação e tecnologia japonesa, trazendo para o Brasil o que tem de mais avan-
çado em performance. Um dos veículos de produção em série mais rápidos do 

mundo, o GT-R é um ícone reconhecido por bater recordes de tempo nas mais 
tradicionais pistas do mundo, destroçando números obtidos por superesportivos 
de diferentes marcas, o que contribuiu para torná-lo conhecido também como 

Godzilla. O carro, que é produzido exclusivamente no Japão, será vendido no Bra-
sil já em sua linha 2017, que apresenta novidades no desenho, motor, suspensão 

e lista de equipamentos. Ele chega na versão 3.8 V6 Premium, com opções de cinco 
cores de acabamento interno. A sua comercialização também dá início no país a 
adoção do novo padrão mundial de estilo das concessionárias Nissan, que busca 

elevar a imagem da marca a um novo patamar de modernidade.
A estratégia de vendas do GT-R vai atender todo território nacional. Quem estiver 

interessado no modelo poderá contatar qualquer revenda da marca, independente 
da localização e estas os indicarão para a Nissan Carrera (localizada na avenida 
Brasil, área nobre da cidade de São Paulo, que comercializará o superesportivo). 

Como será oferecido sob encomenda, o modelo ícone da Nissan terá prazo previsto 
de entrega em média de três a quatro meses após a compra.

O novo GT-R exibe design externo totalmente renovado, que confere ao modelo uma 
pegada com mais estilo e permite que integre o grupo de superesportivos que se dife-
renciam pelo design. O grande destaque se encontra na frente, com capô e para-cho-

ques redesenhados, faróis de rodagem diurna (DRL) e a assinatura de estilo atual da 
Nissan na grade “V-motion”, que traz acabamento cromado fosco. A grade diferenciada 
foi alargada em 20% para aumentar o fl uxo de ar que resfria o motor, sem provocar mais 

AS feras
CHEGARAMRobb Report destaca três 

supermáquinas que acabam 
de chegar ao mercado 

brasileiro – duas 
remodeladas, caso da 

Porsche Panamera e da 
Mercedes-Benz Classe E, e 

uma novidade, a Nissan 
GTR, que inicia ofi cialmente 

as vendas por aqui

POR AROLDO DE OLIVEIRA
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AS FERAS CHEGARAM

Nissan GTR chega 
ao Brasil por 900 
mil reais, trazendo 

o que a marca 
japonesa tem de 

mais avançado em 
performance

arrasto. Seu formato sofisticado harmoniza de forma 
suave com o novo capô, cuja rigidez estrutural foi aumen-
tada. Após a eliminação da deformação, os testes reali-
zados mostraram que o novo design do capô aumenta a 
performance aerodinâmica na frente do veículo em 
velocidades mais elevadas (acima de 200 km/h).

Com novo desenho e materiais de alta qualidade, o 
interior do Nissan GT-R 2017 proporciona nível jamais 
oferecido em termos de conforto, sofisticação e ergono-
mia. Já ao primeiro olhar, fica claro que a nova cabine é 
mais luxuosa, com padrão superior. Envolvida por uma 
lâmina contínua e sem costuras de couro (item opcional), 
o novo painel adota um fluxo horizontal, proporcionando 
uma grande sensação de estabilidade para os ocupantes 
dos bancos dianteiros, enquanto que a linha do quadro 
de instrumentos que vai até o console central confere 
um ambiente diferenciado, especialmente projetado para 
quem se senta atrás do volante. O display e os controles 

do sistema de navegação foram posicionados ligeiramente 
abaixo no painel de instrumentos para facilitar o uso e 
melhorar a visibilidade tanto para o motorista como para 
o passageiro dianteiro. A alavanca de câmbio tipo borbo-
leta foi montada diretamente no novo volante (antes era 
fixa na coluna de direção), permitindo que o motorista 
selecione uma das 6 marchas da transmissão com dupla 
embreagem (DCT) sem ter de tirar as mãos do volante 
para fazer uma curva, por exemplo.

A potência do premiado motor biturbo V6 3.8 24 vál-
vulas do GT-R foi aumentada em 20 cavalos em compa-
ração à versão anterior. Agora, ele entrega 572 cavalos a 
6.800 rpm, graças, em parte, ao aumento na pressão do 
atuador e a um sistema de temporização da ignição que 
é controlado individualmente por cada cilindro, uma 
tecnologia anteriormente exclusiva do GT-R NISMO de 
competição. As novas mudanças resultam em melhor 
aceleração em rotações médias (3.200 rpm ou superior), 
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O interior do Nissan GT-R 2017 
proporciona nível jamais oferecido em 

termos de conforto, sofi sticação 
e ergonomia

NISSAN
com rendimento máximo do torque disponível em uma 
faixa maior de utilização.

Outras tecnologias com foco na segurança incluem 
o Advanced Vehicle Dynamic Control (VDC), um 
sistema de controle eletrônico de estabilidade que 
conta com três modos personalizáveis pelo condutor 
(Normal, R-Mode, Off ); o sistema de controle ele-
trônico de tração (TCS), o sistema ABS e a distribui-
ção eletrônica de frenagem (EBD), além de câmera 
de ré, sistema de monitoramento da pressão dos 
pneus (TPMS), e acendimento automático dos faróis. 
- carrera.com.br/carreraNissan

 



AS FERAS CHEGARAM

    

Inteligência Suprema
A Mercedes-Benz revelou no Salão do Automóvel de 

São Paulo a versão superesportiva do sedã mais inteli-
gente do mundo. O Novo Mercedes-AMG E 43 4MATIC 
chega ao Brasil com motor V6 de 3.0 litros, que gera 401 
cv. O carrão já é vendido por aqui a partir deste mês, com 

preço público sugerido de 499,9 mil reais. Ele é equipado 
com motor biturbo de seis cilindros e traz de série tração 
integral permanente AMG Performance 4MATIC, que 
combina o máximo de aderência à pista com alta agili-
dade graças à distribuição de torque privilegiando o eixo 
traseiro. Completam o conjunto mecânico a transmissão 
automática 9G-TRONIC de nove velocidades, com tem-
pos de troca de marcha reduzidos e a suspensão esportiva 
com regulagem especial.

O Mercedes-AMG E 43 4MATIC se distingue pelo design 
com detalhes que deixam claras suas características 
esportivas. Eles se evidenciam no detalhamento agres-
sivo da dianteira, notada pelo para-choque e capô, aber-
turas de ar maiores, para-lamas alargados e rodas de liga 
leve de 20 polegadas. Comparado à geração anterior, o 
modelo exibe as proporções marcantes dos sedãs da 
Mercedes-Benz, como capô alongado e um teto com per-
fil de cupê que flui para a traseira aumentando a percep-
ção de esportividade. Na dianteira, novos para-choques 
e grade diamante cromada de série conferem um visual 
mais agressivo e que representa uma nova tendência de 
design para os automóveis da marca.   
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MERCEDES-BENZ
O interior também atrai, trazendo bancos esportivos 

especiais, painel com acabamento exclusivo e volante 
esportivo AMG multifuncional em couro Nappa e base 
achatada. A iluminação interna utiliza exclusivamente 
a eficiente tecnologia LED. O mesmo se aplica à ilumi-
nação ambiente que, com 64 cores, oferece uma vasta 
gama de possibilidades de personalização. Ela adiciona 
toques de luz, por exemplo, aos frisos, display central, 
compartimento porta-objetos no console central, reces-
sos das maçanetas, bolsos nas portas, áreas dos pés dian-
teiras e traseiras, console de teto.

Juntamente com o apelo esportivo, o Mercedes-AMG 
E 43 4MATIC conta também com todas as inovações 
presentes na atual geração do Classe E. Ele marca a estreia 
de numerosas inovações técnicas nos automóveis 
Mercedes-Benz dentro do conceito Intelligent Drive. 
Entre seus principais equipamentos destaca-se o pacote 
Driving Assistance que inclui seis sistemas de assistên-
cia entre os quais estão: assistente ativo de frenagem, 

assistente de manobra emergencial, assistente ativo de ponto cego, assistente 
ativo de manutenção de faixa. Além disso, a lista de equipamentos do 
Mercedes-AMG E 43 inclui os faróis Multibeam LED, cada um com 84 LEDs 
de alta performance controlados individualmente, que iluminam o caminho 
automaticamente com uma excelente distribuição de luz. Isso acontece por-
que essa configuração permite que a distribuição da luminosidade seja con-
trolada separadamente em cada um dos faróis e adapta a dinâmica rapida-
mente às situações do tráfego. mercedes-benz.com.br

Novo Mercedes-
AMG E 43 4MATIC 

chega ao Brasil 
com motor V6 de 

3.0 litros, que gera 
401 cv, por  

499 mil reais



AS FERAS CHEGARAM

Força no Asfalto
Desenvolvido a partir do zero, o novo Porsche Panamera 

une dois mundos: o esportivo com o sedã de luxo. Com 
transmissões e motores completamente novos, chassi 
aperfeiçoado e design ainda mais próximo do icônico 
911, ele chega para angariar mais fãs da marca. Disponível 
no mercado brasileiro nas versões Panamera 4S e 
Panamera Turbo (preço público sugerido com opcionais 
inclusos, 1,045 milhão de reais), esse esportivo de qua-
tro portas traz um trem de força de 440 cv na versão 4S 
e de incríveis 550 cv na versão Turbo. E para colocar 
toda essa força no asfalto, um câmbio PDK de dupla 
embreagem com oito marchas e tração nas quatro rodas 
dão conta do recado.

Visualmente, seu conceito único de Gran Turismo é 
refletido em um novo design inconfundível, com longas 
proporções e dinamismos com traços fortes e marcantes 
já típicos dos carros Porsche, que estabelece uma ligação 
de estilo com o icônico design do 911.

No desempenho, a máquina faz muito bonito também. 
O Panamera 4S possui um motor V6 biturbo de 2,9 litros 

Panamera: painéis pretos e monitores 
interativos combinam a visualidade clara 
e a interface do utilizador intuitiva dos 
smartphones e tablets com o controle 

prático de um automóvel
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PORSCHE

Disponível no 
mercado brasileiro 

nas versões 
Panamera 4S e 

Panamera Turbo 
(com opcionais 

inclusos, 
1,045 milhão de 

reais)

e a versão Turbo conta com um incrível V8 biturbo de 
4,0 litros. Nas acelerações de 0 à 100 km/h eles também 
se destacam: na versão 4S, com o pacote Sport Plus, a 
marca é atingida em 4s2; já na versão apimentada Turbo, 
também com o pacote Sport Plus, a mesma arrancada é 
feita em baixíssimos 3s6. A velocidade máxima fi ca em 
289 km/h no 4S e 306 km/h no Turbo.

A digitalização do automóvel modifi cou a mobilidade 
de forma mais intensa e rápida, jamais vista antes. 
Novos conceitos de indicação e operação, sistemas de 
assistência mais inteligentes e um sistema eletrônico 
de bordo cada vez mais rápido faz com que a ligação 
com o mundo exterior e a segurança tenham alcançado 
um novo patamar. O novo Panamera é um refl exo desta 
evolução. É o automóvel mais digitalizado e mais conec-
tado na gama de modelos da Porsche. Contudo, o sistema 
eletrônico não fi ltra simplesmente a experiência de 
condução. A Porsche aproveitou o status da digitaliza-
ção para conjugar um elevado conforto com uma dinâ-
mica de condução máxima.

O interior típico da Porsche foi reinterpretado de 
uma forma vanguardista para o Panamera. Áreas com 
painéis pretos e monitores interativos combinam a 
visualidade clara e a interface do utilizador intuitiva 
dos smartphones e tablets com o controlo prático de 

um automóvel. Os clássicos botões físicos e os convencionais 
instrumentos foram reduzidos signifi cativamente. Agora, 
há muita interatividade e possibilidades múltiplas de confi -
guração individual do novo Porsche com o Advanced Cockpit. 
Com grandes vantagens para o condutor, o passageiro dian-
teiro e os ocupantes dos lugares traseiros: apesar de uma 
oferta substancialmente ampliada dos sistemas de comuni-
cação, conforto e assistência, a utilização e operação das 
diferentes funções tornou-se mais lógica e intuitiva. O Porsche 
Advanced Cockpit transfere os elementos analógicos para o 
presente digital da mobilidade. 

porsche.com/brazil/pt



Com atmosfera descolada e vocação urbana, o Ruaa completa cinco 
anos sob os cuidados dos sócios Flávio Tupinambá e Fernando Pereira. 
A casa, que tem clima em sintonia com o bairro da Vila Madalena, mes-
cla infl uências multiculturais, apresentando ícones dos grandes centros 
urbanos mundiais em um compilado de sugestões relidas a partir das 
experiências em cozinhas internacionais.

A dupla de proprietários à frente do Ruaa tem muita bagagem no que 
diz respeito ao serviço e aos bastidores da gastronomia. Flávio, ou Tupi, 
como é chamado, viajou pela Europa em busca de referências e morou na 

França, Espanha e Suíça, onde trabalhou em uma vinícola. Passou por um 
hotel no Caribe e, no Brasil, gerenciou a equipe do Spot. Apesar de ser 
formado em gastronomia, logo percebeu que defi nitivamente preferia o 
salão. Seu sócio, Fernando, chegou a trabalhar em cozinhas pela Ásia, da 
Índia à China, e passou pelo Arturito antes de inaugurar e chefi ar o Ruaa. 

O restaurante de ambiente despretensioso e informal tem salão pe-
queno, de apenas 45 lugares. A descontração está também nos jogos 
americanos descartáveis, na louça simples, nos copos americanos e na 
garrafa de água fi ltrada servida como cortesia. As paredes escuras ga-
nham obras de artistas convidados que mudam a cada mês e alegram 
a decoração.  

ruaa.com.br
Rua Mourato Coelho, 1168, Vila Madalena - 11 3097 0123
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Restaurante completa cinco anos com seleção de 
receitas inspiradas nos preparos emblemáticos dos 
grandes centros urbanos
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ROBB REPORT DESTACA nas próximas páginas as principais novidades 
da estação. No setor de automóvel, a boa notícia é o Range Rover Evoque 
Conversível, primeiro SUV premium do mundo nessa modalidade que chega 
ao mercado brasileiro em edição limitada a 45 unidades. Mas tem também 
motocicletas, iates, beauty, acessórios e até as festas badaladas em Trancoso, 
que mais uma vez será o centro do universo do Verão 2017 no Brasil.  



Intermarine 62 tem diversas novidades 
em design e seu conceito tornam os 

espaços, externos e internos, grandiosos

Novidade
Nacional
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A Intermarine 62 
destaca-se por seu 
desenho poderoso 
e elegante e pelo 

seu impressionante 
volume externo

A INTERMARINE 62 
é a grande novidade da companhia, que ganhou 
os mares no segundo semestre de 2016, com 
inovações sem paralelos em escala mundial. 
Projetada pelo designer Luiz de Basto, a Inter-
marine 62 destaca-se por seu desenho poderoso 
e elegante e pelo seu impressionante volume 
externo, que resulta em áreas muito mais espa-
çosas, tanto no exterior quanto no interior da 
embarcação. A inovação está presente também 
em diversas soluções adotadas nos 151,14 m2 
a bordo. Cada ambiente revela surpresas que 
confi rmam a liderança do estaleiro em embar-
cações de luxo e a tornam a referência defi ni-
tiva, ditando as tendências na categoria. Com 
a excelentes navegabilidade e performance, 
características Intermarine, a 62 ainda traz 
acabamento primoroso e diversas opções de 
customização e layout.  

Ao primeiro olhar, nota-se o impactante 
porte da Intermarine 62 com 18,94 m de com-
primento total. As dimensões generosas pro-
porcionadas pela altura e pela boca de 5,05 m 
foram esculpidas de maneira harmoniosa no 
exterior, criando um visual dominante que 
reúne volume, dinamismo e elegância.  As 
linhas sinuosas do exterior evidenciam uma 
nova interpretação do DNA Intermarine, com 
olhos no futuro. Os traços fortes e elegantes 
das janelas do salão e do costado, aliados às 
entradas de ar em aço-inox, resultam em pro-
porções perfeitas.
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VERÃO 2017

O beach club da Intermarine 62, 
um verdadeiro lounge com 18 

m2 no nível do mar, localizado na 
popa. Ao ancorar a embarcação, duas 
plataformas laterais no costado 
abrem-se e conectam-se à plata-
forma de popa central, com 2 metros 
de comprimento e 4,60 m de largura. 
Somando-se às duas plataforma late-
rais com 2,20 m x 1m cada, cria-se 
uma nova área de convivência para 
desfrutar, com muito mais espaço 
que qualquer outra embarcação. A 
plataforma de popa central possui 
ainda lift hidráulico, para utilizá-la 
como uma praia particular a bordo 
ou içar um bote ou jet-ski. O espaço 
gourmet é equipado com churras-
queira elétrica, pia e espaço para o 
preparo de alimentos. 

Atenção especial também foi dada 
à grande praça de popa, referência 
na categoria com 12,7 m2 de área. Um 
sofá em L, mesa para refeições e 
diversos paióis tornam o ambiente 
prático e muito confortável para 
receber os convidados. As portas 

laterais facilitam o acesso à embar-
cação. O lounge de 13,8 m2 conta com 
solário e sofá com mesa para refei-
ções, possibilitando mais opções de 
uso como um café da manhã na proa 
da embarcação.

O flybridge largo e comprido possui 
26 m2 é outro ponto forte do novo 
modelo. Além de oferecer a maior 
quantidade de sofás em sua categoria, 
acomodando 18 pessoas com muito 

conforto, conta ainda com algo iné-
dito para uma embarcação deste 
porte: um elegante bar, normalmente 
encontrado em embarcações acima 
de 80 pés. Duas mesas para refeições 
complementam os sofás, além de um 
confortável solário. O posto de 
comando permitirá pilotar com pra-
zer, conforto e excelente visibilidade, 
com instrumentos dispostos de 
maneira prática e intuitiva. 

BEACH CLUB PRIVATIVO
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ANUNCIADO AO público durante o São Paulo Boat 

Show, o novo barco da Schaefer Yachts – Schaefer 

510 – chega para completar a gama das lanchas 

do estaleiro na faixa entre 50 e 60 pés. Com este 

porte ele agora se une à Schaefer 560 no portfólio 

da indústria com sede em Florianópolis (SC). 

Sucesso de vendas no evento, terá sua primeira 

unidade entregue em janeiro de 2017, com soluções 

e inovações que tornam o lançamento único neste 

perfil, principalmente pelo aproveitamento de espaço 

e navegabilidade. Com acabamento de alto padrão, 

seu design acompanha a modernidade comum aos 

barcos da Schaefer Yachts, com destaque para a 

suíte a meia-nau, clássico recurso da empresa. Neste 

barco os clientes têm três opções de layout, incluindo 

a possibilidade de três suítes. “Sentimos que há uma 

fatia do mercado das 50 pés carecem de variedade e 

opções, daí a criação deste modelo”, explica Márcio 

Schaefer, presidente e designer do estaleiro.

schaeferyachts.net 

SCHAEFER 510
INTERIOR DE CLASSE

Concebido com o mesmo impulso 
inovador do exterior, o interior da 
Intermarine 62 traz diversas novi-
dades. Logo ao entrar no salão per-
cebe-se a excelente integração com 
o exterior, possibilitada pela aber-
tura total da porta de três folhas em 
direção à praça de popa, sem com-
prometer nenhum dos espaços. Com 
25,4 m2 de área e pé-direito máximo 
de 2,15 m, o salão possui dimensões 
impressionantes. Os acabamentos 
cuidadosamente selecionados de 
revestimentos, tecidos, mobiliário 
e acessórios são montados impeca-
velmente, criando não somente uma 
sensação, mas o verdadeiro privilé-
gio de navegar em uma Intermarine. 

A embarcação foi projetada com 
duas versões de layout no salão: a 
cozinha pode ser localizada logo na 
entrada a bombordo, próxima à 
praça de popa, ou na parte frontal 
do salão, à boreste, alterando tam-
bém as posições da sala de estar e 
de jantar. Qualquer que seja a versão 
escolhida, as áreas de convívio social 
são muito agradáveis com confor-
táveis sofás e a cozinha, totalmente 
equipada. O comando interno está 
localizado a bombordo e permite 

pilotar de maneira agradável, com 
excelente visibilidade. 

Dimensões generosas também 
foram palavras de ordem no deck 
inferior da Intermarine 62, onde 
encontram-se as três suítes. A suíte 
máster está a meia nau e possui 21,5 
m2. Ela ocupa toda a largura da 
embarcação e possui cama king size, 
amplas janelas com vista para o mar, 
dinette, escrivaninha e diversos 
armários. O banheiro é espaçoso e 
possui cuba dupla. 

A suíte vip, localizada na proa e 
com 11,7 m2, possui cama queen size, 
grandes janelas com vista para o 
mar e banheiro com box separado 
para banho. 

Como toda Intermarine, a 62 pode 
contar com extenso serviço de cus-
tomização, criando soluções ade-
quadas ao uso de cada comprador. 
A equipe de profissionais das áreas 
de design, arquitetura, decoração, 
engenharia e produção estuda as 
necessidades de cada proprietário 
de maneira a fazer de cada embar-
cação uma fiel expressão da sua 
personalidade.

intermarine.com.br 

Os acabamentos 
cuidadosamente 
selecionados de 
revestimentos, 

tecidos, mobiliário 
e acessórios são 

montados de 
forma impecável
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VERÃO 2017

A BMW Motorrad Brasil, divisão 
de motocicletas do BMW Group 

Brasil, amplia seu portfólio de moto-
cicletas com as novas confi gurações 
para os modelos já consagrados no 
mercado brasileiro BMW R 1200 GS 
e BMW R 1200 GS Adventure. As 
duas motos passam a contar com a 
opção de pacote Premium +, e a 
BMW R 1200 GS também passa a 
ser disponibilizada com o pacote 
Sport +. A BMW R 1200 GS Sport + 
terá preço sugerido de R$ 63.900 
enquanto os modelos BMW R 1200 
GS Premium + e BMW R 1200 GS 
Adventure Premium + estarão dis-
poníveis a partir de R$ 74.900 e R$ 
84.900, respectivamente.

A nova confi guração Premium +, 
para ambos os modelos, tem o 

assistente de troca de marchas Pro, 
um sistema que permite a mudança 
para uma velocidade mais alta ou 
mais baixa sem o acionamento da 
embreagem ou punho do acelerador, 
em praticamente todos os regimes 
de carga e de rotações. Já o novo 
sistema de partida sem chave 
(Keyless Ride), também disponível 
na nova confi guração Premium +, 
substitui a fechadura convencional 
de ignição ou direção. Com isso, o 
uso da chave mecânica para dar par-
tida no motor ou abrir a tampa do 
tanque é dispensável e, desta forma, 
a chave comandada por ondas de 
rádio pode permanecer junto ao 
piloto. Os condutores também 
podem optar pela moto com o kit de 
rebaixamento, o qual reduz a altura 

BMW Motorrad 
Brasil anuncia novas 
confi gurações para a 

BMW R 1200 GS e 
BMW R 1200 GS Adventure

Muitas 
Aventuras
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ROBB REPORT destaca neste especial 

verão uma novidade que vai agitar os 

oceanos. Trata-se da moto aquática 

Sea-Doo RXP-X 300 (84,9 mil reais). 

Ideal para competição, combina 

potência, dirigibilidade e controle. E 

chega o motor Rotax 1630 ACE de 

300 hp, que traz muita confi abilidade. 

Sobre-alimentado com um intercooler 

externo, a tecnologia Advanced 

Combustion Effi  ciency (ACE) entrega 

alta efi ciência com boa aceleração. Este 

é o motor mais potente jamais instalado 

num Sea-Doo. Além do assento estreito, 

as pedaleiras em cunha e a direção 

ergonômica ajustável, destaque para o 

casco, de desenho multi-escalonado, 

com cantos vivos na popa e cantos 

suaves na proa. Permite curvas mais 

precisas, ampliando as inclinações, 

cortando a água e tracionando melhor; 

extremamente responsiva. Isso sem 

falar nos estabilizadores traseiros 

ajustáveis, que contam com três 

posições: mais alta para uma pilotagem 

mais leve e mais baixa para curvas mais 

fechadas. O painel traz o mostrador 

X com indicador de boost. Com uma 

rápida olhada no mostrador, o condutor 

pode ver seu velocímetro, checar seu 

tempo de volta e verifi car a máxima 

performance do seu motor através 

do útil indicador de boost. 

Por fi m, a Sea-Doo RXP-X 300 

conta com o controle de aceleração 

inteligente, que oferece diferentes 

modos de pilotagem, tais como 

Touring, Sport e ECO - disponíveis no 

painel digital da embarcação.

sea-doo.com.br

SEA-DOO RXP-X 300
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do assento em relação ao solo em 50 
mm, proporcionando, assim, maior 
comodidade e conforto ao piloto.

Disponível para a BMW R 1200 
GS, a confi guração Sport + oferece, 
além dos itens de série, o ABS Pro, 
controle de velocidade cruzeiro, luz 
de frenagem dinâmica – mecanismo 
que avisa quando o motorista da 
motocicleta freia forte ou realiza 
uma frenagem de emergência em 
dois momentos: quando a motoci-
cleta desacelera em velocidades 
acima de 50 km/h, a luz de freio 
pisca com uma frequência de 5Hz; 
e quando a motocicleta está se apro-
ximando da paralisação (velocidades 
abaixo de 14 km/h), as luzes de 
emergência são ligadas até que a 
moto atinja a velocidade de 20 km/h. 
Além do opcional ‘Modos de 
Pilotagem Pro’, o qual oferece, além 
dos modos Rain e Road (de série), 
também o Enduro, Enduro Pro e 
Dynamic, que trabalham geren-
ciando a distribuição da potência do 
motor, a rigidez da suspensão ele-
tronicamente ajustável e os sistemas 
ASC (Controle de Tração) e de freios 
Integral ABS, oferecendo uma pilo-
tagem segura e emocionante, inde-
pendentemente do nível de aderên-
cia do piso.

Os modelos BMW R 1200 GS e 
BMW R 1200 GS Adventure são equi-
pados com o consagrado motor boxer 
de 2 cilindros com potência de 125 
hp e torque de 125 Nm, além do 
ajuste de suspensão dinâmico (ESA), 
controle automático de estabilidade 
e controle de pressão dos pneus 
(RDC) que podem ser ajustados nos 
diferentes modos de pilotagem para 
atender às necessidades do piloto 
adepto ao off -road. Os modelos per-
manecem com produção em solo 
nacional, em Manaus (AM).

bmw-motorrad.com.br
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Range Rover Evoque é o 
primeiro SUV compacto conversível 
do mercado e ideal para aproveitar 
o verão em grande estilo

Edição
Limitada
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Vendido a 292.500 
reais em todas as 

concessionárias da 
marca no Brasil, 
o veículo estará 

disponível a partir 
de março de 2017
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VERÃO 2017

O modelo combina 
o tradicional luxo 
do Range Rover, 
com um distinto 

design conversível 
de quatro 

lugares e um 
armazenamento 

altamente versátil

O RANGE ROVER EVOQUE CONVERSÍVEL, 
primeiro SUV premium conversível do mundo chega ao mercado brasileiro 
em edição limitada a 45 unidades. Vendido a 292.500 reais em todas as con-
cessionárias da marca no Brasil, o veículo estará disponível a partir de março 
de 2017. Derivado da versão HSE Dynamic, a todo de linha da gama Evoque, 
o modelo traz sob o capô motor de 2.0 litros Turbo de 240 cv de potência que 
proporciona excelente nível de desempenho. O motor é aliado ao sistema 
de transmissão ZF9HP automático de nove marchas, com opção para trocas 
sequenciais no volante.

O Range Rover Evoque Conversível combina o design e o refinamento do 
Range Rover Evoque, um sofisticado teto dobrável e todas as tecnologias 
off road da Land Rover para criar um conversível exclusivo, preparado para 
todas as estações. Como o quinto membro da família Range Rover – e o 
primeiro conversível – o modelo combina o tradicional luxo do Range Rover, 
com um distinto design conversível de quatro lugares e um armazenamento 
altamente versátil. Gerry McGovern, Diretor de Design da Land Rover, 
declarou: “O Range Rover Evoque Conversível é um veículo para todas as 
estações. Seu design único e uma engenharia de primeira classe adicionam 
outra dimensão para a família Range Rover, aumentando ainda mais seu 
apelo e tornando-o mais desejável.”
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Evoque 
Conversível 

também conta com 
as mais avançadas 

tecnologias da 
Land Rover para 
todos os terrenos

O atraente design exterior do Evoque Conversível é originado por uma 
capota de tecido, que cria uma silhueta bem definida que permanece fiel 
ao projeto original. Seu mecanismo Z-fold permite que ela seja nivelada 
com a lataria traseira para uma aparência elegante e minimalista quando 
abaixada. Sua capota de tecido é a mais ampla dentre todos os modelos 
conversíveis à venda atualmente. 

O teto totalmente automatizado se abre em 18 segundos, e pode ser levan-
tado em 21 segundos, com velocidades de até 30 mph. Quando fechado, 
oferece requinte, com uma camada de isolamento acústico que garante o 
máximo de conforto interior. A segurança também está presente no Evoque 
Conversível com o dispositivo de proteção contra capotagens. Com ele, 
arcos de segurança implementáveis que estão escondidos na lataria traseira 
são armados em 90 milissegundos em caso de capotagem, criando um 
espaço de sobrevivência para os ocupantes.  

O Evoque Conversível também conta com as mais avançadas tecnologias 
da Land Rover para todos os terrenos, utilizando as mesmas tecnologias 
do original Evoque. A combinação do sistema Terrain Response, o Wade 
Sensing e o All Terrain Progress Control com o sistema de tração nas qua-
tro rodas e a transmissão automática de nove velocidades garantem que 
ele conserve as características de um autêntico SUV.
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O teto totalmente automatizado 
se abre em 18 segundos, e pode ser 

levantado em 21 segundos



VERÃO 2017

O ano de 2017 começa com os inconfundí-
veis kits da histórica marca italiana, fei-

tos inteiramente à mão. Este ano, as icônicas 
caixas de chapéu carregam uma nova inter-
pretação do brasão de Acqua di Parma em 
torno do rótulo. Elegantemente gravado para 
o mundo da Colonia, tem um design refi nado 
para a coleção Le Nobili. Cada conjunto inclui 
um único e exclusivo mundo, tornando o pro-
duto algo inesquecível para os amantes do 
artesanato italiano.
SAC: 0800-170506 - acquadiparma.com

FLOWER BY KENZO - 

All Over Flowers - traz frescor 

para adicionar um delicado 

toque fl oral. A suculenta e 

fresca nota de topo

de toranja abre 

alas para uma explosão 

vibrante. A infusão de 

baunilha e almíscares 

brancos envolvem 

a fragrância em uma 

feminilidade divertida e 

sedutora. Uma essência 

fl oral contrastante, 

com um toque 

leve e poderoso.

Flower by Kenzo - 

ALL OVER FLOWERS 

50 ml – R$ 299,00

SAC: 0800-170506 

A MARCA REVELA suas apostas de cores 

de esmaltes para o verão 2017. Desde 1932, 

a Revlon revoluciona o mercado da beleza 

com sua linha de produtos e cria tendências 

em cores, em especial com os esmaltes Nail 

Enamel. Para a temporada, a marca já escolheu 

seus queridinhos de sua linha de esmaltes: o 

divertido e vibrante Fearless, o democrático 

e elegante Gray Suede e o ousado Urban. Os 

esmaltes Nail Enamel são livres de tolueno, 

formaldeído e outros agentes irritantes.

revlon.com.br/onde-comprar

No Brasil, com exclusividade pela Frajo 

Internacional de Cosméticos, 0800 7733450

GIVENCHY KENZO REVLON

ACQUA DI PARMA

Fragrâncias renovadas e óculos com 
design e material diferenciados tornam 
as grandes marcas referência em 
um verão que promete —POR ROSANA ARAUJO

Hot
Spot
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DAHLIA DIVIN EDT - Uma borrifada, uma 

respiração profunda, uma sensação... 

Este Eau de Toilette é um delicioso 

fl oral amadeirado, uma fragrância que 

combina a singularidade sedutora com 

caráter ousado. A explosão imediata dos 

ensolarados, notas de frutas suculentas 

de cor de ouro rosé, laranja-vermelha e 

pêssego, contrasta com o buquê de rosas 

jasmim que fl oresce nas notas médias.

Dahlia Divin Eau de Toilette 75 ml 

R$ 469,00

SAC: 0800-170506



UMA FORMA superdimensionada, elegante e 

feminina no coração, apresentando grandes 

contrastes em volumes, com foco no acetato forte. 

A paleta de cores transparentes enriquece o 

elegante centro do aro de metal dourado. O 

material Optyl garante leveza.

Safi lo, 0800 701 2097 ou 2173 9900-

bra.atendimento@safi lo.com 

A GRIFE APRESENTA os óculos de sol Wendy 

com a assinatura da Lurex, acentuando as 

hastes deste perfi l oversize anos 1960. Em 

acetato audaz, este modelo encontra-se 

disponível em azul-marinho, havana e vinho.

Safi lo, 0800 701 2097 ou 2173 9900 

OS MODELOS SÃO ideais para os amantes de esportes e também para 

o uso casual. A nova coleção dos óculos Nike foi criada para atender 

às necessidades dos atletas e amantes de um estilo de vida ligado ao 

esporte. As peças, que incluem uma variedade de armações altamente 

funcionais e inovadoras, chegam com material e design versátil, e paleta 

de cores que segue as tendências da moda.

Marchon, 11 4007 2298 / br.marchon.com

ELEGÂNCIA E DELICADEZA são as principais características 

dos óculos Chloé, cuja nova coleção chega ao Brasil pelas mãos 

da Marchon Eyewear. Com inspiração vintage nos anos 1970, os 

modelos, solares e de receituário, apresentam um estilo retrô, 

e se destacam pelos detalhes nas armações, que dão toque 

contemporâneo às peças. A grife também aposta no mix de 

materiais, como as armações de acetato com metal, que conferem 

        ao look toda a elegância da marca francesa.

Marchon, 11 4007 2298

br.marchon.com 

GIVENCHY

JIMMY CHOO NIKE

CHLOÉ

CALVIN KLEIN 

Os novos óculos Calvin Klein Platinum mas-
culinos e femininos seguem uma linha mais 

leve e clean, com estilo contemporâneo. As arma-
ções foram projetadas para oferecer conforto e 
sofi sticação, mas também são ousadas e foram 
complementadas por toques claros e modernos e 
paletas de cores especiais. A coleção Calvin Klein Jeans 
traz materiais exclusivos, e as cores foram pensadas para homens e 
mulheres de atitude, que escolhem seus acessórios para compor um look mais jovem e 
sexy. A nova coleção Collection traz a essência do luxo com design inovador, sem perder 
a identidade da marca.

SAC 11 4007 2298

br.marchon.com

V E R Ã O
E S P E C I A L
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SAUDOSAS DA ÉPOCA em que Trancoso ainda 
mantinha sua simplicidade chique na alta temporada, as empresárias Paola 
Vigorito e Anna Paula Provedel, a dupla por traz do lendário Tostex, se uniram 
ao publicitário e empreendedor Marco Assub e ao DJ Fernando Figueiredo 
que trocou SP por Trancoso, para uma nova empreitada de verão, um misto 
de hospedaria e bar de praia chamado Casa Clube Trancoso. O novo hotspot 
baiano abriu as portas em 20 de dezembro. “Nossa ideia é resgatar a magia e 
a essência dos velhos tempos do vilarejo. Não teremos consumação mínima, 
a música será numa altura agradável aos ouvidos e zero ostentação!”, afi rma 
Paola Vigorito, uma das responsáveis pelo hype trancosense de 15 anos atrás.

Com capacidade para acomodar confortavelmente 180 pessoas, o espaço 
funcionará todos os dias, abrindo as portas sempre às 10h. A programação 
musical fi cará a cargo do DJ Fernando Figueiredo e será pautada em diver-
sas vertentes da música eletrônica, como a house music, mas sempre no 
volume adequado a cada momento do dia. “Não teremos som nas alturas 
as 10 da manhã, por exemplo, queremos escutar as ondas quebrando” diz 

Neste verão, o vilarejo 
baiano tem inúmeras 

novidades, como a Casa 
Clube Trancoso, além das 

maravilhosas festas da 
Agência Haute

Casa Clube
Trancoso
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Fernando. Durante a temporada alguns 
DJs serão convidados para assumir as 
pick-ups. 

Localizado a 1,9 km da praça do 
Quadrado, na praia Rio Verde, em 
Trancoso, na Bahia, o club tem projeto 
de decoração assinado pelo disputado 
designer Kleber Matheus, que buscou 
inspiração em formas geométricas e 
na natureza brasileira para criar as 
estampas exclusivas para almofadas, 
cortinas e tecidos. Cabine de dj e bar 
estão estrategicamente localizados na 
areia, em frente ao mar. “O Casa Clube 
Trancoso foi pensado para ser um ver-
dadeiro clube de sócios e reunir gente 
bacana que gosta de curtir a praia 
durante o dia, culminando em um por 
do sol animado todos os dias mas longe 
de ser um lugar pretensioso”, explica 

Marco Assub. “Somos uma opção para 
quem quer aproveitar a praia em 
Trancoso com um pouco mais de pri-
vacidade, entre amigos. Vamos receber 
todo mundo pessoalmente”, fi naliza 
Assub.

A grande motivação dos sócios para 
montar o Casa Clube Trancoso foi per-
ceber que os amigos e habitués de 
Trancoso estavam insatisfeitos com os 
rumos que a cidade está tomando na 
alta temporada. Para eles, cobrar R$ 
400 de consumação mínima na praia 
se torna impraticável. O clube foi criado 
para reunir amigos dos sócios - famosos 
como Bebel Gilberto prometem pisar 
nas areias do novo clubinho - e amigos 
de amigos. “É Trancoso, não é Côte 
D’Azur! Vai ser uma delícia”, fi naliza 
Paola.

CRIADA EM 2009 PELOS sócios Bruno Dias, Guga 

Guizelini, Dado Ribeiro e Felipe Aversa, a agência 

de entretenimento Haute é especializada em criar 

relacionamento entre pessoas e marcas por meio 

de eventos diferenciados voltados para um público 

segmentado. A Haute tem como foco transformar 

eventos em plataformas de relacionamento. E 

Trancoso também está no calendário dessa turma. 

A agência comemora seu oitavo ano consecutivo 

por lá, e apresenta programação para temporada 

de réveillon 2017, com novidades para o público 

que vai curtir mais uma virada de ano no vilarejo 

baiano. Para você, leitor de Robb Report, que está 

lendo essa reportagem depois das festas de fi m de 

ano, fi que atento às ações da Haute nesse verão. 

Eles têm uma agenda extensa de festas realmente 

memoráveis, com uma programação carregada de 

entretenimento.

A agência é responsável por cuidar do dia a dia 

do público em Trancoso – com ações nas praias, 

ativações de marca no Quadrado e incríveis festas -, 

e começa a agitar o público antes mesmo de chegar 

em terras baianas. Para esse ano, a agência criou o 

Haute Air, em parceria com a GOL - Linhas Aéreas 

Inteligentes, realizando seu próprio voo que vai 

decolar de São Paulo rumo à Porto Porto Seguro, 

com direito a serviços exclusivos, open bar a bordo 

e diversas ativações.

Além disso, a 17ª edição da Festa do Taípe, 

referência mundial em festa de Réveillon, sendo hoje 

um dos destinos mais disputados entre famosos 

do mundo todo, também apresenta novidades. 

Conhecido pelo inesquecível nascer do sol, o mar da 

Bahia e as belas falésias da região como plano de 

fundo, o evento terá pela primeira vez uma edição 

com open bar completo.  Com muitas surpresas – 

sem perder as tradições –, a festa ainda terá uma 

ação sustentável para reduzir a produção de lixo 

e conscientizar ainda mais os participantes sobre 

desperdícios. Entre os dias 26 de dezembro e 03 de 

janeiro, além da festa do Taípe, a Haute realiza seu 

já conhecido calendário de festas e ativa marcas 

de diferentes maneiras, a começar pela própria 

‘Casa Haute’, no Quadrado, que reúne os clientes 

para organizar entregas de convites e gifts, além de 

promover ações de parceiros.

hautestore.com.br .

FESTAS IMPERDÍVEIS
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Na Polinésia Francesa, Robb Report desvenda as mais luxuosas experiências escondidas entre 
hipnotizantes atóis espalhados pelas 118 ilhas de sonhos do Taiti  * P O R  C A R L O S  M A R C O N D E S 

TROPICAL
Éden

76  ROBB REP ORT.COM.BR  |   2015



Ilha do lendário 
Marlon Brando é 

magnetizante e ss 
35 vilas privativas do 
Resort The Brando 

estão escondidas em 
um dos atóis mais 
lindos do planeta
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VIAGEM

 Os hóspedes 
do The Brando 
desfrutam de 
mimos como 

aeroporto 
privado no Taiti, 

champagne 
a vontade e 

refeições 24 horas 
no modelo all 

inclusive B OINA VERDE NA LUTA PELA PRE-
SERVAÇÃO AMBIENTAL, Leonardo 
di Caprio também leva a inegável fama 
de bon vivant. Lindas mulheres, exó-
ticas viagens, o astro desfruta a vida 
com intensidade, assim como defende 
a ecologia com sua voz propulsora pelo 
planeta. No último mês de novembro, 

poucos dias antes de a Robb Report desembarcar na Polinésia, 
o ator visitava pela quarta vez a impressionante Tetiaora, ilha 
privada do exclusivíssimo resort The Brando.

Dizem que Léo busca inspiração para seu projeto hoteleiro 
em Belize, o Blackadore Caye, previsto para 2018. Ele se ren-
deu aos encantos e predicados polinésios. A ilha do lendário 
Marlon Brando é magnetizante. As 35 vilas privativas, escon-
didas em um dos atóis mais lindos do planeta, formam um 
oásis que acaba de ser eleito como o melhor resort do mundo 
pela publicação Condé Nast Traveler, além de ostentar a cer-
tificação Leed Platinum – Leadership in Energy and 
Environmental Design - consagrando-o como o hotel mais 
sustentável da Terra.

Inaugurado em 2014, o resort refrigera suas dependências 
com um sistema de tubulação que capta água fria, a quase 
um quilômetro de profundidade na missão de refrescar as 
acomodações. Metade da energia vem de painéis solares e o 
restante de óleo extraído dos cocos nativos das ilhas. Os ame-
nities foram desenvolvidos com exclusividade pela Algotherm, 
com ingredientes que não causam danos ao frágil ecossistema. 
Marcas como Hermès e Bvlgari não aceitaram a adequação 
a restritivas exigências.

Tetiaora, venerada em um passado remoto por reis poliné-
sios, foi comprada por Brando na década de 1970 pela pechin-
cha de 250 mil dólares, já com o sonho de unir experiência 
ultraluxuosa à natureza intocada. Ele não pôde ver a realiza-
ção reluzir e se multiplicar. Hoje, as maiores vilas, com três 
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 A propriedade 
da marca Four 

Seasons ostenta 
a fama de ser a 

mais desejada da 
ilha de Bora Bora, 

pois conta com 
bangalôs com 

piscinas no deck e 
chão de aquário

quartos e 557 metros quadrados podem ser adquiridas 
no formato de residence por seis milhões de euros. Os 
hóspedes desfrutam de mimos como aeroporto privado 
no Taiti, champagne à vontade e refeições 24 horas no 
modelo all inclusive, em dois finíssimos restaurantes. 

Há muito o que detalhar sobre o The Brando, mas seria 
injusto com as outras 117 ilhas. Estamos falando de cinco 
arquipélagos - Marquesas, Gambier, Austrais, Tuamotu 

e o da Sociedade, onde encontra-se a ilha do Taiti, a 
principal e a mais habitada -, 76 atóis, culturas milena-
res e energizante atmosfera tropical. Isso tudo é a 
Polinésia Francesa, conhecida no mercado norte-ame-
ricano (disparado, o principal) como as ilhas do Taiti; 
um cantinho do Pacífico onde se perder é uma benção.

RECÉM-NASCIDO
A tradução de Bora Bora em taitiano reflete os mesmos 

encantamentos de ver um bebê que acaba de chegar ao 
mundo, com o êxtase da aterrissagem no quase “over-
water airport” da ilha. É pura contemplação e muito 
mais que clichê. A vista área do destino mais cobiçado 
da Polinésia, com atóis que revelam o mais intenso dos 
tons de azul-turquesa que sua retina pode experimentar, 
é realmente de emocionar. Não à toa que lá está a nata 
da hotelaria de luxo, com vilas e bangalôs sobre as águas 
do imenso lago salgado e sob a proteção do imponente 
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A experiência 
na residência de 
500 m2 no Four 
Seasons chega 
a 15 mil Euros, 

incluindo diversas 
atividades e todas 

as refeições

monte Otematu - símbolo de Bora Bora e a reminiscên-
cia de um extinto vulcão.

A propriedade da marca Four Seasons ostenta a fama 
de ser a mais desejada da ilha. Basta uma visita rápida 
ao website do hotel para entender melhor do que esta-
mos falando. O clima é de serenidade absoluta. O serviço 
é impecável, feito com o sorriso endêmico contagiante 
dos polinésios. Embora os bangalôs com piscinas no 
deck e chão de aquário estejam nos sonhos de recém-
casados apaixonados - com diárias próximas a 2 mil 
euros - é a Otematu Tree-Bedroom Beachfront Villa a 
menina dos olhos do hotel. A experiência na residência 
de 500 metros quadrados para seis pessoas chega a 15 
mil euros, incluindo diversas atividades e todas as refei-
ções. E como romance é tônica em Bora Bora é possível 
reservar um jantar especial a dois no bangalô ou na 
pitoresca motu, ilha de areia em frente à praia central 
da propriedade.

Outro destaque é o SPA, cujo ambiente de relaxamento 
foi desenhado para contemplar um verdadeiro cartão 
postal da ilha. O tratamento Kahaia Haven Ritual é o 
mais icônico do menu. Visa alinhar o equilíbrio emo-
cional indicado para casais. Inicia-se com o ritual Maeva 
de esfoliação dos pés, estendendo para o corpo com uma 
composição de amêndoas, aloe e o nativo pó de pérolas 
negras, aromatizado com fragrância de vanilla poliné-
sia, uma das melhores do mundo. Após o detox, surge 
a massagem com pedras vulcânicas quentes, na terapia 
conhecida como Ofai do Pacífico Sul.

O principal concorrente do Four Seasons é o vizinho 
St. Regis, que também conta com cerca de 100 acomo-
dações. A suntuosa propriedade ficou famosa em 
Hollywood após ter sido a locação do filme Terapia de 
Casais, rodado em 2009, com o ator Vince Vaughn. Na 
época, o estúdio alugou todo o hotel por dois meses e 

meio. A oferta gourmet também não decepciona, com 
ampla carta de coquetéis no descolado Aparima Bar em 
frente à piscina e o requintado restaurante Lagoon, 
assinado pelo chef Jean Georges, três estrelas Michelin. 

Nos dois hotéis, além das cozinhas asiáticas, italianas 
e francesas, vale provar as propostas contemporâneas 
dos pratos tradicionais da Polinésia elaborados com o 
peixe mahi-mahi e o poisson cru, ou peixe cru, uma 

VIAGEM
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St. Regis de Bora 
Bora tem cerca de 
100 acomodações 

e a suntuosa 
propriedade 

ficou famosa em 
Hollywood após 

ter sido a locação 
do filme Terapia de 
Casais, rodado em 
2009, com o ator 

Vince Vaughn

entrada com tomate, pepino, atum e leite de coco. São 
receitas simples e diárias da cozinha taitiana, repagi-
nadas com técnicas sofisticadas e apresentação gourmet 
nas hospedagens renomadas.

VOAR E SUBMERGIR 
Os deslocamentos aéreos na Polinésia já são passeios 

cênicos. Aliás, o salto de paraquedas é tido como um dos 
mais lindos do mundo. Há fascinantes voos de helicóp-
teros e rotas regulares de aviões da Air Tahiti que alcan-
çam dezenas de destinos. A dica é perguntar à aeromoça 
qual o lado mais impressionante, já que os assentos 
nunca são marcados. 

Há ainda a possibilidade de fazer um charter de con-
fortáveis veleiros com marinheiros e mimos, que ofe-
recem aos hóspedes dias de liberdade e exploração dos 
arquipélagos.

Taha’a figura entre as ilhas imperdíveis: “É a Polinésia 

de antigamente. Veja, me arrepio só de falar dela”, mos-
tra a simpática Ahuura Rere, enquanto aponta para a 
ilha da janela do avião. A simpática senhora aposen-
tada, apaixonada por sua cultura, atuou por décadas 
como relações-públicas de importantes hotéis. Ela 
também enquadra o Le Taha’a entre as Top 5 acomo-
dações do Taiti. A acolhedora propriedade com banga-
lôs sobre a água é o único Relais & Chateaux dos arqui-
pélagos franceses.

Huahine é outra ilha bem procurada, de ar mais rural, 
com rios e montanhas que se entrelaçam a praias lin-
díssimas, famosas pelo surf, como em Fitii e Fare. Mas 
para quem venera o esporte das ondas, é preciso visitar 
o templo Teahuppo (ou Tchopo, na pronúncia local). 
Sede de uma das etapas do mundial do esporte, a vila 
fica no Taiti, ilha principal, que não é repleta de atóis, 
mas conta com cachoeiras, trilhas, um pacato mercado 
municipal, o Museu da Pérola Negra e ótimos estúdios 
para as tradicionais tatuagens polinésias, como o de 
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Michel Heimanu, lendário na arte do freehand.
O melhor e mais bem localizado hotel do Taiti é dis-

parado o Intercontinental. O cinco-estrelas fica de frente 
para a famosa ilha Moorea e bem ao lado do aeroporto 
internacional de Fa’a. A propriedade tem entre os des-
taques o restaurante Le Lotu, o único overwater gourmet 
da ilha, e ainda é palco de uma aventura subaquática 
desafiadora. É nele a base da operadora Top Dive, res-
ponsável por organizar o icônico ‘Shark Feeding’. A 
proposta é levar corajosos para um mergulho a cerca de 
quatro quilômetros da costa, em meio a tubarões-limões, 
galhas-negras e até tigres de cinco metros de compri-
mento. É o testemunho da incrível disputa por carcaças 
de atum a 90 pés de profundidade. Nós testamos e, 
acredite, é seguro, e em instantes o temor se transforma 
em respeito por esses animais essenciais ao equilíbrio 
dos oceanos.

Mas é no arquipélago de Tuamuto, infestado de atóis 
hipnotizantes, no qual fica o que muitos experts consi-
deram um dos Top 5 mergulhos no mundo. Eles estão 
nas ilhas de Fakarava - Patrimônio Mundial da 
Humanidade - e em Rangiroa, palco do segundo maior 
atol da Terra, atrás apenas das Ilhas Maurício, no Índico. 
A lagoa é tão imensa que o Taiti caberia dentro dela. Há 
apenas três passagens de água e, em uma delas, a Tiputa 
Pass, ao lado do belo cinco-estrelas Kia Ora Resort, ocorre 
um fenômeno raro de se encontrar no planeta.

Quando a corrente avança no estreito canal para den-
tro da lagoa, leva com ela nutrientes e milhões de 

 O melhor e mais 
bem localizado 
hotel do Taiti 
é disparado o 

Intercontinental, 
que fica de frente 
para a famosa ilha 

Moorea

VIAGEM
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A propriedade do 
Intercontinental tem 
entre os destaques o 
restaurante Le Lotu, 
o único overwater 
gourmet da ilha, e 

ainda é palco de uma 
aventura subaquática 

desafiadora

plânctons que atraem uma infinidade de grandes 
animais, como tubarões, arraias, tartarugas, 
garoupas e cardumes dos mais variados tipos. 
O mergulhador pode entrar nessa corrente, no 
chamado drifting, percorrendo um trecho de 
um quilômetro em cinco minutos, contemplando 
uma das mais espetaculares diversidades de vida 
marinha dos oceanos. 

Na frente desta mesma passagem, o familiar 
Les Reles de Joséphine oferece a melhor gastro-
nomia da ilha. Os poucos bangalôs da pousada 
escondem uma experiência, talvez única no 
mundo. Todos os dias, no fim de tarde, um show 
natural inacreditável acontece. Sentado em sua 
rústica varanda, munido de uma refrescante 
taça de champagne, prepare-se, pois, no retorno 
da corrente para o oceano, com o mar agitado, 
surgirão golfinhos brincalhões em saltos acrobáticos, 
em um show a cerca de dez metros de sua cadeira, como 
em um Sea World selvagem e privativo.

A cena cinematográfica é rotineira nesse pedacinho 
de Rangiroa. Ela te fará novamente sobre o real con-
ceito de paraíso. Dê mais um gole no champagne, admire 
mais alguns saltos e aceite as lágrimas que surgirão de 

seus olhos, ao constatar que a Polinésia pode ser o tal 
lugar onde você sonhava passar o resto de sua existên-
cia na Terra.  

www.tahiti-turismo.com 

*  O jornalista teve o apoio da Atout France, Tahiti Tourisme  

e da Air Tahiti Nui.



  Sabores
DA

 OCEANIA
Da fazenda para a mesa não é novidade
na Nova Zelândia, onde tradições 
agrícolas centenares estão fi nalmente
se traduzindo em uma cozinha de nível mundial.

— p o r  J A C K I E  C A R A D O N I O —
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SABORES DA OCEANIA

ERA UMA AGITADA MANHÃ DE MAIO e eu aguardava sentado pacientemente em um con-
gestionamento na Nova Zelândia. À esquerda da sinuosa estrada de terra, coli-
nas arredondadas rolavam uma atrás da outra como ondas de verde-dourado 
até desaparecerem por completo no cintilante horizonte de Pigeon Bay. À direita, 
uma íngreme ladeira se ergueu 9 metros acima do veículo, tão perto que quase 
arranha o retrovisor. Bem na frente, duas dúzias de vacas tomavam a estrada, 
se embaralhando no aperto do espaço entre o para-choque do carro e uma cerca 
para gado 18 metros adiante.

Além de mim no banco do motorista, Liz Buttimore—então gerente geral do 
novo Lodge Annandale South Island —estava claramente preocupada.
Mesmo o mais habilidoso motorista teria hesitado em retomar nosso empoei-
rado caminho escarpado em marcha ré, e seguir adiante em meio ao 
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O vasto terreno 
da fazenda 

Annandale abriga 
quatro vivendas 
e 4.000 ovelhas. 

À esquerda, 
de cima para 

baixo: cozinha da 
fazenda para a 

mesa, de Otahuna 
Lodge; a cozinha 
de Wharekauhau; 

jantar em 
Annandale; e o 

Black Barn Bistro. 
Página anterior: 
Uma vivenda à 
beira-mar, em 

Annandale

alvoroço do rebanho certamente os afugentaria para a for-
mação rochosa à nossa esquerda. “Vou ter que ir a pé até o 
outro lado,” disse Buttimore enquanto se esgueirava pela 
fresta permitida pelo bloqueio de sua porta. Vestida de calça 
preta, camisa social de botões e sapatilhas pretas, ela não 
parecia nem um pouco preparada para uma caminhada. 
Mas minha acompanhante logo provou sua bravura de nativa 
Kiwi desaparecendo atrás de um pequeno monte verde e 
ressurgindo, vários minutos depois, no outro lado da porteira 
permitindo a passagem segura de nossa ansiosa barricada.

Essa barricada bovina nas colinas de Annandale foi o 
primeiro sinal de engarrafamento que encontrei na Nova 
Zelândia, um país duas vezes maior que o Estado de Nova 
Iorque, com metade da população da Cidade de Nova 
Iorque. Na verdade, as travessias de gado são quase tão 
comuns quanto semáforos—e um acidente fatal envol-
vendo gado pode ser notícia de capa—nesta terra onde 
as ovelhas superam em 7 por 1 o número de habitantes 
humano. Não é surpresa então que o gado—ou melhor, 
a carne—tenha sido o que me trouxe a Annandale, uma 
fazenda de ovinos e bovinos que também funciona como 
lodge, cravada em um local com mais de 10 km de costa 
bem pertinho de Christchurch. 

Inaugurada em setembro do ano passado, Annandale tem 
uma proporção ovino-humano ainda maior que a média 
nacional, com aproximadamente 4.000 ovelhas (mais 500 
bovinos) e um máximo de apenas 30 hóspedes. Durante as 
varreduras que Buttimore e eu fizemos pela vasta 
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Topo: 
Wharekauhau 

se localiza num 
vasto campo perto 

de Wellington. 
Acima: os chefs 

Kiwi Terry Lowe do 
Black Barn Bistro 

(à esquerda) e 
Jimmy McIntyre, 

do Otahuna Lodge 
(meio) estão 
redefinindo a 

cozinha nacional 
da Nova Zelândia

propriedade salpicada de ponta a ponta pelas felpudas cria-
turas, passamos por quatro vivendas, de uma tradicional 
casa de campo de pastores a uma moderna residência de 
aço e vidro localizada entre enseadas particulares, vales 
isolados e colinas de pastos. Ao chegar na Homestead de 5 
dormitórios, uma casa grande do séc. XIX de frente para o 
porto e com vistas para o Oceano Pacífico, descobri que eu 
tinha uma piscina, quadra de tênis e fitness center só para 
mim. A única recreação em minha mente, no entanto, exi-
gia um garfo e uma faca.

Depois de me instalar, puxei uma cadeira na cozinha 
gourmet da Homestead, onde Bradley Hornby— então chef 
no Annandale—trabalhava com afinco no menu de degus-
tação de sete pratos, da noite. Hornby, que trabalhou 

anteriormente como chef executivo no Huka Lodge North 
Island, foi criado a menos de 240 quilômetros de Annandale, 
na cidade pesqueira e rural de Timaru, e ele estava ansioso 
para compoartilhar a generosidade da região comigo.

“Se não tivermos o ingrediente aqui, não conseguimos 
utilizá-lo,” disse ele, enquanto distribuía o primeiro prato 
da noite. “Estamos tão afastados que não podemos esperar 
fazer o pedido de algo e ele chegar fresco. Então observo o 
ciclo das plantas e decido o que vai combinar bem. Não 
tenho uma rotina nem menu definido. É sempre algo novo, 
e nenhum prato é sempre o mesmo.”

O menu da noite estava cheio de combinações sazonais 
dos sabores de Hornby, de camarões do local com azeite de 
chorizo e tomates da horta do lodge a escalopes Tasman 

Enquanto da fazenda para a mesa se tornou
um bordão nos últimos anos, aqui a prática de comer

produtos locais nunca saiu de moda. 
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Acima: o Otahuna 
Lodge estabeleceu 

um novo padrão 
gastronômico para 

a Nova Zelândia 
quando foi 
inaugurado, 

em 2006

Bay salteados servidos com picles de daikon, chile ancho e 
emulsão de laranja. A carne para o croquete de cordeiro 
(acentuada por picles de chirívia e beterraba) e para bife de 
costela defumado (acompanhado de massa purê e couve 
crespa em vinagre de vinho vermelho) também vieram 
direto da fazenda Annandale.

A abordagem de Horby, viria eu a descobrir, é a norma 
na Nova Zelândia. Enquanto da fazenda para a mesa se 
tornou um bordão nos últimos anos, aqui a prática de 
comer produtos locais nunca saiu de moda. Por séculos, 
fazendas familiares independentes têm alimentado 
população do país e abastecido sua economia. Nas últi-
mas décadas, iguarias Kiwi nativas como os mexilhões 
verdes e o mel manuka tornaram-se exportações cobi-
çadas em todo o mundo. Apesar de sua infraestrutura e 
abundância de delícias locais, a Nova Zelândia tem se 
esforçado para definir sua cozinha nacional. 
Recentemente, chefs de Annandale e de outros hotéis 
em todas as ilhas do Norte e do Sul começaram a escla-
recer o lugar do país no mapa da culinária, enredando 
um cardápio moderno e refinado construído com base 
nas profundas raízes agrícolas da Nova Zelândia.

MINHA PEREGRINAÇÃO GASTRONÔMICA começou 
no Otahuna Lodge, uma propriedade de 120 anos de idade 
cravada em 12 hectares de jardins e terras cultiváveis em 
Christchurch. Adornado com um vibrante mosaico de jane-
las de vitrais, papel de parede dourado e painéis de madeira 
kauri, o lodge Relais & Châteaux é um o impressionante 

renascimento de uma das mais antigas mansões do país. 
Os donos norte-americanos Miles Refo e Hall Cannon, 
adquiriram a propriedade em 2005 com planos de restau-
rar a mansão estilo Rainha Anne, assim como seus jardins 
holandeses, horto histórico e campos de errantes narcisos. 
Na inauguração em 2006, Otahuna (que significa “pequeno 
monte entre as colinas” em idioma Maori) se tornou um 
modelo para a renascença culinária da Nova Zelândia.

Atrás da mansão de frontões e sete quartos, descobri 
um caro jardim coberto de cada tom imaginável de verde, 
marrom e amarelo. Antigos carvalhos ingleses faziam 
sombra para alcachofras-girassóis e nabos Tokyo Cross, 
abóboras e chirívia, e 20 variedades diferentes de toma-
tes. Campos de narcisos datados dos primórdios da pro-
priedade continuaram como um vibrante tapete de 1,5 
milhões de bulbos florescendo. Na gruta de cogumelos, 
porcinis e shiitakes irrompiam de troncos gigantes e, na 
casa do melão, cantalups, limões kaffir e abacaxis cres-
ciam grandes e suculentos. Havia também um galinheiro, 
um pomar, um canteiro de ervas e um chiqueiro que 
lembra a miniatura de um chalé a céu aberto.

Na cozinha, onde potes de geleias caseiras, picles de vege-
tais e tomates secos estão dispostos nas prateleiras, o chef 
executivo do Otahuna Jimmy McIntyre exibe um buquê de 
couves-flores com as quais ele pretendia preparar uma sopa, 
com escalopes salteados e molho de cogumelos trufados, 
para o jantar daquela noite. No refrigerador de carnes—
quase tão grande quanto a casa—ele se abasteceu com pros-
ciutto, coppa, bacon e linguiça, tudo dos porcos criados no 
local. “Quando você cria seu próprio gado, tem a obrigação 
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de utilizar todo o animal,” disse ele. “Entre os animais que 
criamos e as frutas e vegetais que cultivamos, somos quase 
totalmente autosuficientes.”

A abordagem purista de McIntyre dos ingredientes 
expande seus métodos de cozinhar. “Isto não tem a ver com 
a classificação Michelin. Não tem a ver com fatiar tudo bem 
fino,” disse ele. “Aqui você pode ser um pouco rústico com 
as coisas.” Contudo, o menu de degustação de cinco pratos 
da noite—combinado com vinhos de Lake Wanaka, Waipara, 
e Marlborough—exibia o tipo de maestria refinada e cria-
tividade intensa que sempre leva a prêmios e estrelas. Depois 

““Estamos trabalhando, basicamente, com uma folha 
em branco, o que significa que podemos 

experimentar e ajustar um estilo que seja indicativo 
da própria Nova Zelândia.”

—KIM THORP, CO-OWNER, BLACK BARN RETREATS

da sopa de couve-flor e de um ceviche de salmão preparado 
com aspargos e picles de limão e rúcula, um peito de frango 
macio à perfeição chegou acompanhado de um punhado 
de vegetais de outono e de um traço de purê de kumara e 
chirívia. A sobremes não foi menos meticulosa, composta 
por uma simples fatia de Gouda vintage Meyer seguida por 
um não tão simples pudim de coco e limão servido com 
flambé de abacaxi ao rum e um molho de manga adequa-
damente rústico.

Apesar deste toque final—que pareceu mais caribenho 
que Kiwi—meu jantar em Otahuna, assim como em 
Annandale, transmiam um profundo sentido do local. 
Depois da minha visita à última, segui em direção a North 
Island e Hawke’s Bay, uma região conhecida tanto por seus 
Cabernet Sauvignons e Merlots quanto por seus rios e ria-
chos repletos de trutas. Em meio a este ambiente rural idí-
lico, a vinícola e resort Black Barn está cultivando a sua 
própria experiência culinária. 

Fundada primeiro como vinícola em 2003, a propriedade 
de 10 hectares inclui um restaurante requintado, uma mer-
cearia e uma coleção de vivendas luxuosas conhecidas como 
Black Barn Retreats. Kim Thorp—que é proprietário do 
Black Barn junto com seu parceiro, o arquiteto e antigo 
fazendeiro Andy Coltart—pode atestar a transformação 
que está ocorrendo em todo o seu país. “Durante muito 
tempo ficávamos inseguros porque não tínhamos nenhum 
tipo de identidade culinária,” disse ele durante o jantar no 
Black Barn Bistro. “A Nova Zelândia tem apenas alguns 
séculos de idade. Não temos tradições arraigadas que ditam 
a forma como as coisas são feitas, e portanto, a forma que 
as coisas não são feitas. Estamos trabalhando, basicamente, 
com uma folha em branco, o que significa que podemos 
experimentar e ajustar um estilo que seja indicativo da 
própria Nova Zelândia.”

O estilo que nasce chega ao ápice no Black Barn, onde o 
menu de outono naquela noite oferecia uma fartura de 
ingredientes sazonais como chutney com massa de pêra, 
abóbora com infusão de anis estrelado e beterrabas saltea-
das. A barriga de porco cozida duas vezes—servida com 
peras ao chili, piced pears, repolho chinês enerecido e purê 
de batatas kumara—estava tão macia que parecia se desin-
tegrar no momento em que tocava minha língua. Os cogu-
melos portobello fornecidos pela Te Mata Mushroom 
Company, a 3 km de distância, estavam igualmente impe-
cáveis, servidos com quinoa e queijo quark local.

Na manhã seguinte à minha refeição com Thorp, acordei 
em uma das vivendas Black Barn Retreats e me arrastei até 

Wharekauhau
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minha cozinha para explorar uma cesta cheia de provisões 
frescas: peras, feijoas e kiwis colhidos nos pomares da pro-
priedade; meia dúzia de ovos vermelhos do galinheiro; e 
um saco de grãos de café de Hawthorne, a fonte de Hawke’s 
Bay para o perfeito flat white neozelandês. Devidamente 
saciado, despedi-me de Black Barn e parti para um dos mais 
luxuosos lodges de North Island, localizado em uma das 
fazendas mais antigas do país.

CHEGUEI A Wharekauhau como a maioria dos visitantes: 
de helicóptero. Num rápido passeio saindo do centro de 
Wellington, o voo de 15 minutos revelou um cenário mágico 
de pastos que se desenrolavam, populados por porcos sel-
vagens, vacas e milhares de ovelhas. Do alto, o casarão em 
estilo Eduardiano repousava no coração dos 2.226 hectares 
de Wharekauhau e parecia um oásis perfeito aninhado ao 
sopé de uma montanha cor de esmeralda, cercado por uma 
faixa de areia negra e pelo mar revolto. Havia chovido 
durante todo o dia, mas assim que o helicóptero pousou 
sobre a relva do heliponto em frente ao lodge, o primeiro 
raio de sol irrompeu por entre as nuvens.

Com várias horas livres até o jantar, subi em um qua-
driciclo para explorar meus arredores pastoris, seguindo 
para oeste além da horta do lodge  e de seu limoeiro de 
50 anos de idade, e de lá em direção ao sul, à costa salpi-
cada de enormes madeiras flutuantes. Pilotando de volta 
da areia à grama e zigue-zagueando por entre ovelhas 
Romney e Texel, e por entre gado Angus e Simmental, 
cruzo um riacho raso e rochoso e o Vale Mukamuka antes 
de finalmente parar no galpão de tosa de Wharekauhau, 

onde Brad Riggs, um dos pastores do lodge, me apresenta 
a arte de tosar ovelhas. 

Com o apetite bastante aguçado pela nossa jornada da 
tarde, retornei ao casarão bem a tempo para o jantar. 
Embora a sala de jantar formal estivesse pronta e a lareira 
abastecida, optei por um lugar ao balcão da cozinha, onde 
o chefe executivo Marc Soper preparava o banquete da 
noite. Soper havia trabalhado em cozinhas famosas pelo 
mundo, de restaurantes com classificação Michelin na 
Alemanha e Suíça ao French Laundry de Thomas Keller 
em Napa, Califórnia. Naquela noite, os resultados de sua 
distinta orientação estavam, sem dúvidas, em exibição, 
embora também não houvesse dúvidas de que  Soper ade-
rira à escola de pensamento Hornby, combinando sabores 
improváveis—açúcar mascavo e salmão Ōra King, fungo 
orelha de elefante e sopa de mel—para um menu repleto 
de inventividade neozelandesa. 

A chuva voltou a cair, enquanto chegava ao fim meu 
último jantar na Nova Zelândia. Abotoei meu casaco (100 
por cento algodão, naturalmente) e sem demora iniciei a 
curta caminhada de volta ao meu chalé. Em meio a penum-
bra avistei, na outra margem do lago em frente ao casarão, 
a silhueta de um rebanho de ovelhas no farfalhar da relva, 
talvez em busca de um bom lugar para passar a noite. 
Abraçando um pouco mais o casaco que me envolvia, parei 
para admirar os animais, deixando que os rebanhos locais 
atrasassem minha viagem uma última vez. 

Annandale, annandale.com; Black Barn, blackbarn 
.com; Otahuna Lodge, otahuna.co.nz; Wharekauhau, 
wharekauhau.co.nz

Esquerda:  
A sala de estar no 

alojamento  
de Otahuna. 

Direita: Uma casa 
de campo em 
recuos pretos  

do celeiro
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TURISMO

Museum Hotel 
Tekelli mah, 1  

Uçhisar, Nevşehir, Capadócia  
+90 (384) 219 2220  
museumhotel.com.tr  

Diárias a partir de 200 euros

H
ABITADA HÁ quatro milênios, a região da Capadócia é atualmente lembrada pelos 
fotogênicos voos de balão ao amanhecer. Mas, para além do colorido que se estende 
pelo céu, a paisagem do deserto turco guarda impressionantes vilas subterrâneas, 

esculpidas em rochas calcárias formadas por ação vulcânica. Refúgio de civilizações ances-
trais e esconderijos dos primeiros cristãos, algumas grutas são tombadas pela Unesco, como 
a “cidade” de Kaymaklı, com oito andares abaixo do chão, e os afrescos bizantinos das capelas 
do Museu ao Ar Livre de Göreme. Outras, porém, se transformaram em hotéis-butique,  os 
chamados "cave hotel", que recriam, com estilo, a sensação de viver na caverna.

Em visita à Turquia, Robb Report se hospedou no Museum Hotel, único representante do 
país na restrita lista de propriedades Relais & Châteaus. O hotel fica localizado em uma colina 
do povoado de Uçhisar, com vista para as "chaminés de fada" do Red Valley, onde os balões 
voam todas as manhãs – o melhor ponto de observação é a idílica piscina de pedra. 

Encravada na rocha, a área possuía originalmente cerca de 60 cavernas. “Sabe-se que elas 
abrigaram antigas comunidades nômades e os famosos e raros cavalos da raça Akhal-Tek”, 

Luxo subterrâneo
CAVERNAS MILENARES NO ENTORNO DA CAPADÓCIA  
SE TRANFORMAM EM INSÓLITOS HOTÉIS-BOUTIQUE  
POR FERNANDO TORRES, DA TURQUIA 
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conta o anfitrião Ömer Tosun, funda-
dor e proprietário do hotel, durante 
jantar com a reportagem. Após quatro 
anos de restauro, as ruínas deram lugar 
a 30 quartos e suítes esculpidos à mão, 
preservando a estrutura rochosa. Cada 
espaço foi decorado individualmente 
com tapeçarias, sofás em estilo oto-
mano, obras de arte e antiguidades, 
como cerâmicas e tapeçarias persas. 

As amenities ficam à altura do sul-
tanato. A suíte Harém, por exemplo, 
é servida com lareira e surpreendentes 
torneiras de vinho tinto, enquanto a  
abobadada Muhteşem oferece spa 
particular. A suíte imperial Sultan é 
ainda mais impressionante, com teto 

solar, adega tandoor (forno asiático 
subterrâneo) e um tear para a tecela-
gem de tapetes, todos pensados para 
momentos totalmente privados.

Nas áreas comuns, o restaurante 
Lila’s serve a tradicional comida turca 
em um ambiente à moda otomana. O 
cardápio tem a consultoria do chef 
Murat Bozok, um dos mais renomados 
da Turquia, com destaque para entra-
das e pratos à base de cordeiro, queijo 
e iogurte de ovelha e especiarias. No 
desjejum, o cozinheiro assa ao vivo o 
típico gözleme, espécie de pastel com 
vários recheios, como queijo e batata. 
Com frequência, o labirinto de túneis 
ainda sedia vernissages e galerias de 
arte temporárias, com artistas locais 
e internacionais.   

 O jornalista viajou a convite da 
agência Teresa Perez Tours,  
especializada em turismo de luxo. 
Todos os hotéis integram o portfólio

Conheça outros hotéis  
nas cavernas turcas
Argos Hotel
Localizado em um antigo mosteiro, revela 
uma profusão de túneis subterrâneos, 
que, reformados, abrigam impressionante 
e diversificada adega e o restaurante Seki. 
As 51 suítes na pedra são decoradas com 
inspiração monástica. Ponto alto para as 
luxuosas unidades Splendid, que oferecem 
piscinas privativas internas.

The House Hotel
Inaugurado em julho de 2015, reúne  
29 quartos construídos em um complexo 
de cavernas e casas de pedras. Possui seu 
próprio banho turco, com amenities da 
marca local Hamman Rituals,  produzidas 
com exclusividade para o hotel. É ideal 
para quem busca tranquilidade, pois está 
em Ortahisar, povoado com menor fluxo 
de turistas.

Yunak Evleri
Possui 40 quartos divididos em 7 casas 
construídas na caverna entre os sécu-
los 5 e 6, além de um palácio grego do 
século 19. Na decoração, tapetes turcos, 
cortinas de renda feitas à mão e antigas 
mesas de cabeceira. O jantar é servido 
em um terraço ao ar livre.
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Como muitos 
superiates 

construídos nos 
últimos 15 anos, 
Pegasus VIII de 

256 pés está 
equipado com um 
heliponto top-deck

“N
ÃO ME PREOCUPO mais com o dinheiro”, o empresário de Iowa Roy Carver foi 
citado como responsável por essa frase, em 1975. “Eu me preocupo com o tempo — 
quanto tempo me resta? Tudo o que faço é baseado em aproveitar o máximo que eu 

puder o dia, a semana, o mês.” Aparentemente, Carver, que tinha 65 anos na época e tinha feito 
uma fortuna como fundador e presidente de uma empresa que fazia recauchutagem de pneu, 
estava falando sério. Naquele mesmo ano, ele recebeu a entrega do Lac II, um iate de 148 pés 
construído por Feadship. Carver não teria que perder tempo entrando e saindo do iate, porque 
ele tinha um deck com rolamentos grande o suficiente para manter um Bell 206B Jet Ranger. 
Lac II foi o primeiro iate particular de todos os tempos a ter helipontos.

“Embora o precedente para helipontos em superiates tenha sido criado há quatro décadas,  
foi apenas nos últimos 10 a 15 anos que eles se tornaram características populares”, diz Ronno 

Voo Certeiro
O MAIS RÁPIDO E MAIS CONVENIENTE TRASLADO PARA IATES  
DE GRANDE PORTE PODE VALER A PENA O COMPROMETIMENTO 
DE ESPAÇO  BY SHAUN TOLSON
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Pilotos 
devem ter 
formação 
especial 
para 
decolar e 
pousar em 
um iate

Schouten, chefe de design para 
Feadship da Voogt Naval Architects, a 
empresa holandesa que desenhou o 
Lac II (que agora é conhecido como 
Nobla). A De Voogt também projetou 
o Highlander, um Feadship de 162 pés 
que foi construído em 1986 por Mal-
colm Forbes e incluía um heliponto. 
Schouten observa que muitos iates 
recém-lançados e outros que serão lan-
çados em breve são muito grandes para 
caber em marinas e precisam ser anco-
rados no mar. Alguns dos proprietários 
desses iates e convidados acham tedioso 
viajar de/para o porto em um bote. 
“Consequentemente,” diz ele, “os pro-
prietários sentem necessidade de ter 
um helicóptero.”

Dada a demanda por transporte de 
helicóptero, diz Crispin Baynes, um 
corretor de vendas para Burgess Yachts, 
um heliporto pode ser um investimento 
sábio: “Se você está construindo um 
iate hoje acima de 60 metros [180 pés] 
e você se pergunta: ‘O que devo ter para 
potencializar a revenda e o charter?,’ 
isso é uma das respostas que você deve 
marcar. Se você tem isso, aumenta a 
demanda e o desejo pelo barco.”

Encaixar um heliporto na traseira de 
iate nem sempre é possível ou 

aconselhável. "Nem todos os iates 
podem ser adaptados para aceitar heli-
cópteros”, lamenta Massimo Vilardi, 
um executivo de desenvolvimento de 
negócios do departamento de consul-
toria em helicópteros para superiates 
da Camper & Nicholsons. “A plata-
forma sobre a qual o helicóptero pousa 
deve ter resistência estrutural especí-
fica, ou capacidade de carga, depen-
dendo da aeronave particular. Adaptar 
a traseira de um iate para caber um 
helicóptero é geralmente caro e rara-
mente tão desejável como projetar o 
iate para um helicóptero específico na 
especificação original.”

Dos superiates que podem acomodar 
um helicóptero, alguns têm um ponto 
touch-and-go, incluindo o Dragonfly, 
de 240 pés lançado pela australiana 
Hanseatic Marinha, em 2009. Outros, 
como Naia (anteriormente Pegaso), 
um iate de expedição de 241 pés cons-
truído em 2011 pelo estaleiro Freire da 
Espanha, apresentam um heliponto 
hidráulico que se estende e se retrai. 
Há também iates como Ecstasea, de 
282 pé, que Feadship construiu em 
2004. Ele tem dois helipontos, e o da 
frente desce para o casco para se tornar 
o andar de um hangar fechado.

O tipo mais comum de heliponto é o 
touch-and-go, o que permite a um iate 
acomodar pousos e decolagens, mas 
não para guardar o helicóptero a bordo. 
Enquanto o próprio nome sugere con-
veniência e facilidade de uso, um heli-
ponto touch-and-go pode ocupar até 
uma quantidade considerável de espaço 
de convés, e pode gerar risco, diz Nigel 
Watson, CEO da operadora inglesa de 
helicópteros e de gestão de aviação 
Luviair. “Você não pode dizer que tou-
ch-and-go é mais rápido, então, pode 
ser menor”, diz Watson, que também 
é dono de uma empresa no Sul da 
França, que, entre outros serviços, 
treina membros da tripulação para 
trabalharem em iates com helipontos. 
“Você acha que é para proporcionar 
rápidas chegadas e saídas, mas o tou-
ch-and-go é perigoso. Quando você acha 
que é o momento mais perigoso operar 

Iates com 
helipontos devem 
ser especialmente 

equipados para 
lidar com qualquer 

situação de 
emergência
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em um barco? É quando chegamos e 
quando partimos.”

Muitas vezes, proprietários de iates 
com helipontos touch-and-go que não 
têm helicóptero a bordo ignoram a 
importância de manter nessa área do 
heliponto equipamentos de emergên-
cia e de treinar a tripulação para aten-
dimento em caso de incêndio ou 
acidente. “Todas as coisas que você 
esperaria encontrar em um aeroporto 
você está transferindo para um iate”, 
diz Watson.

Vilardi recomenda que, se você for 
guardar um helicóptero em um iate, 
deve fazê-lo em um hangar fechado 
que o proteja dos elementos. “Os heli-
cópteros são construídos o mais leve 
possível, com ligas de alta resistência, 
que não gostam de ambiente salgado”, 
ele diz. “Hoje em dia, plásticos compó-
sitos estão sendo cada vez mais utiliza-
dos para a fuselagem. Mas os motores, 
caixas de câmbio, eixos e de comando 

são inevitavelmente feitos de metal. 
Um helicóptero tem proporcional-
mente mais itens críticos para a segu-
rança do que uma aeronave de asa fixa, 
e também há sistemas hidráulicos e 
eletrônicos que devem ser considera-
dos — todos precisam funcionar 
direito para que a máquina seja segura.”

No entanto, hangares são raros, pois 
ocupam espaço que poderiam ser uti-
lizados com cabines ou para outras 
áreas de estar. “Então, torna-se um 
caso de aeronave que é guardada no 
convés superior”, diz Watson, “e a acei-
tação de um problema permanente de 
corrosão pelo tempo que o helicóptero 
fica no convés.”

Watson diz que, geralmente, precisa 
educar os proprietários de iates sobre 
os meandros da manutenção e da ope-
ração de helicópteros e convencê-los 
de que um helicóptero é diferente de 
qualquer outro veículo. Ele diz que, 
muitos novos proprietários de 

superiates comparam um helicóptero 
com um veículo a motor e pensam que 
podem ser conduzidos com a mesma 
facilidade e com a mesma quantidade 
de preparo. “Há um equívoco comum 
de que você simplesmente salta dentro 
dele e vai”, diz ele. “Há também um 
equívoco de que, se você é um piloto de 
helicóptero, pode voar em qualquer 
circunstância.” Ele observa que os pilo-
tos necessitam de treinamento especial 
e certificação para decolar e para pou-
sar em um iate.

Proprietários que se imaginam 
voando do deck para a costa provavel-
mente deveriam abandonar essa ideia, 
de acordo com Vilardi. “Para aprender 
a pilotar um helicóptero bimotor com 
segurança, pousar e decolar de um iate 
leva anos”, diz ele. “Minha sugestão é 
contratar uma empresa de gestão de 
helicóptero que irá fornecer um piloto 
competente, manutenção necessária, 
seguros, licenciamento, inscrições ou 
contratar um qualificado piloto de heli-
cóptero em tempo integral com expe-
riência de decolagem e pouso em 
qualquer condição do mar. Ex-pilotos 
militares frequentemente têm expe-
riência adequada.” Embora existam 
desafios associados a ter um helicóptero 
a bordo ou a apenas oferecer acesso de 
helicóptero para um iate, há também 
abundância de regalias, tais como voos 
turísticos ou passeios de heli-ski. “Não 
é fácil”, diz Baynes, “mas abre o leque 
de possibilidades de o que fazer”.

O melhor de tudo, como o proprietá-
rio original do Lac II provavelmente 
previu, um helicóptero ou heliponto 
permite aos proprietários e convidados 
voar rapidamente para seu iate e apro-
veitar ao máximo o dia, semana ou mês 
que vão passar a bordo. “É tempo e 
dinheiro”, diz Baynes. “A maioria das 
pessoas [que possui superiates] tem 
dinheiro, mas não tem tempo. Um 
helicóptero proporciona isso a eles”.  

Burgess Yachts, burgessyachts.com; 
Camper & Nicholsons, camper 
andnicholsons.com; Feadship, 
feadship.nl; Luviair, luviair.com

Ainda que não 
haja helicóptero 

a bordo, é 
importante 

manter na área 
do heliponto 

equipamentos 
de emergência 
e de treinar a 

tripulação em caso 
de incêncio ou 

acidente
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O Highlander (topo), 
construído em 1986, foi um 
dos primeiros superiates a 
contar com heliponto.  
A maioria deles estão 
localizados no  
convés superior 



Fugindo do padrão, 
confeitaria busca 
proporcionar experiências 
únicas ao paladar e 
inaugura mais uma loja 
em Santo André

Imagine o desafio: estar inserido dentro da tendência gourmet e, ainda 
assim, conseguir achar brechas para se destacar e criar algo único. A Royal 
Sweet é uma confeitaria que conseguiu completar essa missão. A chef 
pâtisserie Carla Barbato decidiu começar seu negócio há quase três anos, 
em São Bernardo do Campo, grande São Paulo. A casa de alta confeitaria 
mescla a sofisticação dos doces europeus alinhados às novas tendências e 
frutas brasileiras. A chef inovou no repertório de seus produtos: “O grande 
diferencial da Royal Sweet é servir o que nossos clientes querem consumir, 
não trabalhamos com um cardápio fixo” – conta Carla – “nós 
damos opções e conversamos com os clientes para que o 
perfil dele seja percebido no produto final”. 

A diversidade de doces atende aos clientes que pre-
zam por hábitos saudáveis. A Royal Sweet possui uma li-
nha de produtos sem açúcar, sem glúten, veganos e atende 
clientes que possuem restrições. Dentro das substituições 
da farinha branca e açúcar refinado estão açúcar de coco e 
melaço e farinha de amêndoas, arroz e até de açaí e uva. “As 
pessoas estão acostumadas com a máxima “comer doce 
faz mal”. E de fato faz, mas porque estamos acostumados a 
comer muito produto hidrogenado, industrializado. E aqui 
a gente preza por servir o melhor. Quanto menos industria-
lizado melhor, sem corantes. Eu não sirvo para os clientes 
o que eu não serviria para a minha família”, afirma Carla. 

NOVA LOJA NO ABC
A segunda loja, em Santo André, segue os mesmos conceitos da pri-

meira - de unir a excelência dos produtos com a sensação de prová-los 
em um ambiente agradável e tranquilo – mas com alguns toques experi-
mentais. A chef irá acrescentar brunches ao cardápio. O desejo é oferecer 
cafés da manhã que vão contra o padrão de padarias. “Onde você come 
uma tapioca com ricota e um tempero que você gosta? Nós vamos inves-
tir em coisas diferentes que as pessoas não comem no dia-a-dia”. 

 
ENTREMET DE LARANJA

A base da maioria dos produtos da Royal Sweet é 
o chocolate belga, no entanto, a doceria também traba-
lha com combinações de frutas, castanhas e cremes. Um 
exemplo é o doce de laranja, feito em camadas começan-
do de baixo para cima: biscuit de chocolate, creme de 
chocolate belga ao leite, marmelada de casca de laranja 
envolta em mousse de chocolate belga ao leite e glaça-
do com creme de chocolate meio amargo. São destaques 
também na casa - brigadeiros gourmet, macaron, verrine 
e tiramisu, tarte tatin e o delicioso pão de mel com nozes 
e doce leite.

royalsweet.com.br
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bacanas, mas que não estão dentro do nosso dia a dia. Não 
é um relógio que você pode sair na rua tranquilamente.

Como é este relógio do dia a dia?
É aquele que você não tem medo de ser assaltado ou de fazer 
o esporte que você gosta com ele.

Daí entram a Bomberg e a Luminox?
Pois é. E tem outras que virão logo mais. São marcas que 
pegam um público que não foi trabalhado direito aqui no 
Brasil. 

Quais são os públicos de Luminox e Bomberg?
São bem diferentes. Luminox é um relógio com uma pegada 
bem parruda, que aguenta realmente qualquer paulada. É 
um produto com uma caixa de carbono reforçada em resina 
e muito difícil de arranhar, superresistente, leve e não passa 
aquela sensação de que se sair na rua com ele o cara vai te 
matar por causa do relógio. Para um produto suíço, começa 
numa faixa de preço bem convidativa (vai de 500 a 5.000 
dólares). E a Bomberg é voltada para o jovem urbano, ousado, 
que não encontra nada disponível hoje no Brasil de boa 
qualidade. Bomberg começa em 900 dólares e vai até 5.000 
dólares também. 

O brasileiro está mais acostumado a compreender a 
cultura de um bom relógio ou ainda vai pela marca?
O brasileiro adora produtos de boa qualidade. Hoje, produto 
importado, de luxo, é bem mais democrático. Alcança o 
brasileiro quer ele viaje, quer não. Ele quer informações em 
revistas bacanas como a Robb Report e cada vez mais está 
apto a concorrer com outros consumidores em qualquer 
lugar do mundo.

O que faz o sucesso de uma marca acontecer?
Primeiro ela deve ser adequada ao Brasil. Ele tem de enten-
der o tamanho do país. Todo mundo quando chega aqui 
fala: ‘nossa, que bacana, um país com 210 milhões de habi-
tantes.’ Só que daí você tem de pensar com quantos desses 
eu estou falando. Meio por cento? Legal, meio por cento é 
um público grande. Desses, quantos iriam ter condições de 
comprar o produto aqui? Esse é o primeiro passo. Segundo, 
estamos falando de mercado de luxo, que exige exclusivi-
dade. E exclusividade requer chegar nesse restaurante e 
estar usando um produto único, o qual ninguém viu ainda. 

Sei que você é ligado em adrenalina. O que mais 
gosta de fazer?
Sou apaixonado por ciclismo, adoro pedalar, pedalo 100 km 
no fim de semana. Pelo menos uma vez por ano passo uma 
temporada esquiando em Megève, na França. Também 
faço esqui na água. Sou apaixonado por carros e automobi-
lismo, mas o máximo que já competi foi de kart. 

REDDY RABBAT INICIOU nesse universo em 1989, em uma 
época em que o mercado do luxo sequer tinha expressão. Mar-
cas como Dupont, Dunhill, Waterman e Montblanc passaram 
por suas mãos. Com a Montblanc desenvolveu um case de suces-

so até o ano de 2012, quando vendeu as operações da marca no Brasil de 
volta ao grupo Richemont. No final de 2015, Rabbat assinou contrato para 
gerenciar a operação de importação e distribuição dos produtos da TAG 
Heuer e, desde então, é responsável pela companhia no Brasil. Agora, traz 
ao país novidades como a Luminox, Boomberg, Frederique Constant e Alpi-
na, que desembarcam até o inicio de 2017. Em entrevista exclusiva a Robb 
Report, ele detalha tudo. —AROLDO DE OLIVEIRA

F

Freddy Rabbat 
UMA CONVERSA COM O PRECURSOR DO MERCADO  

DO LUXO NO BRASIL NO SETOR DE RELÓGIOS

Como você vê o mercado de relógios hoje no Brasil?
Há, lá na base da pirâmide, produtos que as pessoas chamam de relógios, mas 
que eu não considero, pois, se não são feitos na Suíça, não são relógios. E tem os 
produtos extremamente sofisticados. Mas não há nada no meio. E é nesse nicho 
que estamos focando, trazendo marcas como Luminox, Bomberg e outras. O 
Brasil é um mercado que, desde 2007, passou a ser muito utilizado pelas princi-
pais marcas do mercado de luxo, relógios, especialmente. Chegaram as maisons 
que pertencem aos grandes grupos, olhando para a parte de cima da pirâmide. 
E já tínhamos aqui os produtos feitos na China e em Manaus, os quais considero 
apenas medidores de tempo. Na Suíça, há quase mil marcas diferentes de reló-
gios. Eu diria que, dessas mil, temos aqui cerca de 15, no máximo. Então existe 
um mercado gigantesco a ser explorado. No Brasil já há produtos supercaros, 

ENTREVISTA
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A ilha perfeita para sua história

ACUMULE PONTOS. PARTICIPE!

Grande São Paulo: (11) 5693 4050 |  Outras cidades: 0800 012 6060
www.transamerica.com.br | Faça sua reserva, nossa equipe está à sua disposição

Antecipe sua 
reserva e ganhe 
mais vantagens.

festa
NO RÉVEILLON

Saídas de 

São Paulo em  

26 e 27 de 

Dezembro

#comandatuba

Sorte é passar a entrada de um novo ano no melhor resort de Ilha do Brasil.
Programação Especial de Réveillon com shows, Jantares temáticos e atrações especiais.

Venha para o Transamérica Comandatuba escrever 
sua história de Réveillon nesse cenário inesquecível.



 www.porsche.com.br

Como fabricante de carros esportivos, acreditamos que podemos fazer a diferença não só nas pistas, mas 

também na garagem e no cotidiano das pessoas. A tecnologia híbrida do Cayenne S E-Hybrid foi desenvolvida 

e comprovada nas vitórias em Le Mans e agora chega ao Brasil para mostrar que mesmo os carros mais 

potentes e esportivos podem ser eficientes no consumo de combustível e na redução das emissões de poluentes. 

Vamos seguir em frente. A direção: o futuro. 

R$ 432.000,00 à vista.*

Cayenne S E-Hybrid. Agora no Brasil.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

*Condição válida até 31/12/2016 ou enquanto durar o estoque de 15 unidades. Cayenne S E-Hybrid - ano/modelo 2016/2017 com valor à vista de R$ 432.000,00. 
Frete não incluso. Estação de carga não inclusa. Dados de consumo conforme Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO, categoria do veículo – Utilitário 
Esportivo Grande, Cayenne S E-Hybrid, motor – 3.0 L, transmissão – Automática com 8 marchas, classificação na categoria – A, classificação geral – B e classificação 
de emissão de poluentes – A, utilizando Gasolina – Cidade – 12,14 km/l, Estrada – 12,23 km/l , CO2 fóssil não renovável – 108,83 g/km.


