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A revista Mais é uma
publicação periódica
da CFL, desenvolvida
pela Fatto Comunicação,
sobre estilo, cultura e
qualidade de vida.
COORDENAÇÃO GERAL

Fátima Torri
E d i ção

Cristiane Medeiros, Fátima Torri e
Marluci Stein
TEXTOS

Camila Dilélio, Cristiane Medeiros,
Fátima Torri, Gustavo Schenkel e
Lia Luz

Mais do que uma homenagem aos 20 anos da CFL, a 19ª edição da Revista CFL Mais é um presente aos leitores. Com exclusividade, a revista traz uma
conversa franca e descontraída com três grandes empresários gaúchos. Jayme
Sirotsky, Raul Randon e Alexandre Grendene abrem o escritório – e o coração
– para falar de amores, paixões, fracassos, sonhos, inspirações e, claro, negó-

EDIÇÃO DE ARTE

Cristina Pozzobon

cios. A publicação também propõe uma volta no tempo para que você conheça a

f oto da ca p a

Arte de Gabriel Fernandes Garcia sobre
foto de Emmanuel Denaui

trajetória da CFL. Em 20 páginas, contamos um pouco da história da empresa

EDITORAÇÃO

– da fundação aos detalhes dos empreendimentos mais luxuosos, passando pelo

Lavoro Comunicação e Marketing
REVISÃO

Patrícia Pitta
IMPRESSÃO

saboroso cafezinho da dona Rosi.
Que tal ainda embarcar em um passeio por mais de 250 países? A revista

Centhury Artes Gráficas
TIRAGEM

conta um pouco da inusitada história de Gunnar Hagelberg. Só na Antártida, o

8 mil exemplares

viajante inveterado já esteve 13 vezes e faz parte do restrito grupo de 67 pesFATTO
COMUNICAÇÃO
Av. Carlos Gomes 700/1104
Fone 51 3026 5195
CEP 90480-000
www.fattocom.com.br
www.facebook.com/fattocom

soas que completou a circum-navegação do Polo Sul a bordo de um quebra-gelo.
Sob o olhar apurado do chef de cozinha Vico Crocco, do colunista João Pulita e
do publicitário Wilfredo Gomes, deixamos você à vontade para saborear – ao
menos com o olhar – o melhor da culinária de Porto Alegre, Caxias do Sul e Flo-

Porto Alegre / RS

rianópolis. Seduzida pela beleza do imperfeito e das coisas incompletas, Clarissa

Av. Nilo Peçanha, 2825 / 1008
Iguatemi Corporate
Fone/Fax: 51 3018 6500

Schneider, Publisher e Diretora de Redação da revista Bambbo, também ganha

Florianópolis / SC

Av. Frei Caneca, 17
Praça Celso Ramos
Beira Mar Norte
Fone/Fax: 48 3028 4506
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Rua Alfredo Chaves, 1092
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espaço nesta edição. A CFL Mais ainda conversou com o renomado e irreverente
arquiteto brasileiro Roberto Migotto.
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S e v o c ê f e c h a ss e o s o l h o s

v a l o r i z a n d o a a c e ss i b i l i d a d e

para imaginar o apartamento

e mobilidade? E se você

dos seus sonhos, como ele

p r e c i s a ss e d e u m i m ó v e l

seria? Teria uma grande

para sua empresa?

piscina com borda infinita

Es c o l h e r i a u m l o c a l

na sacada e vista para

supertecnológico, mas, ao

lugares paradisíacos? Suítes

mesmo tempo, rodeado por

com closets individuais,

montanhas, árvores ou a

ambientes integrados,

poucos quilômetros do mar?

áreas de lazer em terrenos

Péricles Pretto Corrêa sabia

privilegiados e tudo o

que suas respostas seriam

que há de comodidades e

sim quando fundou,

facilidades ao seu redor,

h á 2 0 a n o s , a CFL .
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Vistas paradisíacas
compõem o cenário dos

Em abril de 1993, o engenheiro encerrava um ciclo de
atividades a frente da Melco
construções, da qual foi um
dos fundadores e onde atuou
como sócio por 28 anos, para
dar início a um ousado projeto ao lado dos filhos Fabiano e
Luciano. Com foco e objetivo
bem definidos – tornarem-se

10 mais

referência no desenvolvimento imobiliário de alto padrão
da Região Sul do Brasil – lançaram a CFL . Eles sabiam
onde queriam chegar. Desde
então, desenharam um DNA
de luxo e exclusividade para a
marca e apresentaram a Porto
Alegre um novo conceito de
bem viver.

empreendimentos da CFL

Onze anos depois, em 2004, a
CFL iniciou seu projeto de expansão: aterrissou em Florianópolis
com o lançamento do Acqua.
Mais tarde, em 2011, desembarcou em Caxias do Sul. A escolha
pelas cidades faz parte da estratégia da empresa, que atua com
foco regional, em cidades do Sul
com grande crescimento popu-

lacional e com elevada renda per
capita, população acima de 500
mil pessoas e forte região metropolitana. “Floripa e Caxias do Sul
experimentaram crescimento
populacional superior a 20% nos
últimos dez anos, e têm renda
per capita em constante elevação,
tanto que duplicaram seu PIB na
ultima década”, explica Pericles.
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Primeiro
condomínio gaúcho
com pé-direito
duplo no living e na
sacada, o Ampiezza
ocupa um terreno
de 2,5 mil m²
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Garimpo

Desde o princípio, o grande
diferencial da CFL no segmento Premium de construções
no Brasil é a localização de
seus empreendimentos, ponto
fundamental e estratégico no
negócio. Devido ao alto valor
agregado dos projetos da empresa, os terrenos escolhidos
em endereços consagrados,
em bairros nobres, geralmente
pertencem a famílias ou pessoas que procuram um bom negócio, muito mais do que vender ou se desfazer do imóvel.
“Já ouvi diversas vezes a frase:
‘vou vender um imóvel nesta
localidade e fazer o que com o
dinheiro? Colocar no banco?’.
De fato, quem tem um terreno
de exceção só se desfaz do bem
por questão de liquidez. Por
esse motivo, a maioria dos nossos negócios é por permuta em
área construída”, explica Luciano Bocorny Correa . Ele acrescenta que por meio do valor de
marca que agrega, diferenciação dos projetos e conceito dos
produtos, a CFL se torna uma
excelente opção para os parceiros de negócios. “A busca por
novos terrenos é um verdadeiro
garimpo e, muitas vezes, chega
a levar mais de um ano.”
A companhia, que começou construindo em 3,8 mil
m², atualmente possui 300 mil
m² em projetos em desenvol-

vimento e um valor geral de
vendas em lançamentos imobiliários no período de 2013
que chega a R$ 500 milhões. Já
a projeção de negócios contratados em 2013 gira próximo a
R$ 350 milhões.
Parcerias estratégicas

A CFL aproveita o bom
momento do mercado imobiliário nacional para se consolidar como a principal empresa
do segmento de maior valor
agregado na Região Sul do
Brasil. Sua gestão é constantemente aprimorada e questões
como governança corporativa,
PPR, auditoria e melhoria continuada dos processos e procedimentos estão sempre na
pauta. Em 2012, registrou seu
primeiro fundo imobiliário,
junto à CVM, para um projeto voltado à renda recorrente
e que está sendo administrado pela Geral Investimentos.
“Temos um modelo de negócio muito peculiar. Desenvolvemos parcerias estratégicas
com grandes grupos regionais
e com famílias tradicionais e
representativas nos mercados
em que atuamos, isto traz sinergia ao nosso negócio e
agrega ainda mais valor aos
empreendimentos desenvolvidos pela empresa. Ao invés
de dívida, preferimos sócios”,
reforça Luciano.
mais 13
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É Heloisa quem
supervisiona cada
centímetro dos
projetos há 20 anos
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Fotos : E mmanuel D enau i

Como nascem os projetos
Um imóvel com a assinatura da CFL não é projetado da
noite para o dia. Pesquisas de
mercado são encomendadas
para avaliar o potencial dos
terrenos e esclarecer dúvidas
sobre o possível negócio na
região. Mas, segundo Luciano,
os melhores resultados vêm
sempre do trabalho in loco, da
presença na venda e contato
com o comercial. “Realizamos
uma viagem anual de briefing
e referência para novos produtos. Um dos meus hobbies
é visitar stand de vendas em
empreendimentos imobiliários, em especial quando estou
viajando de férias e tenho mais
tempo. Isso me proporciona
uma visão macro dos investimentos e novidades no setor”,
observa o empresário.
Além disso, a construtora
conta com o trabalho exclusivo
do escritório de arquitetura HBocorny. Cerca de 20 arquitetas, sob
a direção de Heloisa Bocorny,
atuam nos detalhes dos imóveis
– desde os primeiros traços até a
escolha do mobiliário para a decoração. Heloisa, que faz parte da
história da CFL, foi quem fez os
primeiros rabiscos do Montreal
Park, lá em 1993, e é ela quem supervisiona cada centímetro dos
projetos há 20 anos.
Segundo a profissional,
nos projetos da CFL não podem faltar arquitetura, design,
inovação, novas tendências e

produtos de vanguarda. “Em
nosso entendimento, o mercado imobiliário de alto padrão
precisa estar empenhado em
projeto, conceito e arquitetura.
Não basta vender metro quadrado para o cliente, pois ele

busca muito mais do que isso. Devemos estar antenados
nas principais tendências do
mercado imobiliário mundial,
buscando a inovação e a renovação da maneira de melhor
viver.” diz Heloisa.

O escritório HBocorny passa a operar também na área de interiores. O trabalho, que já é feito para a CFL em espaços de uso comum dos empreendimentos, é coordenado pela arquiteta Heloisa
Bocorny. No time estão as sócias Tatiana Steffler e Raquel Hagen,
na área de projetos, e Juliana Carvalho e Camila Sanguine, na
área de interiores. A ideia é criar ambientes comerciais e residenciais em Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul.
www.hbarq.com | www.hbinteriores.com | (51) 3346-6404
Av. Dr. Nilo Peçanha 2825/505 | Porto Alegre | RS
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Foto : D i ego ramos

A CFL

Péricles buscou nas iniciais doS
três filhos, Cristiano (E), Fabiano
(centro) e Luciano (d), inspiração
para dar nome à incorporadora
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As iniciais dos três filhos
de Péricles – Cristiano, Fabiano e Luciano – serviram
de inspiração para nomear a
Incorporadora, que é o carro-chefe dos negócios da família. “Começamos com uma
empresa pequena, com seis
funcionários. Hoje somos 180
pessoas trabalhando diretamente no grupo, que somados
aos terceirizados, chegamos a
aproximadamente mil colaboradores”, conta Péricles.
Dá época em que ingressou no mercado, a CFL mantém apenas o propósito inicial,
focado no desenvolvimento
de empreendimentos imobiliários de maior valor agregado,
que valorizem os bairros onde
estão inseridos. “Estamos em
constante mutação, pois o processo de melhoria contínua é
fundamental para qualquer
corporação. Costumo mencionar que precisamos terminar
o ano sempre melhor do que
iniciamos, com mais conhecimento, experiência, aprendizado, aprimorando assim a forma
de viver e conviver, tanto no
âmbito pessoal como profis-

sional. Hoje não existe espaço
para acomodação, temos que
ser inquietos sempre”, pondera Luciano. Para ele, o empreendimento preferido é sempre
o próximo. “Precisamos nos
superar e nunca nos acomodar.
O terreno muitas vezes é determinante para um bom projeto
e consequentemente uma ótima realização.”
O posicionamento dos sócios da empresa conferem à
CFL características singulares
no mercado imobiliário de alto
padrão da região Sul do Brasil.
“Acho que somos únicos, pois
desconheço outra Incorporadora que atue com presença
geográfica como a nossa (Porto
Alegre, Florianópolis e Caxias
do Sul), foco exclusivo nesse
segmento e reconhecimento
de marca em empreendimentos imobiliários de maior valor
agregado no Sul do pais” acrescenta. Ele revela que acredita
na atuação regional e na expertise de um determinado segmento. “Nunca almejamos ser
a maior e, sim, a melhor. Para
nós, na maioria das vezes, menos é mais.”
mais 17
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Três frentes definem o plano de trabalho da CFL para as
próximas duas décadas: planejamento estratégico, gestão e investimentos. Para isso, o grupo
atua na consolidação cada vez
maior da marca, buscando posições de destaque no segmento em que a incorporadora está
inserida. Na área de gestão, os
sócios estão focados na estruturação de uma empresa familiar
profissionalizada. “Familiar na
visão do acionista e cada vez
mais profissionalizada na gestão executiva, por meio de um
modelo de partnership na prestação de serviços de construção
e gestão imobiliária”, explica Fabiano Bocorny Corrêa.
No aspecto financeiro, o
grupo tem como meta reforçar
os ativos de renda recorrente
e sua estrutura de capital, por
meio de parceiros estratégicos
no desenvolvimento da incorporação imobiliária nos mercados em que atua, buscando
maior sinergia para a operação
e trazendo sustentabilidade ao
crescimento da empresa.
Recente lançamento da cfl na capital, o monjardino apresenta seis mansões suspensas com
mais de 750 m2 de área privativa
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apartamento do Sul do Brasil,
com 750 m² de área privativa.
No setor comercial, a empresa mira nos principais endereços Premium do Sul. O W
Tower em Caxias do Sul, o Platinum Tower em Porto Alegre
e o SC401 Square Corporate
– primeiro complexo multiuso
horizontal da região, inspirado
nos complexos da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro – são os
cases de sucesso coorporativos
da incorporadora.

A empresa em números
• construções em desenvolvimento
300 mil m²
• Vendas lançamentos 2013
Valor Geral R$ 500 milhões
• vendas contratadas em 2013
Projeção de R$ 350 milhões

Lançamentos

Dentre os principais projetos da CFL, estão o Al Mare, em
Jurerê Internacional, em Santa
Catarina, onde todos os apartamentos têm piscina de frente para o mar e o Las Piedras,
que é um projeto semelhante
em Porto Alegre. Ambos foram
comercializados 100% antes
do lançamento oficial. Recentemente, a companhia lançou
o Monjardino, também na capital gaúcha, que tem o maior
mais 19
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História
consolidada
Não é apenas nos detalhes dos empreendimentos que a
CFL prima pela excelência. O bom relacionamento entre os
funcionários, que têm orgulho em fazer parte da equipe, está
no DNA da empresa. Exemplos disso são as veteranas Nair Haus
Child, Rosimara Machado Cavalheiro, Ana Claudia Rodrigues
Gonçalves e Joana Weber. Na empresa há mais de uma década,

Nair Haus Child,
Coordenadora de
Suprimentos,
10 anos de CFL
“Entrei em março de
2003, um mês antes da CFL
completar dez anos. Nós estruturamos o departamento
de compras, que até então não
existia. Participei de todo esse
processo de desenvolvimento. Mais tarde, contratamos
mais pessoas para o setor e
agora estamos com uma equipe de quatro funcionários: eu,
como coordenadora, e mais
três auxiliares. Agora, sou

20 mais

responsável pela compra de
todos os materiais para Porto
Alegre, Caxias do Sul e Florianópolis. Sinto o maior orgulho em trabalhar na CFL, que
vejo como a grande empresa
do futuro. Nesses dez anos, vi
o reconhecimento pela CFL
deslanchar. Nosso padrão
aumentou muito, até mesmo
em função do público, que se
tornou mais exigente. As pessoas não dizem que moram
na rua tal, mas sim num CFL.
Considero a empresa o lugar
dos sonhos. Sonhos em termos de ambiente, onde todo
mundo gostaria de trabalhar.”

Foto : emmanuel denau i

elas carregam no currículo parte da história da CFL.

Há mais de 10 anos na empresa, Joana, Ana Claudia, Rosimara e Nair cresceram com a CFL

mais 21
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Rosimara Machado
Cavalheiro,
Encarregada de
Serviços Gerais,
20 anos de CFL
“Eu era manicura e entrei
na CFL, há 20 anos, para quebrar um galho. Na época, eram
apenas quatro pessoas. Fui,
então, criando vínculos e estou
até hoje. Conheço os hábitos
do doutor Péricles, do Fabiano, do Luciano, sei o que cada
um gosta. Não me vejo fora da
empresa. A CFL é a minha casa,
crescemos juntos. Acompanhei
cada etapa do desenvolvimento, cada pessoa que chegava ou
saía. A receita para esse tempo
todo de empresa é bem simples:
respeitar as pessoas, não invadir o espaço e, acima de tudo,
atender aos clientes sempre
sorrindo. Assim como a CFL,
também mudei bastante nesses
20 anos. Me perguntam qual o
segredo do meu café, na verdade, é algo que eu amo fazer. E
tudo que você faz porque gosta
fica bom. Já conheço o gosto de
vários clientes: se prefere o passado, o expresso ou o cappuccino. Enfim, a CFL é uma grande
família.”
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Ana Claudia Rodrigues
Gonçalves,
Analista Financeira,
12 anos de CFL
“Não posso negar que fui
crescendo junto com a empresa,
onde estou desde maio de 2001.
Entrei no Contas a Pagar, passei pela parte de contratos, RH
e hoje sou Analista Financeira.
Foi um crescimento imenso,
assim como a CFL, que vi disparar. Na empresa, eu adquiri
conhecimento, pois ela motiva o
crescimento dos funcionários. É
uma forma de aprender e dividir
ideias com a equipe.”

Joana Weber,
Coordenadora
Administrativa,
13 anos de CFL
“Quando eu cheguei, em
agosto de 2000, a empresa era
muito pequena, bem familiar.
Com o tempo, o volume de
obras aumentou e a cartela de
clientes foi crescendo também.
Na época, eu vinha de Nova
Petrópolis e a CFL me proporcionou esse desenvolvimento
profissional. Os funcionários
têm um contato direto com a
diretoria, eles te escutam. O
ambiente de trabalho é muito
bom. A CFL é uma empresa que
transmite solidez e credibilidade no mercado.”
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Expansão
estratégica

Ancorado no conceito Home
Boutique, o Quay está localizado
em um dos pontos mais
valorizados da Ilha, próximo à
Avenida Búzios

24 mais

O desejo de conquistar
mais uma camada do mercado
imobiliário do Sul do país fez
a CFL migrar, em 2004, para a
vizinha Santa Catarina. O destino? Florianópolis. “Naquela
época, a empresa estudava duas
regiões para expansão: a Capital
catarinense e a Serra Gaúcha,
mais precisamente Gramado
ou Canela. Para minha sorte,
venceu Santa Catarina”, conta o
Diretor Regional em SC, Ricardo Saldanha. Formado em Administração de Empresas, com
especialização em Marketing,
ele foi escolhido para alavancar os negócios no novo endereço de atuação da CFL. Sob a
orientação de Péricles, Luciano
e Fabiano, colocou em prática
um projeto de vida: o de viver
e construir uma carreira na ilha
de Florianópolis.
Como um verdadeiro trabalho de garimpo, a empresa passou então a identificar endereços
nobres da ilha. “Buscávamos terrenos com características de alto
padrão já consolidadas. Em um

primeiro momento, acabamos
definindo dois lugares: Beira-Mar
Norte e Jurerê Internacional. Recentemente, identificamos um
terceiro, a SC401, que veio para
atender a demanda de produtos
corporativos”, afirma Saldanha.
Mas a aceitação do mercado imobiliário da região não
foi percebida da noite para o
dia. Fixada em novo território,
era preciso vencer o período
de inércia. “Mesmo com pouca
participação de mercado, a CFL
foi ganhando visibilidade por
conta da proposta de produto
levada para o Estado. O fato de
trabalhar com projetos muito
elaborados e selecionar endereços de forma diferenciada também fez com que a empresa fosse rapidamente para a vitrine”,
garante. Assim como em Porto
Alegre, Florianópolis logo passou a perceber a CFL como uma
incorporadora que preza pelo
valor agregado. A empresa, que
foi lançada em terras catarinenses com um homem só, soma
hoje cerca de 50 colaboradores.
mais 25
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A amplitude e a suntuosidade de projetos como Quay,
Al Mare e JAY Luxury Home
Design – referência em residenciais de luxo na praia de
Jurerê Internacional – só abriram caminho para o fortalecimento da empresa em Santa
Catarina. Para Saldanha, o momento de consolidação da CFL
está no lançamento do SC401
Square Corporate, primeiro
empreendimento corporativo
num conceito multiuso inédito na região Sul do Brasil.
“É uma espécie de divisor de
águas na história da empre26 mais

sa. Na minha leitura, existe a
CFL antes e depois do SC401
para o mercado de Florianópolis”, confessa.
Mas Saldanha é comedido
quando a ideia é falar sobre o
empreendimento preferido. “É
sempre o da vez. Eu tenho facilidade em me apaixonar pelas
situações, pelos produtos, pelo
desafio. Não tenho preferência
por nenhum deles, até que surge uma nova paixão”, confessa.
E se pudesse resumir a CFL
em uma única frase, ele diria:
“É um Clube de Investimentos
Imobiliários”.

Há 16 anos, a agência
Caypa Comunicação, do publicitário Caco Birnfeld, contribui para a visibilidade e
consolidação da marca CFL,
se mantendo presente em todos os pontos de contato da
incorporadora com o público
consumidor.
Mudanças, sem dúvida,
impulsionam o crescimento,
mas a fidelidade às origens,
que sempre norteou a CFL, é
um fator fundamental na trajetória de sucesso da empresa,
segundo Caco . “Endereços nobres, seletividade dos terrenos,
projetos arquitetônicos inovadores, riqueza de detalhes e
qualidade dos acabamentos
estão no DNA da incorporadora”, afirma. A preocupação
da agência não está apenas na
divulgação e anúncio dos pro-

Foto : emmanuel denau i

Marca fortalecida
dutos. O desenvolvimento de
conceitos aplicados aos empreendimentos, como “Mansões
Suspensas”, “Luxury Home
Design”, “Premium Corporate”
e “Square Corporate”, faz parte
da estratégia para atingir um
público específico e habituado
ao conforto.
Como verdadeira tradutora da marca para o mercado,
a Caypa mantém a identidade
da empresa em cada trabalho.
“O book institucional da CFL,
“Concreto | Abstrato”, é um
dos materiais que melhor sintetiza a relação que construímos com a incorporadora. Dificilmente uma empresa sem a
intimidade que nós temos poderia desenvolver o conceito
e contar, com tantos detalhes
e propriedade, a história da
CFL”, enfatiza Caco.
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O belo está
nos detalhes
Seja em um ambiente charmoso ou em
uma receita de dar água na boca, Porto
Alegre, Caxias do Sul e Florianópolis
são a prova de que o belo está nos
detalhes. Convidamos o chef Vico
Crocco a revelar lugares que não podem

Capital gaúcha. O colunista João Pulita
c o n t a à CFL M a i s q u a i s s ã o a s p a r a d a s
obrigatórias na cidade serrana e, na
ilha catarinense, quem dá as dicas é
o publicitário Wilfredo Gomes. Fique
à vontade para saborear e admirar
cantinhos exclusivos de cada um deles
nas próximas páginas.
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faltar no roteiro de quem circula pela
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Floripa, uma
delícia de

ILHA
Do pirão de peixe ao
camarão gratinado,

Florianópolis é um prato
cheio para quem aprecia
diferentes cozinhas.
Amante da gastronomia
da ilha, o publicitário
Wilfredo Gomes entrega
à CFL M a i s s u a l i s t a d e

Foto : L u f e G omes

paradas obrigatórias.
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Foi numa velha propriedade açoriana na costa da Lagoa
da Conceição, em Florianópolis, que o publicitário Wilfredo Gomes vislumbrou um dos
lugares mais encantadores da
ilha. Não era para menos: de
frente para a reserva florestal do Rio Vermelho e cercada

por pedras gigantes, foi ali que
construiu a casa onde passa os
finais de semana na companhia
da família, amigos, bons vinhos
e mesa farta. Não por acaso, de
todos os lugares da casa, é da
adega que ele mais gosta. “Cuido dela pessoalmente e com
muito carinho”, confessa.

O espaço reúne a beleza
natural da Ilha e a arquitetura
típica da região, herança da
colonização açoriana

Foto : D i vulgação / O stradamus

Legado
açoriano
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Acostumado a receber visitantes ilustres na propriedade
com mais de 40 hectares e paisagem deslumbrante, Wilfredo
também costuma frequentar alguns restaurantes que considera
especiais na ilha da magia.
Quando o assunto é frutos
do mar, a pedida é o Ostradamus. É do sul da costa que
saem as melhores ostras de
Florianópolis. De frente para
o mar, o espaço do chef Jaime
Barcelos reúne em cada detalhe a beleza natural da Ilha e
a arquitetura típica da região,
herança da colonização açoriana. Além de oferecer ostras de
cultivo próprio, compõe o cardápio com outros pratos à base de frutos do mar. Com ambientes de inspiração náutica,
o restaurante ainda oferece a
seus visitantes um exuberante
trapiche de onde podem observar o voo das gaivotas.
www.ostradamus.com.br
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O requinte do Joy Joy Bistrot
também está entre os favoritos do
publicitário. Espaço aconchegante
e moderno, o restaurante oferece
cardápios de acordo com cada estação do ano. Os pratos, que mais
parecem obras de arte, traduzem
o espírito da chef Joyce Francisco,
que levou para a Capital catarinense um espaço único de delicadeza e
bom gosto. Tudo isso aliado à experiência de quem já estudou em
uma das grandes escolas de gastronomia do mundo, o Institut Paul
Bocuse, em Lyon, na França.
www.joyjoybistro.com.br

Sabor italiano

Delícias sazonais
Quando a proposta é curtir
um clima romântico, a dica é o Ponto G Gastronomia. Idealizado pelo
chef Vito Gomes, o ambiente a luz
de velas e estilo camponês traz à
mesa os melhores ingredientes
da estação. No cardápio, saladas,
massas, risotos e cremes ganham
a companhia de aves, carnes no-
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bres e pescados frescos. Tudo
isso regado a especiarias do quintal do chef. Lá, amantes da sobremesa também têm espaço. Com a
mesma excelência que prepara a
variedade de pratos, Vito oferece
releituras dos grandes clássicos
da confeitaria.
www.pontoggastronomia.com.br

Para saborear uma boa massa, a melhor escolha é uma cantina tipicamente italiana. A bússola
do publicitário aponta para o Mar
Massas. “Gosto de lá não só pela
comida, mas também pela paisagem encantadora”. O ambiente
informal abriga as criações da chef
Ana Rita Benetti. Seus pratos são
pequenas sinfonias de texturas,
aromas e cores. Para harmonizar
com o cardápio inventivo, nada
menos que 450 rótulos de vinhos,
entre tintos e brancos.
www.marmassas.com.br

Foto : d i vulgação / p onto g gastronom i a

Requintes
à mesa

O ambiente romântico do Ponto G traz à mesa os melhores
pratos da estação
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PORTO

à moda do

CHEF
Vico Crocco, uma das
g r a n d e s p r o m e ss a s d a
cena gastronômica de
Porto Alegre, comanda
um espaço único, misto
de cozinha industrial e
ateliê. Filho da artista
plástica Heloísa Crocco,
combina natureza e
arte em sua culinária

Foto : L et í c i a R em i ão

inventiva e revela para
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CFL M a i s s e u s e n d e r e ç o s
de charme na capital.
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O natural
e a tradição

Vico abre a porta com um
sorriso simpático e uma xícara de café na mão. A casa, na
beira do Guaíba, é rodeada
pela natureza e exuberantes
obras de arte esculpidas por
sua mãe. Cestos gigantes com
pimentas dão o tempero especial na decoração do grande
cubo de madeira, que enfeita
com maestria o bairro Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre. Ressalta que não se trata
de um restaurante, mas de
38 mais

um espaço múltiplo: a casa
é o ateliê de Heloísa. A cozinha industrial e o escritório
do irmão estão instalados
em containers que ladeiam a
construção principal – um cenário diferente e inspirador.
“Realizamos eventos aqui,
mas sempre para grupos pequenos e por indicação. Antes de fechar o contrato é preciso que o
cliente se encante por esse conceito original e descontraído”,
explica ele.

O Studio Crocco é a
mistura perfeita
entre o rústico e o
contemporâneo.

Fotos : L et í c i a R em i ão

Recém-chegado da Europa, onde morou por 12 anos,
Vico divide-se entre a cozinha
do ateliê e os almoços e jantares que realiza nas casas de
seus clientes. Os cardápios variam de acordo com a demanda única de cada anfitrião, mas
Vico faz questão de produtos
orgânicos: trabalhei muitos
anos com Ulf Dörge, um dos
principais chefs alemães na
Vinoteca Walter & Benjamin.
“Aprendi a valorizar muito as
opções naturais”. Em sua carreira, sempre ao lado de grandes chefs, como Harald Rüssel,
Vico dedicou-se a reinterpretar pratos regionais, para apresentá-los de forma contemporânea, e a valorizar as raízes
gastronômicas de cada cultura.
No último ano, antes de retornar ao Brasil, trabalhou com
Peter Goossens, considerado
o melhor chef belga e um dos
grandes do mundo. Antes de
ser admitido no grand monde
da gastronomia, no entanto,
o ex-estudante de engenharia
teve que lavar muitos pratos.
“Foram experiências gratificantes e que somaram muito
para minha profissionalização”, afirma.
Com exclusividade para os
leitores da CFL Mais, Vico revela os endereços que mais o encantam em Porto Alegre, todos
eles, de alguma forma, ligados a
alguma tradição.
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Em um ambiente acolhedor, no Centro
Histórico de Porto Alegre, as tapas, queijos e

Fotos : Z alaca i n M ax i m i l i ano / d i vulgação

vinhos ficam ainda mais especiais
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Sabores da Argentina
É uma padaria artesanal,
cheia de personalidade, que fica no centro histórico de Porto
Alegre. Comandado por dois
argentinos com sangue espanhol e que adoram o Brasil, o
local é voltado ao atendimento de pequenos grupos para
confraternizações ou reuniões
mais reservadas. Possui uma
adega de vinhos nacionais e
importados com uma mesa
para até oito pessoas degus-

tarem e provarem as tapas, o
pão, os queijos e os fiambres.
Todos os ingredientes são
frescos, comprados diariamente pela manhã, assim como os pães feitos na padaria
da própria casa. “Sugiro para
quem quer fazer um happy
hour com os amigos ou degustar belisquetes saborosos durante o dia, com privacidade e
qualidade”, afirma Vico.
www.latasca.com.br

MAIS gastronomia

Paraíso secreto
Na praia de Itapuã, onde o Rio Guaíba e a Lagoa dos Patos se enlaçam,
está o Butiá – uma fazenda particular com mais de 200 hectares
de matas, campos, praias, bugius,
capivaras, entre outros animais
que você não encontra vivendo livremente em cidades grandes. O
local recebe grupos fechados, corporativos e particulares para dias
incríveis de contato com a natureza
e boa gastronomia. Os pratos são
preparados com produtos orgânicos por Emmet Dunne, chef Irlandês, que sempre acrescenta uma pitada a mais de carinho nas receitas
que elabora para os visitantes.
www.obutia.com

Foto : H . T h eo M ö ller / O B ut i á

Si tuado no char mos o
bairro Moinhos de Vento, o
espaço Histórias na Garagem,
das arquitetas Tina e Lui Lo
Pumo, apresenta aos visitantes objetos com um pouco da
trajetória de vida e de trabalho
de artesãos de diversos pontos
do Brasil e também de outros
países e continentes.
Técnicas passadas de pai
para filho, trançados, recortes, encaixes e laçadas aprendidas na infância desses artistas podem ser conferidos em
bolsas, luminárias, esculturas
e outros objetos mega exclusivos, feitos à mão e ricos em
histórias e detalhes.
O local é parada obrigatória para quem visita Porto
Alegre e quer voltar para casa
com a bagagem recheada. Informações sobre essa cultura
tão nossa, às vezes esquecida,
enriquecem a todos.
www.historiasnagaragem.com
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Foto : C lar i ssa L ondero

Histórias
costuradas
à mão

As Mil folhas
da janela do
Iberê
A Fundação Iberê Camargo proporciona aos visitantes
uma das vistas mais lindas da
cidade, além do contato com
as obras do artista. “Depois de
conhecer todos os cantos do
museu, recomendo apreciar o
pôr-do-sol do Guaíba, saboreando a mil folhas do Press Café.
Posso garantir que a experiência é fantástica. Quem vem para
o Sul não pode deixar de passar
por ali. Os tons que invadem o
céu enquanto o sol se põe, vistos da janela do Iberê, tornam-se uma obra de arte a parte”,
sugere o chef.
www.iberecamargo.org.br
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MUITO

além do

GALETO
O jeito mais saboroso de
desvendar uma cidade é
provar sua comida. Mais
do que revelar temperos e
ingredientes, o colunista
João Pulita mostra, pelo
viés da gastronomia, a

até a geografia de
Caxias do Sul.
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Foto : A les i D i tad i

cultura, a sociologia e
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Colunista do jornal Pioneiro, Pulita é vencedor de
prêmios Top of Mind de colunismo social
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Para revelar os segredos
gastronômicos de Caxias do
Sul, ultrapassando a obviedade dos guias turísticos, a CFL
Mais convocou o colunista
social da cidade que é a porta
de entrada da serra gaúcha e
a segunda maior economia do
Estado. João Pulita mantém
uma prestigiada e longeva coluna no jornal Pioneiro, o principal de Caxias, e sua coluna foi
escolhida para ser a primeira a
receber uma foto colorida, em
1992. Vencedor de prêmios
Top of Mind de colunismo social, Pulita circula com desenvoltura pelo cenário da gastronomia caxiense.
Sua primeira indicação
é o Largo da Estação Férrea,
local que concentra o agito e
alguns dos melhores bares,
restaurantes e clubes da cidade. Tombado como patrimônio cultural do Estado, ocupa
todo um quarteirão no bairro
São Pelegrino e está para Caxias como Ipanema para o Rio.
Sempre fervilhando de gente
jovem e bonita, disposta a
aproveitar o melhor da vida
noturna de Caxias. É aqui
que Pulita sente-se em casa.
Muitas das fotos que foram
publicadas em sua coluna nos
últimos 24 anos foram clicadas no Largo.

Na feijoada do Pulita, o clima
de alegria e descontração

Mais água no feijão
Fomentador da vida social e cultural da cidade, o
jornalista não perde a chance
de promover os eventos que
considera imperdíveis na
cidade: o Mississippi Delta
Blues Festival, que acontece
em novembro, Caxias em Cena, em meados de setembro
e a tradicional Feijoada do
Pulita, maior evento benemerente do Estado que, anualmente, reúne a sociedade
caxiense em torno de uma
mesa farta com renda destinada a várias instituições
sociais. Nomear a feijoada
mais famosa da Serra Gaúcha credencia João Pulita

misturam-se à solidariedade

nessa missão de conduzir
os leitores da CFL Mais aos
restaurantes que conquistaram sua preferência pela gastronomia, pelo ambiente ou
por conservarem as tradições
culinárias da região.
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Além dos sabores, a gastronomia da Serra

Foto : d i vulgação / restaurante c h arl i e

encanta pelo bom gosto na decoração
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Toque de
celebridade

Culinária
Inspiradora

Este é um lugar que surpreende desde a chegada. Moderno, poderia estar em qualquer
grande cidade do mundo, tanto
pelo gastronomia quanto pela
ambientação e atendimento.
Comandado pelo chef “celebridade” Charlie Tecchio, vencedor
do reality Super Chef, do Mais
Você, da Rede Globo, combina
tradição e reinvenção, oferecendo surpresas como o pão de
erva-mate no couvert, pasteizinhos de requeijão e charque
e salmão com molho de ostras.
Boa carta de vinhos, como é
obrigação na serra gaúcha.

O Mulino recebe a indicação de Pulita pelo seu ar
cosmopolita e a localização
privilegiada: o Moinho da
Estação, de quem empresta a
inspiração para o nome. É talvez o mais requintado da cidade em decoração e detalhes
como louça e cristais. Pratica
a cozinha contemporânea
bem apresentada, com pratos
consagrados como risotos e
algumas massas clássicas. Luz
agradável, boa trilha sonora e
serviço competente de bar.
www.facebook/restaurantemulino

Tradição
Italiana

Para todos
os gostos

Para sair do contemporâneo e mergulhar na tradição local, Pulita recomenda uma instituição da cidade. O Alvorada
soma mais de 50 anos servindo
a mesma combinação que se repete com poucas variações em
toda a região: sopa de agnolini,
galetinho al primo canto (abatido aos 40 dias), polenta frita,
maionese, espaguete e salada
de radicce com bacon. Há outras opções como o espeto de
lombo com queijo ralado, mas
para que desprezar a tradição
que resiste ao tempo?

O Pimenta do Reino é o
bistrô do chef Sérgio Chaves,
que deixou o rádio e a TV para
comandar panelas e rechauds.
É possível reconhecer no cardápio o toque afetuoso de quem se
exercitou cozinhando muito para
os amigos. A decoração é eclética:
telas a óleo que retratam Caxias,
dois enormes aquários multicoloridos, paredes terracota e iluminação suave. O cardápio agrada
gregos e baianos. As opções vão
de Carré de Cordeiro com molho
de hortelã ao Bacalhau Imperial
grelhado. No lugar do tradicional
galeto, uma codorna recheada,
acompanhada de polenta e salada de radicce e bacon.

www.facebook.com/
galeteria-alvorada

www.pimentadoreinobistro.com.br

www.facebook.com/
restaurantecharlie
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Fotos : E mmanuel D enau i

Destino
chamado
sucesso
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Raul, Jayme e Alexandre: três homens, três histórias, muitas semelhanças.

mundos da informação. Alexandre Grendene herdou a genialidade para os

Todos começaram com pouco, trabalharam duro, enfrentaram dificuldades

negócios do avô materno Pedro, com quem transformou uma modesta fábrica

e venceram. Mas, o mais importante, tiveram suas trajetórias marcadas por

de embalagens plásticas para garrafões de vinho na maior produtora de

figuras familiares fortes e impetuosas. Para solidificar o Grupo Randon,

calçados plásticos do Brasil, a Grendene, junto com o irmão gêmeo, Pedro.

conglomerado composto por 11 empresas do setor automotivo que, em 2012,

Cada um a sua forma, esses senhores dos negócios se tornaram exemplos

faturou quase R$4,4 bilhões, Raul Randon sorveu da ousadia e da determinação

de vitória e conquistas na história empresarial brasileira. O modelo de

da mãe Elisabetha, mulher forte e destemida. Jayme Sirotsky fez

determinação que carregam atravessou fronteiras e ganhou respeito em

da eterna admiração pelo irmão 10 anos mais velho, Maurício, o pilar para,

diversos outros países. Ao começo e ao fim eles são apenas Raul, Jayme e

junto com ele, erguer o império do Grupo RBS, que hoje navega entre todos os

Alexandre. Três homens de sucesso, que aqui interagem e trocam experiências.
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Raul Randon

Fotos : E mmanuel D enau i

Em suas mãos,
tudo vira ouro
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Ele é capaz de fazer do incêndio
que destruiu sua fábrica de
máquinas tipográficas, em 1951,
um acontecimento de sorte. Como
ninguém, aprendeu a transformar
hobbies em negócios lucrativos. Seu
êxito é sempre tão líquido e certo,
que resolveu fazer de seu nome,
Raul Anselmo Randon, uma marca. De
s u c e ss o , é c l a r o : a RAR , e s t a m p a d a
nos seus queijos e vinhos.

Trabalhador incansável,
inquieto e apaixonado, ele é
também um otimista por excelência. Persistente, vê, até nos
acontecimentos negativos,
uma indicação de sorte.
Seu Raul, como é conhecido, preside, desde 2009, o
Conselho de Administração do
Grupo Randon, conglomerado
composto por 11 empresas
do setor automotivo que, em
2012, faturou quase R$ 4,4
bilhões. Aos 83 anos, é um
homem que ainda acorda com
fome. De comida e de vida.
Tem na cabeça um motor sempre funcionando e um debate
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contínuo e silencioso de ideias.
Dorme quatro horas por noite.
Desde que se conhece por gente, é assim.
E não o convidem para um
churrasco, seu prato preferido!
O anfitrião deve separar pelo
menos um quilo de carne para
o seu Raul. Antes, e entenda-se
por antes poucos anos atrás,
ele devorava essa quantidade
praticamente todos os dias.
“Eu comeria churrasco no café
da manhã”, confessa rindo. “E,
de preferência, uma boa maminha”. Mas o café da manhã, para ele, costuma ter outro gosto,
o de sua mãe.

mais 55

MAIS gente

Da plantação de maçãs
aos refinados vinhos,
Raul Randon é
um cartão de visitas
para o sucesso

Dona Elisabetha, a Elisa,
como era conhecida, preparava saborosas fatias de polenta ‘brustolada’, assada sobre
a chapa do fogão à lenha, pão
feito em casa e café com leite
para o filho. Só de lembrar da
imagem, o menino crescido já
enternece seu olhar. Quando
pequeno, ele era a alegria da
mãe, porque crescia muito e
rápido com aquela dieta materna, hipercalórica. Até hoje,
Raul Randon enxerga nela a
grande impulsionadora de
sua vida. O empresário confessa que o nome que pega
mesmo, lá no coração, é Zanotto, que vem dela, mulher
forte e destemida.
Elisabetha deixou Caxias
para ir com o marido, Abramo,
para Tangará, município de
Santa Catarina, onde ele acabou
indo trabalhar numa ferraria,
que deu origem aos negócios
de Raul e seu irmão, Hercílio,
falecido precocemente. Pouco mais de dez anos depois de
terem partido, Elisabetha foi a
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Caxias e ficou impressionada
com o crescimento da cidade.
Não teve dúvidas: ao chegar em
casa, não sossegou enquanto
não convenceu Abramo a voltar para a serra gaúcha. “Minha
mãe era uma mulher muito firme. Quando decidia algo, lutava
para conseguir.”
Essa determinação, Raul,
que nunca se contentou em
fazer apenas uma coisa de cada vez, herdou da mãe. Dela,
também quer a longevidade.
Decidiu que vai imitá-la no
tempo de vida, indo só um
pouquinho além. Ela viveu
até os 97, ele quer chegar
aos 98, mas insiste que o
homem poderia viver até os
200 anos. Como ainda não é
possível, multiplica o tempo
sem medo. Assim viajou para
a China, aos 83 anos, para a
inauguração de uma fábrica.
“A saúde está boa, depois
de percalços com o coração.
Uma peça ficou meio fora,
mas os médicos já botaram
no lugar“, brinca.
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Mas há outra mulher forte nesta história, a dona Nilva,
seu amor de toda a vida. No
livro, “Os olhos de quem vê“,
publicado em 2009, quando
Raul completou 80 anos, o
texto de apresentação do empresário foi de autoria dela,
que fala, apaixonadamente,
de um homem que “virou mito e que, dizem”, comenta, “é
simples e também complexo”.
E ela tem de concordar, afinal.
“Às vezes, realmente é difícil
entender tamanha determinação e obstinação em uma
pessoa, pois tudo gira em torno desse sentimento, da impaciência perante o destino,
daquilo que parece traçado e
acabado; ao contrário, vive para o desafio, para a inquietude,
e ultrapassa as contingências
como etapas do que precisa
ser feito”, escreve.
E Raul vence todos os contratempos, como dona Nilva
revela, sem se queixar da vida.
Exatamente como aconteceu
naquela longínqua festa de
Nossa Senhora de Caravaggio,
em 1951, quando o pavilhão
da sua empresa pegou fogo. Incêndio que, segundo ele, trouxe sorte. O empresário acredita
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que sempre há algo a ser feito,
quando se trabalha com objetividade e vontade. Tudo pode
ser muito simples. E é possível
pensar em outras maneiras de
fazer com que as coisas funcionem. Raul é do tipo que não
desiste. Por isso, não foge da
mudança, se necessária, sem
abrir mão dos princípios que o
trouxeram até aqui.
Foi mais ou menos o que
fez com a sucessão do Grupo
Randon. “Não precisa esperar
morrer, construí a sucessão
antes”, explica ele, que fez
uma holding para cada um dos
cinco filhos. Desde que passou
o comando dos negócios ao
primogênito, David, seu Raul
não precisa mais bater ponto
no escritório. Mas para ele nada mudou. “Não existe mais o
compromisso de vir aqui sempre, mas eu venho”, garante.
Toda semana, em Vacaria,
Raul Randon acompanha de
perto a produção de maçãs, de
grãos e de queijo, negócio que
começou por puro hobby. Por
mês, a Rasip, empresa comandada por seu genro, produz hoje
70 toneladas do Gran Formaggio, com leite de vacas importadas. “Não conseguíamos encon-
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Daqui a uns
10 ou 15 anos,
pego o paletó
e vou embora!

Não se cresce

trar vacas com genética boa por
aqui, daí mandei vir dois boeings dos Estados Unidos lotados
de vacas”, conta. A empresa
também detém 1,1 mil hectares
de macieiras e outros 35 hectares de oliveiras – a ideia é chegar
aos 300 hectares e dar início à
produção própria de azeite. Em
Bento Gonçalves, seus amigos
da família Miolo fabricam, desde 2002, a linha de vinhos RAR,
reconhecida como uma das melhores da serra gaúcha.
Conhecidíssimo por seu
toque de Midas, Raul confirma o sucesso das maçãs que
plantou e que levaram a empresa a ocupar o 5º lugar na
produção nacional da fruta. O
mesmo aconteceu com o vinho feito especialmente para
comemorar as bodas de ouro

com dona Nilva e com a produção de queijo tipo Grana
Padano, único do gênero no
Brasil. O vinho é um dos mais
desejados da safra e já conquistou prêmios e o queijo ficou entre os três concorrentes
ao título de artesão gastronômico da conceituada revista
nacional Prazeres da Mesa.
Tudo isso está ancorado na
cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, lugar onde se sente
no paraíso. Por ele, viveria ali,
sempre. Mas Raul Randon tem
muitos lados – e hobbies. E nem
todos cabem num só lugar. Diz
que, agora, não quer inventar
mais nada. A família e os dirigentes da Randon não acreditam. “Daqui a uns 10 ou 15
anos, pego o paletó e vou embora!”, promete.

sozinho, mesmo com
capital 100% da
gente, precisamos
de pessoas

JAYME SIROTSKY pergunta para Raul:

Você tem sido um empreendedor vitorioso e incansável. Imaginava que chegaria a
essa diversificação tão grande?
Não, quando se começa, o que se pensa é somente em trabalho. Comecei aos 14 anos trabalhando na
ferraria do meu pai, fazendo machado, pá, enxada. Depois veio a reforma de motores, os freios para
reboque, os transportes, os componentes e assim por diante. Fomos fazendo um puxadinho aqui, outro
ali, crescendo. Pensamos, na época, em 700 carretas por ano. Hoje, fazemos mil por mês.

Alexandre grendene pergunta para Raul:

Tu construíste grandes empresas, e agora esta produzindo maçãs, queijos e vinhos.
O que te dá mais prazer?
São atividades e envolvimentos diferentes e ambos me dão um enorme prazer, que vem do
trabalho. Sempre digo ao nosso pessoal que devemos trabalhar felizes pela dignidade que o
trabalho traz e para ver os resultados em qualquer área.
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Alexandre Grendene

Fotos : E mmanuel D enau i

Genial até em
ser simples
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Alexandre Grendene é um
empresário genial. Ponto. E
são os fatos que não deixam
negar. Sem genialidade,
ele nunca teria conseguido
erguer, a partir de uma
porção mínima de plástico,
um império que vem alargando
seus tentáculos há mais de
quatro décadas e que fatura,
atualmente, bilhões (e
bilhões) de reais.

Com muito trabalho e uma
ousadia desmedida, o filho de
Theodósio e dona Nelsa foi
além do seu ambiente e de seu
tempo: ele e o irmão gêmeo,
Pedro, foram os primeiros no
mundo a desenvolverem a tecnologia do plástico expandido.
Da inovação, nasceu a moda
do sapato de plástico, que até
hoje, no Brasil ou no exterior,
seja onde for, inclui a assinatura da marca Melissa.
Tímido e reservado, Alexandre orgulha-se de contar
como foi o início dessa trajetória. Tudo começou com
a ideia de trocar as cestas de
vime dos garrafões de vinho
por plástico. Ali, já revelava o
tino pelos negócios. O talento foi herdado do avô mater-
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no também de nome Pedro,
um empreendedor nato. Com
olhar fino para perceber uma
boa ocasião para ganhar dinheiro, o avô emprestou uma
quantia para comprar as máquinas injetoras de plástico e
contratar cinco funcionários.
Alexandre fez inúmeras viagens para Caxias e
também para São Paulo em
busca de alguém que fabricasse o molde dos garrafões.
A persistência e, como diz,
“toda a vontade do mundo”,
venceram. Assim, a pequena
fábrica foi a porta de entrada
de Alexandre para o mundo
dos negócios. O irmão Pedro,
com quem viria a fundar o
Grupo Grendene, só se juntaria a ele quatro anos depois.
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meiros a levar a propaganda
dos produtos para dentro da
novela da Rede Globo, inaugurando as ações de merchandising no país, há três
décadas. Com isso, as atrizes,
que antes apareciam só de
meio corpo, passaram a ser
mostradas dos pés à cabeça.
Os gêmeos souberam
construir, como ninguém,
uma fantástica estratégia de
marketing para fazer de um
prosaico chinelo de dedo um
objeto de desejo de toda mulher, primeiro no Brasil e depois também no exterior. A
Era Melissa deu as credenciais
para a criação de inúmeras
outras marcas, que ganharam
a assinatura de personalidades como Xuxa, Bruna Lombardi, Ivete Sangalo e a über
Bündchen, despertando nos
estilistas um novo jeito de ver
os sapatos de plástico. E os
Feito para os negócios,

Alexandre ainda transitou por um outro segmento
antes de adentrar no mundo
dos calçados: resolveu substituir peças de engrenagens
de ferro fundido por plástico na indústria de máquinas
agrícolas. Sem comprometer
o lucro, ele conseguiu oferecer um produto que custava a
metade do preço e, de quebra,
resolveu o problema sério da
ferrugem nas máquinas.
Porém, sua grande sacada, o passaporte que lhe
autorizou a transitar com invejosa naturalidade pelo uni66 mais

verso dos negócios, foi uma
delicada base plástica de um
centímetro de altura. Estamos falando da sola de uma
sandália feminina da qual saíam cordões metalizados que
subiam pelas pernas até os
joelhos, a Nuar, que vendeu
1 milhão e meio de pares no
verão de 1978/79, fazendo o
plástico de Farroupilha virar
moda no mundo.
Por fim, a jogada de mestre: transformar a propaganda na principal matéria-prima dos negócios. Os irmãos
foram, por exemplo, os pri-

Grendene herdou do
avô materno, Pedro, o
talento empresarial

Sobre a mesa, o
chaveiro revela
uma de suas paixões:
a Ferrari

irmãos passaram a produzir
milhões de pares.
Mas o início, garante Alexandre, foi muito difícil. “Fui
para São Paulo comprar as
duas injetoras de carona na
Kombi de um amigo”, lembra. “Eu não tinha secretária,
e quando ia ao banco, voltava
muito rápido para poder atender o telefone.” Esse tempo de
correria, porém, já terminou.
Hoje, o empresário é sócio
majoritário e detém 45% da
Grendene, participa da Sitrel,
com o Grupo Votorantin; do
Grupo Unicasa, que envolve
várias marcas de móveis, usinas de açúcar e álcool, da Calçados Beira Rio, de shoppings
centers e é dono de várias fazendas no Brasil, além de dedicar-se a investimentos imobiliários. Mas, como diz, “todos os
negócios têm sua equipe e nenhum depende mais de mim.”

MAIS gente

A gestão dos negócios,
aliás, nunca foi centralizada.
Pensa, decide e delega. E não
pensa mais nisso. “Não tenho
necessidade de estar na mesa principal, que olhem para
mim, de ser paparicado, nada”,
diz ele, assegurando não ter a
vaidade de mandar. Característica essa que impressionou
o publicitário Washington
Olivetto, um admirador do jogo rápido dos gêmeos em matéria de decisão e de liberdade
de criação. Mas faz parte da
essência de Alexandre estar
ligado ao mercado. Agora, por
exemplo, vai abrir uma fábrica
de móveis de plástico na Itália
com ninguém menos que Philipe Stark, um dos principais
nomes do design internacional. Vai lançar as novidades na
feira de Milão de 2014.
Capaz de farejar onde está
um bom negócio, Alexandre é
dono de uma intuição poderosa, que lhe permite, sem muito pestanejar, bater o martelo
e dizer sim para uma oportunidade que provavelmente
irá deixá-lo ainda mais bilionário. “Nunca fiz um negócio
arriscando mais do que uma
pequena parte do meu patri-

mônio. Não gosto de perder.
A Grendene, nestes 41 anos,
nunca teve um resultado anual negativo”. Atualmente, a
empresa conta com 27 mil
funcionários, com fábricas
também no Ceará e na Bahia.
Apesar do sucesso, Alexandre diz que sua grande vaidade, depois de tantos anos
de trabalho e conquistas, é o
anonimato. Quem não o conhece na empresa, nem imagina que ele seja o dono do negócio. Gosta de simplicidade e
quase sempre usa as mesmas
roupas. Pura preguiça de vasculhar na sua enorme coleção
de peças, mantida com esmero no roupeiro pela fiel Margarida, que está com ele toda
a vida. As tecnologias de uso
pessoal entraram em sua vida
há pouco mais de dois anos.
Passou a usar emails e fazer
uma agenda de contatos por si
mesmo muito recentemente.
Longe de ser cheio de si,
é dono de um estilo completamente cool, que lembra, em
termos de música, Chão de
Estrelas, de Oreste Barbosa e
Sílvio Caldas, especialmente
em relação ao fragmento “tu
pisavas nos astros, distraída”.

Obras do artista colombiano
Fernando Botero se misturam à
decoração do escritório
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Dono de uma intuição poderosa, Alexandre é capaz de farejar onde está um bom negócio
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Nada ganancioso e satisfeito
com o que tem, sempre partilhou a riqueza com quem
se envolveu afetivamente
ao longo da vida. E com Farroupilha, onde fez um clube
com 15 mil metros quadrados de área, mais piscina,
restaurante, quadra de tênis
e de futebol.
Acima de tudo, Alexandre ama viver bem. E, claro,
usufruir do que conquistou
na vida. “De todas as coisas
que o dinheiro pode comprar, acredito que a maior
diferença é um bom avião”,
revela ele, que, aos 63 anos,
só quer saber de viajar. Em
meados do ano, foi passar
quatro meses na Europa com
dois de seus amores: Nora
Teixeira, com quem vive há
15 anos, e Kate, a cadelinha
que não desgruda dele.
A elétrica bichon frisé
foi um presente de Vitória,
filha de Nora. Bem, segundo
ele, ‘presente’ não seria bem
o caso. Quando foi apresentado para Kate, foi amor à
primeira vista. Nunca mais
desgrudaram. Ela o acompanha por todo o lado. E ai de
quem chegue perto do dono.
“Ela é quem seleciona quem
pode chegar perto de mim”,

ri Alexandre, de forma bem-humorada. Além de Kate,
ele tem Princesa, da mesma
raça, e Dolce, uma lulu da
pomerânia. Foi com elas três
que navegou por mais de 100
dias na Europa.
É nesses momentos prolongados de lazer que Alexandre tem tempo, silêncio
e espaço para pensar na vida. Vida inclui os negócios
e suas duas paixões: barcos
e carros de velocidade. No
seu escritório na capital
gaúcha, na Avenida Carlos
Gomes, junto aos lustres
italianos e às esculturas
e quadros do colombiano
Fernando Botero, com seus
personagens com dimensões hiperbólicas, exibem-se as miniaturas de uma de
suas Ferrari e de seu novo
barco de 200 pés.
Faz parte de sua essência estar ligado às conquistas patrimoniais. Aliás, não
suportaria ficar sem ganhar
dinheiro. “Tudo é resultado
de muito trabalho, esforço
de toda uma vida”, fala ele,
com muita tranquilidade,
sem falsos arroubos como
“muitos empresários que
sentem vergonha dos lucros,
de serem ricos”.
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Amor à primeira vista,
é a cadelinha Kate

Para quem sonhava em
ter uma fábrica e viver bem
em Farroupilha, Alexandre
foi muito longe. Mas se olha
para o futuro, surgem inseguranças. Uma delas é a finitude. Nunca pensou que um
dia sentiria o tal medo do
fim. “A vida termina, a gente
não fica para semente”, brinca. Mas, a exemplo do avô,
do pai e da mãe, quer viver
até os 90 anos.
Longe das tentações, se
prepara para a longevidade.
Mas ainda tem suas preferências e saliva ao recordar

da fortaia com polenta e da
bacalhoada com couve, de
encher a boca de alegrias,
que a avó Grendene, a dona
Emília, preparava. No Fasano, em São Paulo, gosta justamente de polenta com queijo
(alguma semelhança com a
comida da nona Emília?) e
da polenta integral, uma novidade que adaptou ao gosto
atual de cuidados com a saúde. Nos líquidos, uns bons
tintos o deixam flutuando.
Mais que isso? Viagens e vida
simples. É o que mais deseja.
E ponto final.

quem faz companhia ao
empresário no seu
escritório em Porto

Não se cresce

Alegre

sozinho, mesmo com
capital 100% da
gente, precisamos
de pessoas

RAUL RANDON pergunta para alexandre:
Alexandre, se tivesses o poder da decisão do Governo Central, o que farias para
combater definitivamente a pirataria que ronda a tua marca construída com o teu
talento e da tua equipe a custa de pesados investimentos?
A pirataria é muito injusta. Quem faz cópia está pegando um mercado já pronto, uma marca que
conquistou espaço. A única coisa que tem a fazer é apenas reproduzir. Acho que o Governo deveria
levar mais a sério essa questão da pirataria, pois é uma concorrência desleal.

JAYME SIROTSKY pergunta para alexandre:
Lá atrás, na sua origem modesta, vocês tinham a ambição ou imaginavam alcançar
a posição em que estão hoje?
Quando comecei só pensava em ter uma fábrica de produtos plásticos. Queria crescer, ter a minha
marca. Mas, claro, nunca pensei que haveria um crescimento tão grande.
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Jayme Sirotsky

Fotos : E mmanuel D enau i

Coração diplomata
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Ele é um diplomata. Como
bom libriano, tem o dom de
buscar o equilíbrio entre
os dois pratos da balança.
Consegue, com extrema
habilidade, congregar pontos
de vista diferentes num
denominador comum. Domina,
de modo singular, a arte
de compatibilizar posições
distintas para agradar um
m a i o r n ú m e r o d e p e ss o a s .

Esse, sem margem de dúvida, é Jayme Sirotsky, o caçula de José e Rebeca, a mãe
que virou Rita quando chegou
ao Brasil com o marido. Da
lista de cinco filhos homens,
Jayme foi o único a nascer em
Passo Fundo, cidade para a
qual os pais se mudaram para
oferecer aos filhos aquilo que,
para os judeus, é ouro em pó:
conhecimento via educação.
Quando Jayme veio ao
mundo, seu irmão Maurício,
com quem fundaria o Grupo
RBS, já tinha 10 anos. A década que havia entre eles, porém, nunca os distanciou. Pelo contrário, criou um forte
elo de admiração e respeito,
que nunca se desfez. “Sempre
admirei o Maurício. Eu era
um garoto, e ele sempre me
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tratou como um igual.”
Ainda hoje, aos 79 anos,
relembra emocionado da vida
com o irmão. Compartilha, saudoso, uma imagem da infância
que ficou grudada na memória,
por “pura admiração àquele
homem”. “Era fim da Segunda
Guerra Mundial, eu tinha 10
anos. Naquele dia, lembro-me
que havia uma passeata. De
repente, eu vi no meio daquele
grupo o Maurício portando a
bandeira brasileira”, orgulha-se.
Os dois nunca se separaram. Se não estava com Maurício desde a primeira hora,
Jayme foi sócio de fato e de direito nas braçadas para erguer
o império que hoje navega entre todos os mundos da informação, do qual, atualmente, é
presidente emérito.
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As afinidades entre os dois
eram imensas. Em especial, o
amor ao rádio. Ainda em Passo Fundo, trabalharam juntos
na 3YF5. Maurício era gerente
e Jayme, com portentosa voz
de locutor, fazia a locução das
dedicatórias das músicas encomendadas pelos ouvintes,
sempre ao velho estilo. “Essa
música vai para a galante garotinha”, relembra Jayme.
Já em Porto Alegre, na
década de 1950, Maurício foi
para a Rádio Farroupilha. Dois
anos depois, lá estavam os dois
irmãos juntos novamente, desta vez na Mercur Publicidade,
em sociedade com Hugo Hoffmann e Edgar Siegman. Não
demorou muito, compraram a
Rádio Gaúcha de Arnaldo Balvé,
dono das Emissoras Reunidas.
Jayme e Maurício dividiram a
sociedade e as funções. O mais
velho, homem do mercado,

vendia publicidade, e o mais novo jogava em todas as posições:
era o factótum, o faz tudo.
Do início até o fim, sempre trabalharam em salas contíguas. E não acabavam o dia
sem conversar e trocar abraços
e beijos. Desde muito cedo,
reconheceram que podiam ter
suas desavenças, mas prometeram a si mesmos sempre superá-las. Não queriam ter destino igual ao de tantas outras
famílias que faziam negócios
juntas e viviam brigando.
Mas engana-se quem pensa que o irmão mais novo não
teve seus tempos de rebeldia.
No Julinho, Colégio Júlio de
Castilhos, Jayme frequentou um grupo do partido comunista que queria mudar o
mundo. “Não durou muito”,
lembra, “fui convidado a me
retirar, porque não compactuava com o jeito deles verem o

A parceria com o irmão
Maurício é eternizada
na bancada do
escritório
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mundo. Morria um comunista
e nascia um capitalista”, ri.
A contradição entre capital
e trabalho não é vista por Jayme como uma dicotomia: “Tenho total respeito pelos direitos
humanos e as liberdades individuais, sou um capitalista democrata”, define-se. É, antes de
tudo, um homem sensível. Prova disso é seu caminho de volta
para a República da Moldávia,
em busca das origens da família Sirotsky. Quando relembra o
que viveu lá, seu olhar voa pela
janela, pousa nas memórias vividas em um país do outro lado
do planeta e fica marejado.
Discriminados pela Rússia czarista, seus pais, José
e Rita Birmann, seguiram o
caminho dos judeus que saíram da Bessarábia, próximo
à Romênia e à Ucrânia, e vieram em busca de paz e oportunidades de vida em Quatro
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Irmãos, mais especificamente
no distrito de Erebango. Ali,
o casal se estabeleceu. Ele,
músico, ex-integrante de uma
banda do czar, foi inicialmente trabalhar na viação férrea.
Mas não fugiu do destino
judaico: antes de rumar para
Passo Fundo, teve loja e armazém de secos e molhados.
Silenciosos, José e Rita
pouco falavam da vida na europa oriental. A história da
vinda deles para cá sempre foi
um enigma, que Jayme só desvendou quando foi para a Moldávia, em 2006. Lá, descobriu
que seu sobrenome original
era Sorotsky e que a imagem
que fazia do país dos seus pais
não coincidia nem de perto
com a realidade. Onde esperava encontrar um país cinzento,
dominado outrora pelo czar
Nicolau, que havia, com seus
pogrons, expulsado sua famí-

Das mãos de Jayme,

lia, Jayme desvendou um lindo
lugar verdejante, rodeado dos
rios Volga, Pruf e Danúbio.
Na busca pela sua ancestralidade, Jayme viveu uma das
maiores emoções de sua vida
de adulto. Nas terras distantes,
encontrou uma senhora, Annia,
que trouxe o passado para muito
perto. Ex-vizinha dos Sorotsky,
a senhora não só contou histórias daquela época como entoou
uma canção de ninar que a mãe
lhe cantava antes de dormir.
Sensibilizado ao recordar
da caminhada dos pais, abre

um parênteses para lembrar
que tocou a ele uma das incumbências mais difíceis de
sua trajetória como homem
de uma empresa de comunicação: comunicar a José e Rita a
morte de três filhos, entre eles
a de Maurício, em 1986, que
completaria 61 naquele ano.
Hoje, dos cinco irmãos, restam
só Jayme e o mais velho, Semi.
Mas a história não se perde. Acostumado a fazer diários de bordo, depois dessa
viagem emocional ao passado, Jayme resolveu organizar

nasceu um livro
contando não só
a trajetória dos
Sirotsky, como
a dos Birmann
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um livro contendo não só a
trajetória dos Sirotsky, como
a dos Birmann, para apresentar aos familiares, no Conselho da Família, ligado ao Conselho de Acionistas da RBS.
A vida do fundador, aliás,
mudou muito nos últimos anos.
Hoje, é presidente emérito e
conselheiro do Grupo, do qual
Nelson Sirotsky preside o Conselho de Administração e Comitê Editorial e Eduardo Sirotsky
Melzer é o presidente executivo.
Fora da operação diária da RBS,
ama “dar uma descidinha” à redação para ver a quantas anda o
editorial, onde a posição da empresa se expressa nas páginas de
Zero Hora. Nada mais que isso.
Como representante da
empresa em várias entidades
nacionais e internacionais de
imprensa, como a Associação
Nacional de Jornais e a Associação Mundial de Jornais,
Jayme sempre defendeu o
direito à informação e à liberdade de expressão. Considera
que as mudanças na empresa, iniciadas há 11 anos, com
a atuação gerencial de Pedro
Parente, autor de profundas
reformas, fazem parte de um
processo de inovação necessária e de preparo para o futuro.
Fora do Grupo, sua vida
também mudou. Jayme trocou
o sedentarismo por corridas
e jogos de tênis. Agora, também caminha na esteira uma
hora por dia. E está fazendo o
que mais gosta: conhecer lugares diferentes. Tem a seu lado
Luíza Mariano da Rocha Maisonnave, a quem chama, de
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Bem-humorado, diz que vive
uma quarta idade, quando lhe
perguntam quantos anos tem

forma carinhosa, “minha nova
companheira de viagem”. Os
dois vão muito para Boca Raton, em Palm Beach, onde ele
tem apartamento e se esbalda
com os steaks e os ribeyes que
considera de ótima qualidade.
Falem o que quiser, mas Jayme
gosta do American Way of Life.
“Embora com inúmeros problemas, é uma sociedade que
oferece confortos inigualáveis.”
Outra mudança importante é a de endereço. Depois de
nem sabe quantos anos, vai trocar a casa de toda a vida em Ipanema por um apartamento no
Edifício Monjardino, junto ao
Parque Germânia, nas cercanias
do Shopping Iguatemi. Quer
ficar perto da família, que também se muda para lá em 2015.
Mas nem tudo está diferente: até hoje, mantém o
hábito de ler de cinco a sete
jornais por dia, em papel e na
plataforma digital, enquanto
desfruta de um café da manhã
frugal. Também não perdeu o
bom humor. Gozador, diz que
vive uma quarta idade, quando
lhe perguntam quantos anos
mais 83
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Ainda que aposte
na disseminação da
plataforma digital,
Jayme, como um bom
diplomata, prefere não
dar palpites sobre o
futuro da comunicação

Não se cresce
sozinho, mesmo com
capital 100% da
gente, precisamos
de pessoas

tem. “A primeira é a infância,
depois vem a juventude, seguida
da velhice. Eu estou na seguinte,
a fase mas como tu estás bem”,
comenta, rindo muito.
Deixa a seriedade de lado,
também, para falar do futuro
da comunicação. Lembra que,
em 1991, ele e o Nelson, então
presidente do Grupo, chamaram Nicholas Negroponte, um
dos fundadores do Media Lab,
o laboratório de multimídia do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos EUA, para
debater o assunto. Na ocasião, o
acadêmico sugeriu que a família
vendesse os jornais. E vaticinou

que em 10 anos não haveria mais
jornais e revistas no mundo. A
plataforma papel iria desaparecer. Não foi bem o que aconteceu.
Jayme acredita, porém, que
as mudanças vêm aí. Aposta
que as emissoras AM irão desaparecer, que a distribuição de
som, imagem e informações se
dará cada vez mais na plataforma digital, além do surgimento
de novos canais de distribuição.
Mas, mesmo com toda a sua
experiência, é diplomata o suficiente para saber que “não se
pode dar grandes palpites para
uma pergunta cuja resposta vale
um bilhão de dólares”.

RAUL RANDON pergunta para Jayme:
Qual a maior dificuldade em lidar com o poder central para o negócio da RBS em se
tratando de comunicação, uma questão tão estratégica?
Sempre que a imprensa investiga, denuncia e joga luz sobre deformações, sofre pressões, não
apenas dos poderes constituídos mas também de outros segmentos da sociedade. Por isso é
fundamental ter independência, tanto econômica quanto aquela decorrente de um ambiente legal
adequado e democrático. Operar meios de comunicação no interesse da sociedade pressupõe
qualidade profissional, ética jornalística e defesa permanente dos interesses da coletividade. O
compromisso de uma empresa de comunicação é com o seu público. Este é o papel que lhe cabe
num Estado livre e democrático. Havendo esses pressupostos, o convívio com os poderes constituídos
se torna menos problemático. Por isso, também deve ser permanente a luta pela liberdade de
comunicação com responsabilidade.

Alexandre Grendene pergunta para JAYME SIROTSKY:
Você sempre foi uma pessoa muito importante na imprensa Nacional e
Internacional. Como tu vês a imprensa no Brasil?
Do ponto de vista da liberdade de expressão, a imprensa brasileira vive um momento
incomparável. Porém, está enfrentando um desafio importante frente às novas fronteiras e
às novas barreiras da tecnologia. A mudança de paradigma é tão grande que os veículos de
comunicação estão sendo desafiados a se reinventar. Nossa crença, neste contexto, é que a
comunicação séria, ética e responsável sobreviverá e continuará sendo útil para a democracia.
84 mais
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A beleza
do imperfeito

Chic mesmo é honrar sua
palavra, ser grato, verdadeiro
com as pessoas, leal com quem
você se relaciona e honesto
nos negócios. A definição de
Glória Kalil, espécie de portavoz do chic, serve como uma
luva para a jornalista e designer
Clarissa Schneider, publisher e
diretora de redação de uma das
publicações mais prestigiosas
da área de decoração, design e

Fotos : D i vulgação

lifestyle: a bamboo.
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casa na Coporta,
Portugal, projetada por
Aires Mateus é uma das
preferidas de Clarissa.

ses”, desvendamos os assuntos
que desfilam na revista comandada pela jornalista. Mensalmente,
encontramos alguns dos deuses e
dos aspirantes a deuses do design
contemporâneo. E todo o universo
de interesses que gravita ao redor
dessa indústria: arte contemporânea, viagens, texturas, sabores,
arquitetura, questionamentos sobre sustentabilidade e estilos de
vida contemporâneos, áreas afins e
complementares.
Espelho, espelho meu

Foto : d i vulgação

Deixar o comando da Casa
Vogue, onde reinou por 14 anos,
não deve ter sido uma decisão fácil, mas Clarissa não hesitou em
abraçar uma publicação que refletisse ainda mais sua visão sobre o
mundo das ideias transformadas
em objetos, projetos, ambientes
ou arte. A escolha provou seu acerto. A revista bamboo completou
dois anos e meio em setembro de
2013, consolidada como uma das
mais influentes de seu segmento.
Em cada página está o timbre preciso de Clarissa, elegendo pautas,
entrevistados e acompanhando as
tendências nacionais e internacionais da área.
Quando perguntada sobre esse impalpável e desejável status de
chic, Clarissa dispara em tom suave: “acho que o melhor que podemos ser na vida é justamente o que
somos. Desta forma, a máxima ‘Conhece-te a ti mesmo’ é um grande
passo para traçar o que desejamos
para a nossa vida. Não precisamos
de tantos acessórios. Podemos ser
mais objetivos em nossas necessidades e eficientes em nossas escolhas. Recomendo uma pesquisa
aos valores do design nórdico, que
prioriza a honestidade dos materiais, enfatiza a natureza nas formas e busca a funcionalidade acima de tudo”.
Quando um produto cumpre
sua função, ele se encaixa naturalmente ao nosso cotidiano. Pegando uma carona no aforismo
– atribuído a Sócrates e citado por
Clarissa – “Conhece-te a ti mesmo
e conhecerás o universo e os deu-

Como a boa arquitetura sempre
preconizou, Clarissa defende que
antes de criar projetos para casas ou
para os espaços comuns dos empreendimentos de alto padrão, o importante é imaginar a realidade de
seus habitantes e frequentadores.
“Entender seu comportamento, como se divertem, o que pensam da vida, quais seus desejos.
Compreender essas questões é o
primeiro passo para criar um ambiente com valores importantes como simplicidade, funcionalidade,
conforto e sustentabilidade”.
Aliás, o “less is more”
de Mies van der Rohe,
palavra de ordem da
Bauhaus e seus adeptos, ganha nova interpretação no olhar
de Clarissa.
“Há alguns
anos ouvi
falar de

Cadeira Y Chair, de
Hans J. Wegner, e banco Siri,
de Claudia Moreira Salles,
estão entre os favoritos da
jornalista.
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sem detalhes, queimados em fornos
anagama e noborigama, por mais de
36 horas em alta temperatura. O calor
do fogo e a ação das cinzas desenhavam formas, cores e efeitos assimétricos imprevisíveis. A arte advinda das
reações naturais da terra, água, fogo e
ar, sem padrões de estética. Peças, que
eram únicas, irregulares e imperfeitas,
surgiam. Assim como tudo ao redor
da cerimônia do chá, apreciava-se então a beleza dos utensílios que eram
inacabados no tempo. A beleza modesta das coisas não-convencionais. A
beleza wabi sabi”.

Wabi Sabi, uma filosofia japonesa
que define a beleza que mora nas
coisas imperfeitas e incompletas.
É preciso aceitar a transitoriedade,
entender que não precisamos viver
num ambiente tinindo de novo,
inatingível. Viver de forma despretenciosa é uma maneira madura
de sintonizar com o nosso tempo.
Quando lotamos os ambientes de
objetos, deixamos de lado a oportunidade de conhecer o valor de
cada peça”. O que não nos reflete,
portanto, deve ser deixado de lado.
A simplicidade, o despojamento,
a funcionalidade e o compromisso com a preservação do planeta
e do essencial do ser humano é a
tendência que se impõe em todo
o mundo. Casas mais sustentáveis
são objetos de desejo dos europeus
e dos norte-americanos mais antenados. Contra os excessos, a jornalista pontua: “Acho que a ostentação esconde uma carência interior.
Gosto de pensar uma base de cores
cruas, como o cinza e o off-white, e
cor nos detalhes. Minha paleta é de
tons pastel”, revela.
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Clarissa Schneider:
clássica e elegante,
como os mais
belos projetos
arquitetônicos.

Paleta de cores
cruas é sempre
inspiradora.

Diante do indefectível pedido
‘eleja seu objeto favorito’, Clarissa
Schneider não hesita: a Y Chair, do
Hans J. Wegner. A escolha entrega
a visão de mundo da jornalista. O
design nórdico dos anos 50 mistura
madeira clara e fibra. O Y, referência
ao desenho de seu encosto, remete
ao formato do ossinho da sorte do
peito do frango, segundo o designer que a criou. É simples, refinado
e funcional. Um clássico. Clarissa
arremata: “sem funcionalidade não
há beleza. E sem beleza, não há funcionalidade”. Entusiasta também do
artesanato, com sua dose de verdade e imperfeição, observa que ele
está completamente inserido nas
grandes coleções contemporâneas.
“A espanhola Patricia Urquiola, por
exemplo, com seu tramado gigante,
tece com máquinas o que bordadeiras fariam com agulha.”
Ao comentar sobre a arquitetura urbana contemporânea de Porto
Alegre, Clarissa mostra-se otimista com a tendência que identifica
como positiva. “Algumas constru-

Foto : T on i co alvares
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Os favoritos

Do barro viemos

Mesmo circulando pelas principais mostras e ateliês do mundo, a
paixão dessa gaúcha está ligada à terra, sem metáforas. Clarissa declara-se
uma completa apaixonada por cerâmicas, justamente pela rusticidade.
“Sou louca por cerâmicas. Faço coleção. Adoro as texturas, cores e imperfeições. Na idade média, em oposição
à nobreza e à ostentação, os monges
japoneses participavam da cerimônia
do chá com utensílios rústicos de cerâmica, feitos de forma despretensiosa,
minimalista, à base de argila e engobe,

toras estão apostando em projetos
inovadores, contratando arquitetos
contemporâneos, pensando plantas originais, valorizando a integração das áreas externa e interna.
Essa postura contribui para a qualidade da arquitetura e do urbanismo da cidade. Aposto nos pioneiros
que fogem do neoclássico e respeitam o direito de vivermos em sintonia com o nosso tempo”, ressalta
Clarissa Schneider.
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Picasso teve sua fase azul,
m e l a n c ó l i c a . L ú c i o C o s ta e s c o l h e u
essa cor para a epifania arquitetônica

azul
do Santuário Dom Bosco, em Brasília.
Em 2013 foi a vez de Roberto Migotto

tirar o melhor partido do azul em sua
memorável Casa de Praia, na edição
pa u l i s ta n a d a C a s a C o r .

Fotos : G ustavo S c h en k el

A fase
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de
Roberto Migotto
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Ele está para completar 30
anos de carreira. E alcança esta
marca com um merecido lugar ao
sol no competitivo e exigente mercado da arquitetura de interiores
de São Paulo. Não é para qualquer
um. Aliás é para poucos. Roberto é
um profissional que vive o auge da
maturidade: solicitado e festejado
por celebridades e por aqueles que
preferem manter-se no anonimato, mas desejam o seu o olhar sobre
as casas, fazendas, escritórios ou
refúgios de final de semana.
No depoimento para a CFL
Mais, o arquiteto relembrou um
pouco de sua infância em Taubaté, interior de São Paulo. Embora
cercado pela natureza na cidade
encravada entre duas serras, a
Mantiqueira e a do Mar, ele revela que sempre foi irresistivelmente atraído pelos espaços urbanos.
Em suas brincadeiras construía
avenidas imaginárias que ladeava
com tijolos empilhados, simulando edifícios. Nos desenhos havia
sempre uma estrada, montanhas
e uma porção de prédios. A vocação antecipada nas brincadeiras
concretizou-se muito além do que
poderia imaginar aquele menino
do interior.
Sucesso de crítica
e de público
Aproveitando uma das melhores fases da carreira, Migotto teve
outra consagração na edição 2013
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Espaços amplos
e inundados por
luz natural são
marcas de Migotto

da Casa Cor São Paulo. Sua “Casa de
Praia” foi eleita, pelo voto popular,
o melhor ambiente na categoria “casas” e a crítica especializada dedicou
páginas e páginas ao ambiente todo
em tons de azul e branco. Foram
500 metros quadrados, o maior espaço da história do evento, completamente preenchidos por objetos,
móveis e obras de arte nos dois tons
eleitos, com algumas interferências
em amarelo. O ambiente que mais
encantou os visitantes foi o quarto
do casal, com paredes em degradê
de azul para o branco. Quem entrava sentia imediatamente a sensação
de estar flutuando em uma nuvem.
Uma casa perfeita para pousar em
Trancoso, na Bahia, ou Santorini,
na Itália.
Morador da Vila Nova Conceição, elegeu o bairro para aproveitar
a vista e a proximidade do Parque
do Ibirapuera, um dos maiores de
São Paulo. Nos dias ensolarados,
é visto caminhando e pedalando
por ali, como milhares de outros
paulistanos. Mas o que torna Roberto único é sua habilidade em
combinar o clássico e o moderno,
verdadeira marca registrada de seu
trabalho. É capaz de revestir uma
Eames Louge Chair de lona azul e
branca, e arrasar.
Para o arquiteto, um projeto,
além de belo, deve buscar harmonia, praticidade e funcionalidade.
Ele usa predominantemente tons
claros, todas as obras de arte a seu

alcance, ou ao alcance do cliente, e
sempre uma interferência do clássico, que pode vir num móvel de
época ou numa peça garimpada em
antiquários ou leilões. O resultado
são ambientes atemporais, sofisticados, preferencialmente inundados por muita luz natural. Em sua
própria definição: “casas que serão
bonitas daqui a 40 anos”. Num
mundo que cultua o efêmero, esse
desejo de permanência é um traço
da originalidade de Migotto.
Seu maior segredo profissional?
“Ser um bom ouvinte. É mandatório
saber interpretar as necessidades
de cada cliente. Sou um intérprete,
minha liberdade termina quando
começa a do cliente”. Essa disponibilidade para entender os desejos
do outro e reinterpretá-los dentro
de uma harmonia própria, permite
que ele atenda personalidades tão
diferentes quanto Adriana Galisteu
e Roberto Justus, entre outras “celebrities”. “As necessidades são comuns a todo mundo: uma sala, um
quarto, uma cozinha. A única diferença é que é mais difícil conciliar
agendas com os famosos”.
Mesmo já tendo conquistado
prestígio e reconhecimento, Roberto continua sonhando alto. Ele
revela que seu próximo empreendimento será um hotel boutique,
seguindo um nicho de mercado que
coleciona assinaturas prestigiadas
como as de Philippe Starck, Moschino e Tom Ford.

O clássico e
o moderno
conversam em
harmonia nos
projetos do
arquiteto
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Jay, o primeiro

Luxury
Home Design
do Sul do Brasil
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A preocupação com todos
os detalhes está ligada ao
conceito Luxury,
aplicado ao Jay
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Em endereço inspirador,
onde a beleza esculpida pela
natureza conversa em linhas
harmônicas com empreendimentos luxuosos, formando
um clima incomparável, a CFL
inaugurou o primeiro Luxury
Home Design da região Sul do
Brasil, o Jay. O conceito Luxury está ligado à preocupação
com o design em todos os detalhes, seja nos interiores, na
arquitetura e até mesmo no
paisagismo. O Jay está instalado em um dos mais badalados
quarteirões de Jurerê Internacional - a praia preferida pelos
amantes da arte do bem viver.

Com arquitetura arrojada,
imponente e recheada de elegância e sofisticação em seus mínimos detalhes, o Jay foi projetado
para atender as necessidades de
clientes exigentes que buscam
conforto aliado a serviços e conveniências da mais alta qualidade. Espaços amplos e decorados,
com design contemporâneo, alinhados às principais tendências
internacionais, tornam o Jay sinônimo de bom gosto.
Uma representação marcante dessa preocupação, que chama
atenção dos visitantes e moradores do Jay, é a Armila, desenvolvida por Giovana Zimmerman.

A obra, produzida com tubos,
como uma grande planta exótica, está posicionada no jardim do empreendimento, (foi
e também cumpre papel de
mobiliário urbano com três
bancos, juntos a um chuveiro
e duas torneiras. A ideia de
opção por uma vida em um
recanto natural fica evidente
pela localização privilegiada.
Cercado de verde e paisagens
encantadoras, o Jay fica em
um dos pontos mais valorizados da Ilha, no encontro entre
a Avenida Búzios com a Algas,
a uma quadra da praia.
Os apartamentos foram
planejados para pessoas que
não abrem mão do prazer de
conviver em ambientes aconchegantes, com um toque de
sofisticação. São diferentes
modelos de apartamentos,
com suíte dupla, cobertura
com piscina de borda infinita, dois dormitórios e térreo
com living planejado com deck molhado.
As opções de lazer do Jay
atendem a perfis e gostos diversificados. Os apaixonados
pela arte de comer bem encontram no Espaço Gourmet
e no Bistrô gastronomia de
alta qualidade para todos os
paladares. Os bangalôs privativos, com piscina aquecida,
mais 99

são excelentes opções para
um happy hour descontraído
em grande estilo. O Jay ainda
oferece aos seus clientes serviços diferenciados como Academia/Spa, Adega e charutaria ,
além de uma Poker House. Na
alta temporada, o Jay ainda
oferece aos clientes o Beach
Point (serviço de praia com cadeiras e guarda-sol), entre outras comodidades preparadas
especialmente para a época
mais quente do ano.
O cuidado do Jay com
seus clientes está também nos
detalhes. Os serviços condominiais são gerenciados pela
Cushmann e Wakefield, principal administradora patrimonial do mundo, e foram pensados para atender moradores
de altíssimo padrão de maneira qualificada e inteligente.
Para marcar a entrega deste grande lançamento, foi preparado um evento no próprio
condomínio (espaço gourmet
e área externa da piscina) que
contou com a presença dos
futuros moradores e demais
clientes, parceiros e fornecedores da CFL.
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O Jay inclui serviços como
adega e Espaço Gourmet
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Lazer
produtivo
Empresas sintonizadas com
as tendências globais já
compreenderam que as fronteiras
entre trabalho e diversão
são cada vez mais sutis.
A geração Y, que chega agora
ao mercado, encontra
Foto : R e i naldo Forte

ambientes cada vez mais
descontraídos e
atraentes.
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cebem verbas para promover encontros fora do trabalho. Mais do
que unir as pessoas, a ideia é quebrar o gelo entre os funcionários.
Inspiração mudial

Foto : d i vulgação

Geladeira repleta de cervejas e refrigerantes, snacks e café
expresso. A descrição poderia
ser a de um happy hour, mas
é a rotina de quem trabalha na
Brívia Digital Branding, em Novo Hamburgo (RS). A inspiração
vem das grandes empresas do
Vale do Silício, na Califórnia, como Google e Facebook. Investindo na ideia do prazer produtivo,
o projeto elaborado pela SCENO
Environmental Graphic Design
apostou na integração total dos
ambientes, eliminando divisó-

rias, hierarquias e burocracia.
Os 85 funcionários trabalham
lado a lado, o que facilita a comunicação entre as áreas, prioriza
os relacionamentos e estimula
a participação criativa de cada
um em todos os projetos. “Queremos que nosso colaborador
experimente o que entendemos
como marca no próprio ambiente de trabalho”, explica o CEO,
Márcio Coelho.
Grande parte da equipe que
atua no digital branding tem entre 20 e 30 anos. É uma geração
que demanda estímulos e reconhecimento de seu trabalho. A
Brívia investiu nessa direção e a
mudança já se faz sentir no resultado da empresa. “É nítido o
estímulo da equipe, não poupa-

mos recursos para que se sinta
cada vez mais motivada”, garante Márcio. Os objetos de estimação, que antes viviam ao lado dos
computadores, ganharam lugar
de destaque em prateleiras que
ocupam as áreas comuns do escritório, como se cada um participasse ativamente da decoração
do espaço. A vista das janelas,
graças à ausência de espaços fechados, pode ser compartilhada
por todos. “Na era digital, onde
não existem fronteiras para a comunicação, as pessoas se conectam com o que acreditam, com o
que as inspira e transforma suas
vidas. Gente mais feliz e reconhecida é muito mais produtiva”, completa o sócio da empresa,
Reinaldo Forte.

(acima), salas de jogos
promovem a integração da
equipe. O conceito de produção
criativa também é aplicado ao
escritório da Brívia (página
ao lado), que apostou na
horizontalização dos espaços
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Impulsionado pelo desejo de
agregar lazer ao trabalho, o Google apostou – sem medo – em
um novo formato corporativo.
E deu certo. Tanto é que grupos
do mundo inteiro tentam imitar
o jeito de fazer negócios que eles
criaram. Eleita a melhor empresa
de 2013 para trabalhar, a companhia do Vale do Silício, na Califórnia, é um prato cheio para a criatividade. Na sede brasileira, em
São Paulo, a inspiração começa
pelas instalações. Localizada em
um prédio ecologicamente correto no coração da Faria Lima, uma
das regiões mais nobres da cidade, a empresa combina em três
andares espaços para descanso
e lazer. Os ambientes são inspirados em lugares conhecidos
da capital paulista, como a rua
Oscar Freire, o bairro do Bexiga

e o Museu de Arte de São Paulo
(Masp). Lá, não é preciso esperar
a hora do almoço para saborear
uma refeição saudável: quando
bate a fome, basta ir às áreas
onde são servidos lanches naturais. No terraço, é possível
tomar café da manhã, almoçar
e jantar, curtindo a paisagem
urbana. As refeições são gratuitas e os funcionários podem
consumir à vontade.
Cada espaço tem elementos
que contribuem para a integração da equipe e estimulam a produtividade. Salas de jogos e entretenimento, poltronas, pufes
e redes para um rápido cochilo,
além de um estúdio com instrumentos musicais, fazem parte
do ambiente. O Google foi além
e levou esse clima para as mesas
de bar. Todo mês, as equipes re-

Foto : R e i naldo Forte

Na sede brasileira do Google
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Da sala de reuniões ao
gazebo, o novo corporativo
da CFL alia conforto e
funcionalidade

Foto : J os é L u í s W ax i nberg

Cada vez mais, as empresas investem em recursos para
tornar o ambiente corporativo
agradável e funcional. No Platinum Tower, recente lançamento da CFL em Porto Alegre,
cada detalhe foi pensado para
aumentar o bem estar de quem
circula pelo local. “É no trabalho
que passamos a maior parte do
nosso tempo. Por isso, procuramos desenvolver um espaço
onde os usuários se sentissem
ainda mais à vontade”, garante
a arquiteta Heloisa Bocorny.
Além de salas comerciais
com vista arrebatadora, o empreendimento inclui áreas comuns com salas de reunião e
vídeo conferência, além de um
auditório para 150 pessoas.
Para reuniões ou comemorações ao ar livre, o Platinum oferece a privacidade de pequenos
espaços com churrasqueira e
forno de pizza na área externa
do prédio. No meio da área de
jardins foi criado um gazebo
envidraçado e mobiliado, que
traz o verde para dentro do espaço corporativo. “A Avenida
Carlos Gomes é escassa de natureza. Nossa ideia é fazer com
que as pessoas possam contar
com um cenário mais amigável

Fotos : d i ego ramos

Lazer e trabalho integrados

no trabalho”, observa Bocorny.
O cuidado com a saúde e com a
boa forma também está entre
as prioridades do projeto. No
Platinum Tower não é preciso
atravessar a cidade e nem a rua
para manter a rotina de atividades físicas: uma academia
com equipamentos de ponta
foi inaugurada para estimular
a prática de exercícios físicos.
Hora do almoço? Vontade de
sair para um cappuccino? Basta tomar o elevador: o empreendimento também oferece
restaurante e cafés.
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O corporativo e o natural
A mesma proposta do Platinum Tower está presente no
SC401 Square Corporate, em
Florianópolis. Primeiro complexo multiuso da região, o
novo empreendimento da CFL
na Capital catarinense pode ser
comparado a um shopping de
serviços e conveniências a céu
aberto. A natureza ganha vida
em uma praça central, que integra todo o complexo. Desde
a entrada, ladeada por plantas
e árvores, percebe-se a diferenciação do empreendimento que
investe em telhado verde e valorização da luz natural, além de
vários atributos de sustentabilidade. Para preservar 70% da
área total do terreno, o projeto
prevê a plantação de mais de 1,5
mil árvores no local. Dos mais
de 100 mil metros quadrados
de área construída, 18 mil serão
destinados a lojas. Assim como
no Platinum, academia, restaurantes e cafés garantirão o conforto de quem trabalha, seguindo o conceito internacional One
Stop Way: um único lugar onde
é possível resolver grande parte
das demandas do dia a dia.

O empreendimento pode ser

Além de salas comerciais, o W Tower oferece lojas

Endereço valorizado
A CFL leva à serra gaúcha o mesmo conceito de
funcionalidade. Primeiro triple A de Caxias do Sul, o W
Tower é referência quando a
proposta é agregar conforto
ao ambiente de trabalho. Do
hall de 140 metros quadrados ao Sky Lounge, no vigésimo andar, fechar negócios
é um trabalho inspirador.

O estilo imponente da fachada, realçado pelo paisagismo da praça central, combina
serviços e conveniência em
um só lugar. Em meio a uma
das regiões mais valorizadas
da cidade, o corporate oferece,
além de salas comerciais, mix
de lojas. No W Tower, integrar
trabalho e lazer é sinônimo de
bons negócios.

comparado a um shopping
de serviços e conveniências
a céu aberto
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OS (BEM)
DECORADOS DA CFL
Em tempos em que o cinema e os
games transformam a imaginação em
realidades virtuais fantásticas, o
comprador de um imóvel

não precisa

mais ficar se perguntando se aquele
espaço pode ou não conter suas
n e c e ss i d a d e s e s o n h o s . M a i s q u e
um exemplo da funcionalidade do
Foto : celso c h i ttol i na

imóvel, eles atuam como um fator
de encantamento e “banco de ideias”
personalizado para os futuros
moradores do imóvel.
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Os decorados funcionam
como a porta de entrada
para o apartamento
dos sonhos
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As mostras de decoração
conquistaram um espaço importante, tornando-se fundamentais para o business
de design, arquitetura de interiores, paisagismo, indústria moveleira e fabricantes
de acabamentos e objetos de
decoração. Esse segmento,
economicamente importante,
também é percebido pelo público como uma oportunidade
de entretenimento. Todos os
anos as mostras crescem exponencialmente e batem recordes de público. Porque desejar uma casa decorada por
um profissional, poder per-

corrê-la, tocar seus objetos, sonhar com as novidades que elas
apresentam cumpre uma dupla
função: o devaneio e a educação
dos sentidos para a diferença que
faz o olhar de um profissional na
composição de um ambiente residencial ou corporativo.
Afinada com esse movimento, a CFL investe nos seus
“decorados”, contratando sempre os melhores profissionais e
escritórios de arquitetura, garantindo que seus clientes, desde o lançamento de um projeto,
possam ter a melhor experiência possível dentro de uma de
suas unidades.

Para o arquiteto Ricardo Fonseca, do escritório
Pinheiro e Serrano Fonseca
Arquitetura, de Florianópolis, responsável pelo projeto
do apartamento decorado do
Quay – lançamento da CFL
em Jurerê Internacional – a
ideia é fazer com que o visitante mergulhe num clima de
“beach club”, a exemplo dos
que existem nas praias mais
badaladas do mundo. “A cor
azul é utilizada em todo o
apartamento e elementos da
natureza foram aplicados nos
quadros. Para aumentar a sensação de amplitude dos espa-

ços e refletir a luz generosa da
praia usamos uma profusão de
espelhos. Valorizando o clima
de relaxamento e integração
da vida à beira-mar, investimos num amplo ambiente de
convivência, integrando sala e
cozinha”, explica o arquiteto.
Outro projeto da incorporadora em Florianópolis, o
inovador SC401 Square Corporate, também leva a assinatura do escritório. Primeiro
complexo multiuso da região,
o empreendimento da CFL
aliará espaços comerciais a
uma ampla área de conveniência e serviços. “A proposta aqui

No Jay, a Poker House é
mais um dos atrativos dos
condomínios da CFL
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é completamente diferente.
Saímos do lazer para entrar no
corporativo. Nosso objetivo
foi mostrar ao possível cliente
que ele pode ter seu escritório
em um empreendimento que
oferece um conceito inovador:
integrar trabalho e serviços no
mesmo lugar. Além disso, poderá contar com uma recepção
suntuosa e salas de reunião e
vídeoconferência que podem
ser utilizadas coletivamente.
Enfim, mostrar que mais do
que uma sala bem decorada,
seu escritório ou empresa está
integrado a todo um ambiente
de sofisticação e funcionalidade”, garante o profissional.
Em Porto Alegre, o renomado arquiteto Raul Pegas foi
o escolhido para conceber uma
unidade residencial do Murano
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– um dos três condomínios lançados pela CFL, em frente ao Parque Germânia. O espaço de 307
m² é o maior “decorado” da cidade e foi luxuosamente ocupado
com uma proposta que combina
detalhes clássicos com uma decoração arrojada, combinação
que sempre garante resultados
encantadores, quando executada
por um profissional competente.
Situados em regiões nobres, os
empreendimentos da principal
incorporadora de alto padrão
do Sul do Brasil valorizam tanto a arquitetura exterior quanto
a interior. Sempre em locações
privilegiadas, voltadas para o
mar, parques ou para grandiosos
jardins internos, os empreendimentos da CFL são o melhor investimento para quem persegue
e exige qualidade e requinte.

Maior apartamento
decorado de Porto
Alegre, o Murano combina
detalhes clássicos com
uma decoração arrojada
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A grande

sacada
Gustavo Kuerten acumulou muitas vitórias,
suportou algumas derrotas, viveu grandes
momentos dentro e fora das quadras. Depois
de tanto se dedicar ao esporte – foram 13
a n o s c o m o p r o f i ss i o n a l – , s a b i a q u e e ss a
experiência poderia render bons frutos:
nascia aí a Semana Guga Kuerten, forma que o
tricampeão de Roland Garros encontrou para
retribuir todas as emoções que o tênis lhe

Foto : Il k a m ü ller

proporcionou.
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A quinta edição do evento
ocorreu na Grande Florianópolis (SC), entre os dias 10 e 20 de
outubro e teve, pelo quarto ano
consecutivo, o patrocínio da
CFL. Inspirada na trajetória de
vitórias do maior tenista brasileiro, a Semana promove atividades que incentivam a prática
do tênis, possibilitando que
público e jogadores tenham experiência parecida com a de um
tenista no circuito profissional.
Considerado o maior evento de tênis da América do Sul,
a Semana ainda promove ações
sociais. São várias atividades
educativas, técnicas e lúdicas,
como ilhas para a prática de
minitênis, clínicas de tênis, palestras e cursos, além de ações
desenvolvidas com as crianças
atendidas pelo Instituto Guga
Kuerten (IGK).
Interrompendo a tradição,
neste ano Guga não jogou a partida de exibição. Com uma lesão
no quadril, o ex-número 1 do
mundo, acompanhado por sua
equipe de professores, apenas
orientou e motivou os participantes do Desafio de Tênis para
Amadores.
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A CFL inscreveu sua equipe no torneio, é claro. O time
da principal construtora de alto
padrão da região Sul foi formado por Fabiano Bocorny Correa
(Diretor Administrativo), Rafael
Starosta (Coordenador Comercial RS), Diego Russo (Gerente
Comercial SC) e Paulo Ramos
(Coordenador Comercial SC),
que ainda contaram com o reforço de alguns clientes convidados.
Orgulhosa com a parceria,
firmada já na segunda edição do
projeto, a CFL vê a Semana Guga Kuerten como um incentivo
ao esporte e aos futuros atletas.
“Pelo seu caráter de integração
social e promoção da prática
esportiva, a Semana Guga Kuerten é um exemplo a ser seguido”, avalia Ricardo Saldanha,
diretor regional da CFL.

Foto : Il k a m ü ller
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Clientes e colaboradores da CFL participaram do torneio
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ANTES QUE
O MUNDO ACABE
Viajante inveterado, o engenheiro gaúcho
Gunnar Hagelberg já cruzou as fronteiras
da maior parte dos países do mundo. Só na
Fotos : A r q u i vo Pessoal

Antártida esteve 13 vezes e faz parte do
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r e s t r i t o g r u p o d e 6 7 p e ss o a s q u e c o m p l e t o u a
circum-navegação do polo Sul a bordo de um
quebra-gelo. Para ele, o fim do mundo – a ser
descoberto – está muito próximo.
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O carro do ano, o último
modelo de celular ou roupas da
moda não são itens de primeira necessidade para Gunnar
Hagelberg. Seu grande prazer
é conhecer todos os cantos do
planeta Terra (por enquanto).
Aos 59 anos, acumula em sua
bagagem centenas de milhares
de quilômetros de deslocamentos e mais de 1,4 mil voos
para os destinos mais improváveis. O entusiasmo em rodar o mundo começou cedo:
aos 15 anos ele foi morar em
Montana como aluno de intercâmbio. Voltou a Porto Alegre
para terminar o ensino médio
e, 18 dias após a formatura
no Colégio Farroupilha, partiu com destino ao Alaska. Na
carteira, levava apenas 150 dólares e poucas roupas na mochila. “Como a ideia era andar
muito, e de carona na maior
parte do tempo, minha bagagem não ultrapassava 9Kg para facilitar o deslocamento de
um lugar ao outro”.
Gunnar não perdeu as contas do quanto andou: 30 meses depois da partida, concluiu
sua primeira volta ao mundo.
Com visível prazer, afirma
que antes dos 21 anos já havia
conhecido 137 países. Como
mochileiro, dispensou qualquer luxo ou conforto. Para
sobreviver com um orçamento
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A cidade de Mônaco,
na costa francesa,
está entre os
imensuráveis destinos
do eterno viajante

de 2 dólares por dia, colecionou histórias e experiências
memoráveis, como dormir
em cemitérios, delegacias de
polícia, igrejas e hospitais. “Na
Austrália, cheguei a dormir em
banheiros públicos. Elegi os
femininos, mais limpos, quentes e seguros”, diverte-se.
Depois da graduação como
engenheiro e da especialização
na Alemanha, ele voltou ao
Brasil para comandar a própria
empresa de tubos de concreto. O empresário não matou
o aventureiro, mas Gunnar
abandonou as noites mal dormidas para curtir o conforto
de bons hotéis.
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Dos mais de 250 lugares

Poliglota – além de português, fala inglês, alemão,
espanhol, dinamarquês e
sueco – orgulha-se do seu
espírito nômade. “Nunca tive uma carteira de trabalho
assinada. Enquanto viajava
meus empregos duravam,
no máximo, três meses. Morei na China, Índia, Nova
Zelândia, Estados Unidos,
Dinamarca, Suécia e Buenos
Aires, minha segunda casa”.
De lá, durante 15 anos, exportou couro para uma das
maiores empresas de móveis
dos Estados Unidos. Entre uma
viagem e outra conheceu Ana,
a primeira esposa, mãe de Rebeca, sua única filha. Em 1986,
já divorciado, conheceu Zelfa,
tão apaixonada quanto ele por
conhecer o mundo. A parceria
se mantém até hoje. “Estamos
juntos porque, além do amor,
temos um ideal em comum”.
O casal resolveu unir a
paixão pelas viagens ao trabalho e criou a Antarctica
Expeditions. Desde 1997, a
agência organiza viagens para
o polo Sul, com passeios que
incluem aulas e caminhadas
para ver de muito perto a fauna polar: pinguins, baleias, albatrozes e focas.
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já conhecidos, as áreas
polares ocupam a
lista dos mais visitados.
Só a Antártida, Gunnar
já cruzou 13 vezes
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A ossada de baleia vira mero objeto decorativo em passeios pelo polo sul

Apaixonado pelas áreas geladas, Gunnar é um dos pouquíssimos viajantes que completou a circum-navegação do
planeta pela rota da Antártida.
O entusiasmo por essa parte
gelada do planeta levou o casal
a inaugurar, em 2009, o Centro
Antártico, espaço que abriga o
grande acervo de fotos, livros
e objetos polares acumulados
em todos esses anos. O Centro
está instalado na residência de
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Zelfa e Gunnar, uma espaçosa propriedade no bairro Três
Figueiras, onde, entre muitas
plantas e animais, os viajantes
descansam entre as expedições.
“O bonito é ver coisas novas”,
argumenta. Para comprovar essa
afirmação, o engenheiro aponta para os mais de 250 alfinetes
cravados num globo, sinalizando
os destinos que já visitou. Mas
ainda há fronteiras inexploradas:
“falta conhecer as ilhas francesas

de Kerguelen e Crozet, no Oceano Índico, e, é claro, fixar minha
bandeira no polo Norte”.
Quando dá folga ao passaporte, Gunnar adora reunir os
amigos ao redor de charutos
cubanos, bons vinhos e um
tradicional churrasco. Mesmo
tendo provado de tudo em suas
andanças – de carnes exóticas a
gafanhotos – ele prazerosamente confessa: “Gosto mesmo é de
uma costela bem gorda”.
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Luiz Felipe Schiavon, Péricles Pretto Corrêa, Marcelo e Andrea Froner

Cristiano, Heloisa Bocorny e Lívia Corrêa

Cenário de luxo
A Capital gaúcha ganhou, em
março deste ano, novos residenciais
de luxo: Mirador, Murano e Monjardino. O coquetel de lançamento
contou com a presença de futuros
moradores, demais clientes e parceiros, que foram recepcionados com as
delícias do Chef Lúcio. Espetáculo à
parte, o pôr-do-sol encantou os convidados que passaram por lá.

Fabiano Bocorny Corrêa, Péricles Pretto Corrêa, Jayme Sirotsky, Marcelo
Sirotsky e Luciano Bocorny Corrêa

Cláudio Zaffari, Almir Alves, Ivo Zaffari, Sandro Zilio e
Luciano Bocorny Corrêa

Paulo Feijó e Pedro Gabriel

Luciano Bocorny Corrêa e Hermes Gazzola

Fernando Pisa, Guilenne, Cláudio e
Rosângela Zaffari

Raul Pegas e Rosângela Pegas

Luciano Bocorny Corrêa, Celso Kiperman, Fábio Goldschmidt e
Paula Rosito

Mais de 300 pessoas prestigiaram o
evento de lançamento dos novos
condomínios da CFL

Fabiano Bocorny Corrêa, Péricles Druck,
Luciano Bocorny Corrêa

Cornelia Kisslinger Rodrigues, Hannelore Kisslinger e Luciano Bocorny
Corrêa
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Lançamento à
beira-mar
O lançamento do Quay
Luxury Home Design, maior
empreendimento residencial
de Jurerê Internacional, movimentou o segmento imobiliário do Sul do país. O Showroom
recebeu a visita de empreendedores e futuros clientes da CFL.

Andreia Druck, Mariah Rodrigues, Péricles Druck,
Luciana Martorano e Cesar Refosco

Caco Birnfield, Adriana Borrajo, Alice Loureiro e Paulinho da Silva

Monah Abichequer, Manoela Branco Cirne Lima e Lucia Helena Flores

Nora Teixeira, Alexandre Grendene, Péricles Druck e Ricardo Saldanha

Helio Bairros e Almir Alves Neto

Ricardo Saldanha, Lucia Helena Flores, Almir Alves e Manoela Branco
Cirne Lima
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Luciano Bocorny Corrêa e Alexandre Grendene
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EMPREENDIMENTO
MURANO

Rua Barão de Ubá, 409,
Novo Hamburgo / RS
Fone: (51) 3066.3198
Fax: (51) 3036.3800

Fotos : d i ego ramos
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Living

www.carlsonmoveis.com.br

Nosso trabalho concretizando
o projeto de Raul Pêgas Arquitetos
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Churrasqueira

Sala de jantar

Living

Casa nova para
os negócios

As áreas de lazer do Platinum Tower
foram palco do coquetel de inauguração do
primeiro Premium Corporate de Porto Alegre, assinado pela CFL. Empresários, clientes e fornecedores da empresa se reuniram
para brindar o novo endereço de negócios
da Capital.

Mauro Zaffari, Ivo Zaffari, Almir Alves e Luciano Bocorny Corrêa
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Ennio Lopes Moreira, Péricles Pretto Corrêa, Flavia da Silva Borges
e Tanara Bier Moreira
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Péricles Pretto Corrêa e Rafael D’Arriaga Dias

Elisangela Anceles, Gabriela Bundchen e Eliana Anceles
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Marcelo Froner e Rafael Starosta

Péricles Pretto Corrêa, Rogério Dirani e Octaviano Busnello

idoxcomunicacao
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CONHEÇA NOSSA MAIS NOVA LINHA

DE TOLDOS.

TOLDO ARES MAX

PÉRGULA ZEN

Casa Cor Sc 2013 – Arq. Rosângela buitoni e Flávia r. beppler - Jardim das passarelas – Foto Juliano Fernandes

• Produto com alta tecnologia / Referëncia Mundial
Alguns benefícios dos Toldos Unilux:
• Redução de até 9° graus da temperatura interna • Proteção para Sol e Chuva
• Resistente a ventos de até 49 km/h
• Produto inovador e moderno
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Histórias de sucesso

Três clientes
compartilham
experiências

