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EDITORIAL

A cada dia que passa, mais objetos e 
equipamentos estão trocando infor-
mações entre si, da geladeira da sua 

casa ao poste de iluminação.
A tecnologia por trás disso é chamada 

de Internet das Coisas (Internet of Things, 
ou seja, IoT a sua sigla em inglês). Mesmo 
ainda que de forma tímida, ela já está pre-
sente na vida de milhares de brasileiros.

O IoT funciona a   través de sensores ins-
talados em objetos conectados a redes. 
Dessa maneira, dispositivos como televi-
sores inteligentes, que estão entre os equi-
pamentos mais usados pelos brasileiros, 
serão objetos comuns nas futuras casas 
conectadas.

Nesse futuro conectado, a geladeira 
pode “dizer” a um supermercado quais 
alimentos estão acabando; o GPS do seu 
celular vai avisar ao aparelho de ar-condi-
cionado da sua casa que você já está saindo 
do trabalho e em quanto tempo deve vol-
tar. Isso pode parecer muito futurista, mas 

até as previsões menos otimistas antecipam 
um ambiente totalmente conectado em, no 
máximo, duas décadas!!!

Com a evolução cada vez maior da inteli-
gência artificial (IA) e muitos dados disponí-
veis, a expectativa é que os objetos passem a 
tomar decisões simples sem intervenção do 
seu proprietário. Dessa maneira, por exem-
plo, será comum que um carro se torne res-
ponsável pelo agendamento da própria revi-
são ou troca de peças.

A adoção da IoT nas fábricas, conectando 
robôs e automatizando processos, recebeu 
o nome de Indústria 4.0 ou, ainda, quarta 
etapa da Revolução Industrial. Esse conceito 
foi criado pelo governo alemão, em parce-
ria com universidades e empresários, para 
incrementar a produtividade das fábricas do 
país.

Nos últimos anos, o modelo foi sendo repli-
cado em muitas partes dos planeta e é aponta-
do como essencial para garantir a competitivi-
dade da produção nos próximos anos.

A ERA DA
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Da mesma forma como outras áreas de 
aplicação da IoT, a Indústria 4.0 também é ca-
racterizada por diversas tecnologias. As má-
quinas sensorizadas, o uso da IA e a unificação 
de dados dos vários sistemas de uma empresa 
são elementos imprescindíveis para garantir 
o sucesso do modelo. Aliás, a aplicabilidade 
é enorme, pois num produto vendido já com 
sensores, as empresas conseguem receber in-
formações de como o objeto foi utilizado pelo 
cliente e assim definir que condições precisam 
ser alteradas para a melhoria do seu funciona-
mento.

O modelo de Indústria 4.0 e o avanço de-
senfreado das tecnologias deverão, em pou-
cos anos, revolucionar todos os setores da 
economia, não somente o fabril.

Lamentavelmente, as pesquisas mais re-
centes indicam que 60% das empresas brasi-
leiras ainda não sabem exatamente o que é In-
dústria 4.0. E o que é pior, muitos empresários 
acham uma insanidade investir agora em me-
lhorias da produtividade quando se vive uma 
crise econômica no Brasil e não estão conse-
guindo escoar os seus produtos com o atual 
jeito de trabalhar.

Porém, a expectativa de empresas de con-
sultoria confiáveis é que o ecossistema da IoT, 
no Brasil, até 2020, deve movimentar mais de 
US$ 16 bilhões, o que, sem dúvida, também 
criará muitas dezenas de milhares de empregos 
para aqueles que dominarem essa tecnologia.

O jornal O Estado de S. Paulo promoveu, 
no dia 15 de março de 2017, o evento Fórum 
Estadão: IoT e Infraestrutura, no qual vários 
especialistas deram a sua opinião sobre o im-
pacto dessa tecnologia nos mercados nacio-
nal e global. 

Aí vão os “alertas” dados por alguns deles:
 ↘ Celso Motizuqui, gerente geral de ven-
das da Furukawa lembrou: “Até 2050, 
80% da população mundial morará em 
áreas urbanas. A gestão de energia, 
portanto, será primordial para o fun-
cionamento das cidades. Para isso, será 
necessária a implementação em larga 
escala da rede elétrica inteligente, tam-
bém conhecida por smart grid. Atual-
mente, são poucas as cidades brasilei-
ras que contam com a tecnologia, que 
tem como característica a automação 
da rede, a melhoria no controle da dis-
tribuição da energia elétrica e na redu-
ção dos tempos de interrupção e reparo 
de falhas. É claro que, além de decidir-
mos como será a implantação dessas 
redes inteligentes, é vital não esquecer 
de pensar em como torná-las imunes a 
ataques de hackers.”

 ↘ Já Anderson Dornelas, gerente de pro-
jetos de soluções de energia da Hitachi 
Consulting na América Latina, comple-
mentou: “Estimamos que, em alguns 
anos, a demanda por energia será se-

Na cidade 
inteligente vai ser 
possível controlar 
melhor muitas  
coisas (trânsito, 
recolhimento do 
lixo, indicação 
de espaços para 
estacionar veículos, 
atendimento de 
acidentes etc.) 
tudo isso graças a 
intensa conexão 
proporcionada 
pela IoT.
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EDITORIAL

melhante à procura por água. A sociedade 
não se sentirá confortável em viver sem 
energia por segundos e ficará muito des-
confortável (ou até não sobreviverá...) se 
ela faltar muito tempo (ou não existir...).”

 ↘ Por seu turno, o pesquisador dos Institutos 
Lactec, Lourival Lippmann Júnior, apresen-
tou a tecnologia Long Range (LoRa) como 
uma solução para muitas atividades serem 
feitas de forma mais eficiente e barata. Ele 
disse: “A aplicação do LoRa é muito ba-
rata e poderia (e deveria) ser usada, por 
exemplo, na coleta de lixo. Com um sensor 
instalado, é possível saber se está ou não 
na hora de recolher os resíduos de deter-
minada lixeira pública, organizando-se um 
roteiro eficiente para a ida de caminhões 
para esse recolhimento, os quais não iriam 
às lixeiras que não estão cheias... Essa tec-
nologia já está sendo usada em muitas 
cidades da Europa para indicar em que lo-
cais de via pública se pode estacionar, evi-
tando assim a circulação inútil de carros na 
procura de vagas.”

 ↘ O líder global de consumo e produtos in-
dustriais da empresa de consultoria De-
loitte, Tim Hanley, destacou: “Nos nossos 
estudos mais recentes, a IoT já está sendo 
vista como prioridade para as importan-
tes empresas do mundo. Entre as tecno-
logias mais promissoras, onde se deve 
desenvolver cada vez mais a formação de 
especialistas, está o uso da IA em fábri-

cas, o desenvolvimento de robôs que tra-
balham em parceria com seres humanos 
e a utilização em larga escala de drones 
em setores como a agricultura.”

A intensa conectividade entre os vários apa-
relhos trouxe à tona o desafio de proteção de 
dados contra cibercriminosos e espionagem. 
Nesse sentido, existe uma clara mobilização 
global entre empresas de segurança e governos 
na tentativa de definir regras para evitar ata-
ques à segurança e à privacidade de pessoas 
e empresas.

Diversos casos bem recentes já demonstraram 
a fragilidade dos dispositivos de IoT disponíveis 
atualmente. Constatou-se a invasão de babás ele-
trônicas, câmeras de segurança, TVs inteligentes 
etc., o que deixou o mercado em alerta.

A ironia deste cenário é que, à medida que 
as aplicações, os dados e os serviços se tornam 
cada vez mais rápidos num ambiente cada vez 
mais diversificado, ao mesmo tempo vai se agra-
vando a complexidade de protegê-los de um am-
biente de ameaças em constante mudança...

Praticamente todos os fabricantes estão 
analisando e discutindo como evitar que hac-
kers invadam dispositivos como carros autô-
nomos e infraestruturas críticas como a ilumi-
nação pública, o controle de semáforos, o que 
poderia provocar acidentes em massa!!!

Agora o que se espera é que em breve o 
jornal O Estado de S. Paulo organize um evento 
dedicado especialmente à segurança na IoT.

Há quem diga que a profissão do futuro é 
aquela voltada para a cibersegurança. Não de-
veria ser assim, mas é como funciona o mun-

do: tudo que traz benefícios e vantagens 
para muitos, também pode ser explo-
rado por pessoas que buscam “lucros 
fáceis”, entrando, por exemplo, na con-
ta bancária de alguém e transferindo-a 
para a sua conta. 

Tudo que tem o “lado bom” acaba 
tendo a “parte ruim” e é por isso que se 
deve caminhar para o “interessante”, ou 
seja, alguém que nos ofereça proteção 
contra cibercriminosos.  

Essa vai ser uma competência que 
garantirá a empregabilidade para as 
pessoas, ou seja, elas sendo especialis-
tas para evitar os roubos ou atos terro-
ristas digitais!!!

4
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ELIAS FAUSTO ENTROU 
EM UMA NOVA ERA COM O 

PREFEITO MAURÍCIO BARONI
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Criática: Caro prefeito Maurício Baroni 
(MB), como foi a evolução da sua carreira 
política?

MB: Comecei muito jovem. Desde a épo-
ca de colégio participava e liderava os grê-
mios estudantis na cidade de Indaiatuba/
SP. Ainda ligado à política, fundei o PMDB 
jovem também na cidade. Fui vereador de 
Indaiatuba durante 16 anos, também estive 
na função de líder de governo e presidente 
da Câmara além de Secretário de Esportes 
na cidade.

C: Quais são as principais carências da 
cidade de Elias Fausto, que procurará aten-
der (ou minimizar) no decorrer do seu man-
dato?

MB: Assim que assumimos a prefeitura 
de Elias Fausto, notamos que os setores 
que necessitam de um olhar mais apurado 
e um trabalho efetivo são o da segurança, 
saúde e saneamento básico. 

C: Que alterações pretende fazer no 
Plano Diretor da cidade para que ela possa 

crescer e ter condição de atrair novos ne-
gócios?

MB: Melhorias na malha viária para 
chegada e escoamento de mercadorias e 
também incentivos fiscais para a vinda de 
novas empresas e indústrias. 

C: Que tipo de providências estão sendo 
tomadas para se lidar melhor com o esgo-
to e as águas residuais, bem como de onde 
virá a captação de mais água potável, caso 
a cidade aumente a sua população nos pró-
ximos anos?

MB: A concessionária Sabesp é a res-
ponsável pelo desenvolvimento relativo a 
água e esgoto em nosso município.

C: Que estratégias ou políticas devem 
ser adotadas ou desenvolvidas para ala-
vancar negócios na cidade oferecendo es-
paços e serviços que atendam não só os 
passageiros mas também a logística para 
as empresas que utilizam o aeroporto in-
ternacional de Viracopos para enviar e re-
ceber carga?

A Criática teve a possibilidade de uma entrevista exclusiva com o prefeito. O prefeito de Elias 
Fausto, Mauricio 

Baroni, que durante 
a sua gestão 

pretende dar um 
grande impulso na 

qualidade de vida dos 
moradores da sua 

cidade.
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MB: As estratégias serão desenvolvidas 
a partir de eventuais demandas que o aero-
porto de Viracopos irá necessitar. Estamos 
atentos a toda esta movimentação. 

C: Com a expansão do aeroporto inter-
nacional de Viracopos não seria interessan-
te atrair investidores para a construção de 
condomínios que possam servir de mora-
dia para muitos daqueles que irão traba-
lhar nele, inclusive atraindo gente que vive 
atualmente em Indaiatuba e outras cidades 
limítrofes?

MB: Estamos nos planejando para aten-
der a esta eventual demanda. 

C: Aliás, já que se falou em condomínios 
e estando tão próximo de Viracopos e em 
região propicia a aviação, não seria tam-
bém uma boa ideia ter em Elias Fausto um 
condomínio aeronáutico pois isso atrairia 
investimentos, novas empresas, empregos 
de qualidade, recolhimento de impostos e 
desenvolvimento do entorno?

MB: Essa demanda já foi atendida por 
empresas do setor. O Condomínio Aero-
náutico Santos Dumont estará em Elias 
Fausto. 

C: É possível introduzir algumas das 
boas práticas na educação básica de Elias 
Fausto, que tanto sucesso deram ao ensi-
no público para a cidade de Indaiatuba, e 
tornaram-se referência nacional?

MB: Sim, com certeza. Aos poucos va-
mos melhorando a nossa educação básica 
em Elias Fausto. Iniciamos as aulas com o 
Proerd (Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas) e também incentivamos a 
existência de Grêmio Estudantil nas escolas 
municipais, algo que nunca teve. 

C: Que melhorias podem ser implemen-
tadas durante a sua gestão para atender 
melhor às necessidades de cuidados médi-
cos dos residentes de Elias Fausto?

MB: Vamos dar continuidade ao pron-
to atendimento 24 horas e também provi-
denciar uma melhor forma de trabalho às 
equipes de PSF – que representam a aten-
ção básica do município – com capacitação 
e orientações que já iniciamos em nossos 
quatro meses de gestão. 

C: O que se pode fazer para fornecer 
mais entretenimento aos moradores de 
Elias Fausto? Já se pensou em promover 

Uma vista aérea da 
cidade de Elias Fausto.
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uma grande competição esportiva entre 
os alunos das escolas da cidade? É possível 
trazer alguns shows musicais ou organizar 
uma grande festa junina?

MB: Em apenas 40 dias de mandato rea-
lizamos o 1º Participa, tanto em Elias Faus-
to quanto em Cardeal, além de atendermos 
um bairro bastante afastado e carente que 
é o Samambaia. Nesse evento tivemos um 
gabinete itinerante, apresentações cultu-
rais, aferição de pressão e medição de glice-
mia, odonto-ônibus, apresentação do canil 
da Guarda de Capivari, emissão da cartei-
ra de trabalho, corte de cabelo, vacinação 
de cães e gatos, doação de roupas, leitu-
ra para crianças, distribuição de pipocas. 
Esse será um evento que pretendemos fa-
zer novamente no segundo semestre. Além 
disso, começamos também por meio da 
secretaria de Cultura, a AgroArte – feira de 
cultura, artesanato e agricultura familiar.  
Trata-se de um evento realizado a noite 
quinzenalmente na praça da Matriz, centro 
de Elias Fausto, com o objetivo de fortalecer 
os laços familiares e convidar a população 
para ter um pouco mais de lazer na cidade. 
Barracas são montadas com expositores 
que vendem o seu artesanato, além da par-
te de alimentação e bebidas. Também mon-
tamos uma tenda com equipamentos de 
som e luz para as apresentações artísticas.  
Estamos conversando com a deputada es-
tadual Rita Passos uma possibilidade de 
emenda parlamentar por meio da secre-
taria de Cultura do Estado de São Paulo 
para trazermos um show na cidade de Elias 
Fausto no segundo semestre.  

C: Existe alguma perspectiva de em bre-
ve a cidade ter alguma equipe esportiva 
que participe de algum campeonato regio-
nal ou estadual?

MB: Em Elias Fausto focamos na forma-
ção de base de nossos atletas e quando te-
mos algum destaque encaminhamos para 
times profissionais. 

C: Qual é a possibilidade de se construir 
um centro de lazer e convivência para os 
habitantes mais idosos?

MB: A terceira idade em nossa cidade, 
tanto em Elias Fausto quanto no bairro de 
Cardeal são muito ativas. Por meio da se-
cretaria de Desenvolvimento Social que a 
minha esposa e primeira-dama Ana Cristi-

na Bittencourt está liderando estão sendo desen-
volvidas diversas atividades para a melhor idade. 
Tanto em Elias Fausto quanto em Cardeal temos 
um centro do idoso, mas com certeza podemos 
fazer melhorias para atendê-los melhor ainda. Por 
isso, estamos em contato direto com secretario de 
Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesa-
ro para podermos viabilizar ações nesse âmbito. 

C: Se houver na Faculdade Max Planck de In-
daiatuba um curso de capacitação em administra-
ção pública, o prefeito auxiliaria e estimularia os 
seus colaboradores mais próximos a cursá-lo?

MB: Quanto melhor preparada estiver a minha 
equipe, um melhor trabalho poderemos fazer jun-
tos durante a gestão. O profissional precisa estar 
constantemente atualizado e sempre estimulo 
minha equipe e colaboradores a se aperfeiçoarem 
em suas áreas de atuação. O mercado e as ferra-
mentas são dinâmicas. Por isso, estar atualizado e 
ter um entendimento melhor sobre administração 
pública torna-se um diferencial. 

C: O que mais gosta de fazer como passatem-
po, para aliviar um pouco a tensão do trabalho co-
tidiano de um prefeito?

MB: Gosto de praticar esportes, jogar futebol, 
estar com a minha família e fazer caminhadas.

C: Qual é o legado que pretende deixar para a 
cidade ao término do seu mandato?

MB: Meu desejo é deixar uma cidade para seus 
habitantes com uma qualidade de vida cada vez 
melhor!!!

O prefeito Maurício Baroni em um evento de distribuição de 
presentes para as crianças da sua cidade.
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Os espanhóis Rafael Aranda, Carme 
Pigem e Ramon Vilalta, do estúdio 
catalão RCR Arquitects, foram os 

vencedores, em 2017, do Pritzker, o princi-
pal prêmio de arquitetura do mundo. 

O presidente da Hyatt  Foundati on – que 
promove a premiação –, Thomas Pritzker, 
explicou: “O júri selecionou três arquitetos 
que vêm trabalhando juntos há quase três 
décadas. Aranda, Pigem e Vilalta têm um 
impacto que vai muito além de sua área 
de atuação. O trabalho deles passa desde 
espaços públicos e privados a centros cul-
turais e insti tuições de ensino, e a sua habi-
lidade de relacionar intensamente o meio 
ambiente a cada trabalho é uma prova de 
seu processo e profunda integridade.”

ARQUITETOS
ESPANHÓIS RECEBEM O 

PRÊMIO PRITZKER 
O trio é originário de Olot, que fi ca na 

região espanhola da Catalunha, e traba-
lham juntos desde que fundaram a RCR 
Arquitectes, em sua cidade natal, em 1988.

Ainda de acordo com o comunicado 
de Thomaz Pritzker: “O trabalho dos três 
demonstra um comprometi mento infl e-
xível com o lugar e sua narrati va, para 
criar espaços que dialogam com seus 
respecti vos contextos. Harmonizando 
materialidade com transparência, Aran-
da, Pigem e Vilalta buscam conexões en-
tre o exterior e o interior, resultando em 
uma arquitetura emocional e empírica”.
A maior parte dos trabalhos do trio está 
localizada principalmente na Espanha, 
como o espaço público Teatro La Lira, em 

ESPANHÓIS RECEBEM O 
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Ripoli, e a vinícola Bell-Loc, na cidade de 
Los Palamós, perto de Girona. Trata-se 
de um edifício embutido no solo, que se 
funde à terra através do uso extensivo de 
aço reciclado, e onde as aberturas entre as 
ripas de aço permitem vislumbres de luz.

Porém, construções dos três podem ser 
vistas também na França, como é o caso do 
La Cuisine, um centro de arte e de design 
em Nègrepelisse, dedicado à criação con-
temporânea sob a perspectiva da alimen-
tação, das tradições e dos costumes gastro-
nômicos, e o museu Soulages, em Rodez, 
em homenagem ao pintor Pierre Soulages, 
numa edificação em que blocos de aço pa-
recem se equilibrar sobre o terreno, num 
diálogo com a natureza. Os três sócios da 
RCR Arquitects vão receber US$ 100 mil e 
uma medalha de bronze.

O prêmio Pritzker foi criado em 1978 
pelo empresário norte-americano Jay 
Pritzker (1922-1999) e sua mulher, Cindy, 
proprietários dos hotéis Hyatt, para reco-
nhecer a contribuição de profissionais de 
arquitetura e promover um maior conheci-
mento e interesse sobre a área. Desde en-
tão, o Pritzker, concedido através da Funda-
ção Hyatt, sediada em Chicago, já premiou 
nomes como o mexicano Luis Barragán 
(1902-1988); o chinês radicado nos Estados 

Unidos da América (EUA), I.M. Pei; o cana-
dense naturalizado norte-americano Frank 
Gehry; o japonês Tadao Ando; o inglês Nor-
man Foster; a iraquiana-britânica Zaha Ha-
did (1950-2016); e o francês Jean Nouvel. 
Do Brasil, foram agraciados Oscar Nieme-
yer (1907-2012) em 1988 e Paulo Mendes 
da Rocha em 2006. Esta é a segunda vez 
que a láurea vai para a Espanha, a primeira 
tinha sido em 1996 para o arquiteto Rafael 
Moneo.

“O trabalho dos três demonstra um 
comprometimento inflexível com 
o lugar e sua narrativa, para criar 
espaços que dialogam com seus 
respectivos contextos. Harmonizando 
materialidade com transparência, 
Aranda, Pigem e Vilalta buscam 
conexões entre o exterior e o interior, 
resultando em uma arquitetura 
emocional e empírica”

Os premiados 
arquitetos 
espanhóis, a partir 
da esquerda, Rafael 
Aranda, Carme 
Pigem e Ramon 
Vilalta.
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Finalmente Les Miserábles teve a sua 
estreia no teatro Renault para a qual 
veio o seu produtor Cameron Mack-

intosh, quando expressou que o elenco 
brasileiro desse musical era excelente e 
que quatro ou cinco dos seus integrantes 
tenham plenas condições para fazer parte 
do elenco mundial da produção, desde que 
aprendessem a falar fluentemente o inglês.

Numa entrevista para o jornal O Estado de 
S. Paulo, Cameron Mackintosh disse: “Para 
escolher fazer um musical, preciso estar ins-
pirado pelos escritores que fizeram alguma 
narrativa. Esse foi o caso de Les Misérables, 
que é uma história muito triste, apesar de 
ser uma história de triunfo. Ela é sobre a so-
brevivência do espírito humano e isso é mais 
importante do que felicidade ou tristeza.

Eu não tinha lido o livro de Victor Hugo, 
mas quando fiz isso, logo me veio aquela 
vontade de transformá-lo em um musical, 
usando um jeito especial de contar as coi-
sas ou de expressar as emoções.

Em 2017, completei 50 anos produzin-
do musicais e estou muito surpreso com o 
que observo atualmente, ou seja, o teatro, 
agora, está mais vibrante do que nunca!!!

Quando comecei com a apresentação 
de Les Misérables, a audiência era formada 
por pessoas entre 35 e 55 anos. Agora, a 
maior parte está abaixo dos 35 anos!!! 

Pois é, os jovens amaram o musical. Eles 
estão cansados de trabalhar parados dian-
te de uma tela. Gostam por isso de ouvir 
uma música ao vivo.

Porém, tudo que é feito manualmente 
é mais caro, seja um musical ou uma bolsa 
de mão. Em Londres, onde eu tenho oito 
teatros, sou bem rigoroso em garantir que 
os ingressos mais caros devem compensar 
um bom número dos mais baratos e que 
estes sejam em bons lugares.

Agora estou produzindo Hamlet em 
Londres e, para minha surpresa, ven-
demos os primeiros oito mil lugares em 
48 h, tendo feito apenas dois anúncios 
no jornal. Isso porque, provavelmente, 
os jovens devem ter ouvido as músicas 
no Spotify ou outro lugar nas redes e as 
amaram.

Sem dúvida, tornei-me um bilionário 
e por isso posso dizer com convicção que 
pessoas em todos os lugares do mundo 
podem entrar na indústria do entreteni-
mento e ter muito sucesso, desde que te-
nham talento. 

Aliás, pode-se ter uma excelente car-
reira profissional, inclusive no teatro, em 
praticamente todos os países do mundo.

E aí vai um conselho para quem vai 
desenvolver algum projeto cênico: essa 
pessoa não deve pensar especificamente 
no que o público vai gostar, pois isso ge-
ralmente dá errado. Ninguém consegue 
adivinhar do que o público vai gostar...

Para mim, sempre o mais importante 
foi a história e os personagens e em um 
segundo plano vinha a música.”

Caro(a) leitor(a) da Criática, já se pro-
gramou para assistir Les Miserábles?

10

AGORA EM SP

Criatica_14F.indd   10 09/06/2017   17:09:09



11
M A R Ç O / A B R I L   2 0 1 7

No dia 16 de março de 2017, numa cerimô-
nia no Palácio dos Festi vais, em Cannnes, 
na França, o Museu do Amanhã, do Rio de 

Janeiro, ganhou o prêmio internacional MIPIM na 
categoria Construção verde inovadora, uma das 
láureas mais importantes do setor imobiliário. Ele 
concorreu com a sede da Siemens, em Munique; o 
edifí cio residencial 119 Ebury Street, em Londres; 
e a fábrica da Värten Bioenergy, em Estocolmo. 

Entre os diferenciais que chamaram a aten-
ção dos jurados estão as tecnologias empregadas 
pelo Museu do Amanhã para captar a energia so-
lar e o uso das águas geladas do fundo da baía 
de Guanabara no sistema de ar-condicionado. 
Assinado pelo arquiteto espanhol Santi ago Cala-
trava, o seu projeto está voltado para um melhor 
aproveitamento dos recursos naturais.

José Roberto Marinho, presidente da Funda-
ção Roberto Marinho, insti tuição ligada ao grupo 
Globo e responsável pela concepção do Museu 
do Amanhã, comentou: “Arquitetura e conteúdo, 
localização no espaço urbano e integração com 
meio ambiente, tudo neste museu converge para 
um despertar de consciência sobre como as es-
colhas feitas hoje por cada um de nós, impactam 
num amanhã comum!!!”

Essa premiação aumenta o número de reco-
nhecimento internacionais do Museu do Ama-
nhã, como foi o caso, em 2016, quando recebeu 
o prêmio britânico Leading Culture Desti nati ons 
Awards – uma espécie de “Oscar dos museus” – 
que elegeu a insti tuição carioca como o “Melhor 

Museu do Ano”. O Museu do Amanhã também 
subiu ao pódio com uma medalha de ouro e duas 
de bronze no Internati onal Design & Communica-
ti ons Awards, no Canadá.

Ainda em 2016, as diretrizes sustentáveis do 
Museu do Amanhã também foram reconhecidas 
com o selo Ouro da certi fi cação LEED (Leadear-
ship in Energy and Enviromental Design, ou seja, 
Liderança em Energia e Projeto Ambiental), con-
cedido pelo Green Building Council – principal 
insti tuição norte-americana que chancela edifi ca-
ções verdes. O Museu do Amanhã foi o primeiro 
museu do País a obter este reconhecimento no 
segundo mais alto nível de classifi cação, os quais 
são quatro: certi fi cado, prata, ouro e plati na.

Ricardo Piquet, diretor-presidente do Museu 
do Amanhã, celebrou a conquista dizendo: “Es-
tamos todos muito felizes por mais este reconhe-
cimento que recebemos. A premiação coroa um 
esforço constante do Museu do Amanhã em, aliar 
inovação e sustentabilidade.”

Em tempo, convém lembrar que o prêmio MI-
PIM foi criado em 1991, sendo uma competi ção 
internacional na qual se selecionam os projetos 
mais notáveis já construídos ou em fase de cons-
trução no mundo. Essa premiação é sempre rea-
lizada durante a feira MIPIM, o maior evento do 
mercado imobiliário do mundo!!!  

 
 

MUSEU DO AMANHÃ
GANHA PRÊMIO INTERNACIONAL
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Uma visão espetacular 
do Museu do Amanhã, 

que está recebendo 
multidões...
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A gaúcha Bruna Antunes criou o cur-
so Bordado Empoderado em 2016 
e um pouco mais de um ano foram 

atendidos cerca de 400 alunos em 45 cur-
sos, na sua maioria mulheres...

Comentou Bruna Antunes: “O bordado 
ocupa as mãos e o cérebro, é onde organizo 
as minhas ideias. Eu me afastei um pouco 
quando tinha uns 18 anos, por atribuir a ele 
um valor negativo, mas, quando precisava 
me acalmar, acabava voltando, nem que 
fosse para fazer pontos aleatórios num te-
cido. Foi a minha avó que me ensinou as 
técnicas do bordado e agora estou passan-
do os meus ‘conhecimentos’ para muitas 
novas interessadas.”

Priscila Mengue escreveu no jornal O 
Estado de S. Paulo (12/3/2017), o interes-
sante artigo Clubes de bordado conectam 
jovens, no qual descreveu que por hobby 
ou para melhorar a renda, mulheres na fai-
xa dos 20 e 30 anos estão se apegando bas-
tante à agulha, linha e bastidor.

Ele relatou que Renata Dania, junto com 
outras cinco amigas, criou, em 2013, o co-
letivo Clube do Bordado com a intenção de 
“valorizar o peso que o bordado carrega, de 
resgatar a memória das mulheres, perpe-
tuando esse aprendizado de geração para 
geração.”

Pois bem, em um pouco mais de três 
anos, o Clube do Bordado já teve mais de 
cinco mil alunos em cursos presenciais e 85 
mil em plataformas a distância. Esse é um 
evidente exemplo no País do crescimento 
das artes manuais entre jovens mulheres 

que recorrem à técnica do bordado para 
ter um agradável passatempo ou inclusive 
como uma alternativa de geração de renda, 
numa época de crise econômica e um gran-
de desemprego no Brasil. 

Naturalmente, a Internet ajudou muito 
para impulsionar o fenômeno do aprendi-
zado do bordado, conectando pessoas com 
interesses comuns e facilitando o seu aces-
so a informações, como imagens de peças 
executadas e vídeos de como eram feitos 
os trabalhos.

Dessa maneira também proliferam os 
cursos (tutoriais) sobre tricô, crochê etc., 
isso porque além do artesanato ser um 
hobby, tornou-se para a nova geração uma 
possibilidade de uma manifestação política.

Pois é, a arte com os fios virou, para 
muitas pessoas, um modo de discutir 
ideias e torná-las acessíveis a um público 
mais amplo. O ativismo se torna visível, 
por exemplo, nos temas das peças execu-
tadas, nos quais são frequentes costuras 
que tratam de violência contra a mulher, 
questionamento dos padrões de beleza, 
reafirmação do corpo feminino e uso de 
frases de contestação. Aliás, algumas 
dessas criações foram exibidas pelas mo-
delos nos desfiles da 43ª edição do SPFW 
(ver matéria específica nesse número da 
Criática). 

Que bom que tanta gente está se vol-
tando ao bordado nessa era em que os jo-
vens só mexem muito as suas mãos para 
acionar ou procurar algo nos seus smart-
phones, não é?

OS CLUBES DE BORDADO 
ESTÃO PROLIFERANDO NO BRASIL
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BRINQUEDOS

Apesar do atual abandono, o Maraca-
nã já foi o terceiro ponto turístico 
mais visitado do Rio de Janeiro, fi-

cando atrás só do Cristo Redentor e do Pão 
de Açúcar, quando, em 2015, cerca de 240 
mil pessoas visitaram o mais famoso está-
dio do Brasil, com um aumento de 15% de-
pois da Copa do Mundo de 2014.

O Allianz Parque, a nova casa do Palmei-
ras, atraiu, em 2015, cerca de 35 mil visi-
tantes e em 2016 esse número subiu para 
40 mil visitantes, sendo que foi cobrado, 
nessa época, R$ 35 pelo ingresso nos dias 
fora de jogos do clube.

O estádio do Pacaembu, que já foi um 
palco charmoso, perdeu espaço com as no-
vas arenas construídas em São Paulo, mas 
ganhou um novo impulso com o Museu do 
Futebol aí instalado que desde a sua inau-
guração – há nove anos – recebeu cerca de 
três milhões de visitantes, sendo que em 
2016 eles foram 435 mil pessoas.     

Entretanto, no Brasil, tudo isso ainda é 
bastante inexpressivo se comparado com 
as visitas guiadas nos estádios da Europa. 
A Camp Nou Experience, ou seja, a visita 
às instalações do estádio e ao Museu do 
Barcelona, na qual se conta a história das 

conquistas esportivas desse clube, atraiu, em 2016, cerca de 
1,75 milhão de visitantes. Por seu turno, o museu do Bayern, 
localizado no Allianz Arena, é uma das principais atrações de 
Munique, tendo mais de 2.600 peças.

Em 2016, foram cerca de 350 mil visitantes que pagaram, 
cada um, um ingresso equivalente a R$ 60, o que gerou uma 
receita direta de R$ 21 milhões, se bem que a grande arre-
cadação vem da compra de itens que estão ligados à equipe, 
especialmente as camisas usadas pelos jogadores.  No está-
dio de Wembley, em Londres, os visitantes participam de uma 
“cerimônia” na qual sobem ao gramado, perfilados, como fa-
zem os times, com música e tudo.

Como se vê, precisamos aprender a implementar novas 
atrações para que os estádios dos grandes clubes do Brasil 
transformem-se em locais desejados pelos turistas para se-
rem visitados. E esse é o objetivo do Allianz Parque, onde 
existe agora a possibilidade de brincar!!!

Assim, pula-pula, piscina de bolinhas e outros brinque-
dos fazem parte dos atrativos da Família Palmeiras, um setor 
infantil para os torcedores do time de zero a 6 anos. A novi-
dade transformou-se em mais um motivo para que os pais 
palmeirenses levem os filhos ao estádio.

Para ter acesso ao local, é preciso ser sócio-torcedor Avanti 
e adquirir um ingresso para o Gol Sul. Não há custo adicional, 
exceto se você pretende levar mais de uma criança.

Oito profissionais são encarregados da recreação, até 
mesmo enquanto a bola está rolando. O espaço continua 
aberto durante os jogos e os pequenos podem permanecer 
no local quanto tempo quiserem, desde que estejam sob a 
responsabilidade dos pais.

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, comentou: 
“A ideia do projeto Família Palmeiras tem como princípio bá-
sico incentivar a vinda das crianças ao estádio. Essas crianças 
serão o futuro do clube, ou seja, os adultos de amanhã e 
consumidores pelo resto de suas vidas, comprando camisas, 
ingressos e trazendo novos torcedores para o clube.”

ESTÁDIOS SÃO PONTOS TURÍSTICOS 
E LOCAIS PARA BRINCAR!!!

M A R Ç O / A B R I L   2 0 1 7
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O incrível estádio 
Allianz Parque do 

Palmeiras, que tem 
um espaço para 

divertir as crianças 
(veja a foto acima).
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CINEMA

No seu nono filme, Logan, no qual 
Hugh Jackman interpreta Wolverine, 
ele surge com o corpo coberto de ci-

catrizes. Grisalho, ele sangra e não parece 
se recuperar como outrora. 

O personagem, dono da habilidade 
de regenerar seu corpo, já não sofre para 
manter fechados os ferimentos de tantas e 
tantas batalhas. Todos aqueles que um dia 
ele amou já foram. 

A história do filme se passa em 2029, 
quando os mutantes – seres com mutações 
genéticas e poderes especiais tais quais 
Wolverine – estão quase extintos!!! Tem-se 
agora um Wolverine com cara de dor, de 
cansaço, isto é, bem mais vulnerável.

Na realidade, ver um herói mais frágil, 
mais mortal, mais humano, parece que 
agradou bastante aos que assistiram ao 
filme, pois fez com que ele se aproximasse 
dos espectadores.

Hugh Jackman esteve em São Paulo em 
19 de fevereiro de 2017 para divulgar o seu 
“último” filme. Numa entrevista para Pedro 
Antunes do jornal O Estado de S. Paulo, disse: 
“Realmente, eu e o diretor James Mangold 
trabalhamos muito para convencer a direto-
ria da Fox sobre a concepção desse meu úl-
timo filme como Wolverine, isso depois de 
17 anos, nessa que é a mais longeva parceria 
entre um personagem e um ator de cinema.”

De fato, isso pode até se tornar realida-
de, mas nada impede de surgir no futuro 
um Wolverine interpretado por outro ator, 
não é?

E nesse sentido, um exemplo vitorio-
so é, sem dúvida, o agente secreto James 
Bond, o 007. Se existe um personagem que 
pode ser chamado de mito, este sujeito é 
o James Bond. Pelas regras em vigor desde 
que Sean Connery assumiu o papel de Ja-
mes Bond nos anos 1960, o ator que veste 
o smoking (ou uma roupa mais casual) do 
007 vai ficando até onde for possível, quan-
do então é substituído por um homem 
branco, britânico e mais jovem!!! 

O Bond atual, Daniel Craig, já participou 
quatro filmes e completou 49 anos. Após 
sinalizar que ia pedir “dispensa do servi-
ço secreto”, recentemente deu sinais que 
pode ficar mais um tempo no cargo...

Seja qual for a decisão, no que depen-
der dos fãs (e, em manifestações explícitas, 
das fãs...), não se vê nenhum problema em 
ter um Bond com 50 ou até 60 anos, não é?

Aliás, o próprio Daniel Craig em uma 
entrevista recente declarou: “sinceramen-
te, independente de já ter chegado a uma 
certa idade, acho que ainda consigo inter-
pretar bem o agente secreto por mais um 
tempo...”

O fato concreto é que em três semanas 
de exibição no mundo, Logan conseguiu 
uma arrecadação de US$ 350 milhões, 
sendo assim bem lucrativo, o que fará com 
que a Fox também pense em alguma ma-
neira de continuar a explorar as peripécias 
de Wolverine (quem sabe com um outro 
ator...) ou inventando algum motivo irrecu-
sável para tirar Logan (o nome civil do he-
rói) da aposentadoria, afinal Hugh Jackman 
só tinha 48 anos em 2017!!!

O ADEUS DO IMORTAL 

WOLVERINE!?!? O filme Logan.

O X-men.
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EM FESTA, MILÃO 
CELEBRA O DESIGN!!!

“O Salão de Móvel 
de Milão é, de fato, 
a grande porta de 
entrada para todo 
aquele que tenta se 
destacar no campo 
do design. Por ele 
circulam, além é claro 
dos formadores de 
opinião, milhares 
de compradores de 
móveis do mundo todo.

Um aspecto da entrada 
na 56a edição do Salão 
do Móvel em Milão.

ARQUITETURADESIGN

Mais uma vez a cidade de Milão 
conseguiu trazer milhares de pes-
soas de todas as partes do mundo 

para a sua 56ª edição do Salão do Móvel, 
ao qual compareceram cerca de 2.400 ex-
positores vindos de 165 países!!! Uma par-
ticipação incrível!!!

Na verdade, por qualquer ângulo que 
se analise esse evento, é óbvio tratar-se do 
maior e mais importante no planeta. Afinal, 
ele atrai não apenas milhares de designers, 
mas também homens de negócios e “curio-
sos”, que adoram conhecer as inovações no 
setor de móveis.

O Salão de Móvel de Milão é, de fato, a 
grande porta de entrada para todo aquele 
que tenta se destacar no campo do design. 
Por ele circulam, além é claro dos forma-
dores de opinião, milhares de compradores 
de móveis do mundo todo.

Apresentaram-se, no Salão de Móvel 
de Milão de 2017 – ocorrido entre 4 e 9 
de abril – produtores de mobiliário e aces-
sórios para decoração em seis segmentos, 
desde o estilo clássico ao contemporâneo, 
bem como aqueles de cozinhas planejadas 

e artigos de iluminação – a Euroluce (mos-
tra que acontece em anos alternados!)

Nessa Euroluce fizeram sucesso duas 
criações inéditas da famosa arquiteta ira-

16
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niana Zaha Hadid (1950-2016): o lustre Eve 
e a arendela Dune, produzidos pela fábrica 
de vidros checa, Lasvit.

Obviamente, os milaneses não deixam 
de aproveitar o Salão do Móvel para difun-
dir a cultura do móvel made in Italy, o que 
é uma visível prioridade.

Na 56ª edição, foi possível admirar duas 
instalações especiais: a Joyful Sense of 
Work (algo como “agradável senso de tra-
balho”, em que evocou-se as rápidas mu-
danças nos espaços de trabalho); e a De-
LightFuL (algo como “delícias de luz”) que 
foi definida pelos curadores da feira como 
uma viagem de exploração sensorial pelos 
ambientes que vivemos a partir de quarto 
conceitos chave: design, iliminação, futuro 
e vida.

Aliás, a cargo do estúdio de design mi-
lanês Ciarmoli Queda, reuniu-se um con-
junto inédito de artefatos luminosos que 
foram capazes de oferecer aos visitantes 
uma nova perspectiva da luz nos ambien-
tes domésticos.

Por sua vez, o cineasta Matheo Garro-
ne, projetou no local um curta-metragem 

criado por ele mesmo 
especialmente para o 
evento. Nele o design 
foi apresentado a par-
tir de uma perspectiva 
bem diferente da con-
vencional…

Além do que 
ocorreu no Salão do 
Móvel, deve-se men-
cionar também a ex-
posição que aconte-
ceu na Fabbrica del 
Vapore, em comemo-
ração aos 20 anos do 
Salão Satélite. Nele é 
apresentada uma antologia dos produtos 
lançados em edições anteriores, e que ago-
ra já estão no mercado fazendo sucesso.

Finalmente, não se pode esquecer de 
outros pontos de interesse durante o Sa-
lão do Móvel. De fato, houve ali uma ver-
dadeira quermesse do design: no bairro de 
Brera, na Zona Tortona (antiga zona indus-
trial) e no tradicional reduto dos designers 
jovens, o Lambrate.
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Um aspecto das peças 
exibidas no Salão do 

Móvel em Milão.

O lustre Eve, uma 
criação da Zaha Hadid, 
produzido pela Lasvit.
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Aqueles que puderam arcar com os al-
tos preços dos ingressos para assisti r 
a parti da ente New England Patriots 

e Atlanta Falcons, para decidir o Super Bowl 
51, realizado em Houston, no NRG Stadium 
um jogo incrível, que teve o quarteback – o 
“pensador”, ou seja, o lançador da equipe 

– Tom Brady – como a sua maior fi gura. Ele 
inscreveu o seu nome de vez entre os maio-
res do futebol norte-americano de todos os 
tempos, ao fazer história no jogo que acon-
teceu no dia 5 de fevereiro de 2017.

Brady conduziu a sua equipe, o New 
England Patriots, a uma virada sem prece-

A FANTÁSTICA VIRADA NO
51o SUPER BOWL

O MVP Tom Brady.
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dentes nas decisões da Nati onal Football League 
(NFL), com a vitória por 34 a 28 sobre o Atlan-
ta Falcons. Assim faturou o seu quinto tí tulo 
na carreira – ele que já ti nha vencido em 2002, 
2004, 2005 e 2015 – e, de quebra, foi eleito o 
MVP (jogador mais valioso da parti da)!!!

Com essa conquista Tom Brady deixou para 
trás nomes históricos (como Joe Montana e Ter-
ry Bradshaw) e se tornou o quarterback com o 
maior número de tí tulos do Super Bowl. Vale 
lembrar que Brady já era uma fi gura sempre 
presente nas discussões sobre o melhor jogador 
da história, porém, pelo modo como conduziu a 
virada na decisão, ele ampliou a sua dimensão 
na NFL.

Depois de a sua equipe ter sido dominada 
pelos Falcons no primeiro tempo, e fi car atrás 
por 28 a 3, os Patriots reagiram na etapa fi nal, 
empataram a parti da e venceram na prorroga-
ção. Brady tentou 62 passes e completou 43, 
para 466 jardas aéreas, estabelecendo três no-
vos recordes do Super Bowl.

Não se pode esquecer de mencionar o show 
da cantora Lady Gaga durante o intervalo do Su-
per-Bowl, no qual ela cantou cinco hits e uma 
música do seu disco mais recente.

Em todas as suas edições, o Super Bowl pro-
cura levar arti stas conhecidos internacionalmen-
te. Só para se ter uma ideia da grandiosidade do 
evento, as empresas interessadas em divulgar 
suas marcas em comerciais de TV durante o es-
petáculo pagaram cerca de US$ 5 milhões por 
apenas 30 s de exposição. Isso porque, segun-
do esti mati vas, cerca de 1 bilhão de pessoas no 
mundo veriam o jogo pela TV.

Claro que por causa disso o show de Lady 
Gaga ti nha de ser sensacional. E foi!!! Ela come-
çou sua rápida apresentação no alto do estádio, 
unindo pequenos trechos de peças do cancio-
neiro clássico norte-americano, notadamente 
God Bless America. De lá ela desceu “voando”, 
carregada por cabos, até uma das torres do pal-
co erguido no centro do gramado. E aí, cantou 
suas músicas de sucesso como Poker Face, Born 
This Way, Telephone e Just Dance.

O ritmo frenéti co foi interrompido por um 
momento ao piano quando ela cantou Milion 
Reasons, uma música do disco Joanne (2016). 
Então, com Bad Romance Lady Gaga encerrou o 
seu show. Famosa por usar roupas extravagan-
tes, a cantora sequer mudou o look – apenas 
substi tuiu parte do maiô por outra peça com 
ombreiras que lembrava o uniforme dos joga-
dores.

Mas a grande estrela da noite foi a produção. 
Em 8 minutos, conseguiu-se colocar um enorme 
palco no meio do estádio, enchê-lo com cente-
nas de pessoas (com lanternas de leds multi co-
loridos), controlar 300 drones iluminados e ain-
da instalar canhões de fogos para os momentos 
de apoteose musical.

Outro ponto de grande destaque foi a core-
ografi a: dezenas de bailarinos tomaram o palco 
e, fora dele, uma multi dão que assisti a ao show 
se transformou em fi gurantes coreografados – 
e não se pode esquecer que entre torcedores 
famosos estava a Gisele Bundchen, a felicís-
sima esposa do excepcional quarterback Tom 
Brady!!!

Foi um grande espetáculo! 
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Vinho, a delícia para o paladar.
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No dia 29 de março de 2017, o grupo 
Estado  lançou o seu Clube Paladar, 
um e-commerce focado no merca-

do da alta gastronomia. O projeto come-
çou com a venda de vinhos na loja virtual 
e por assinatura mensal, mas em breve se 
estenderá para outros itens, como queijos 
e cachaças.

Esse tipo de negócio já existe em outros 
países, como é o caso dos Estados Unidos 
da América (EUA), onde o jornal The New 
York Times tem o seu clube do vinho desde 
2009!!! 

Em 2016, esse jornal norte-americano 
passou a comercializar também ingredien-
tes das receitas que são apresentadas em 
seu portal gastronômico, o NYT Cooking.

Inicialmente, o grupo Estado pretende 
mesclar o conteúdo do suplemento Pala-
dar com a oferta de vinhos exclusivos.

O diretor comercial do grupo Estado, 
Flavio Pestana, explicou: “O Clube Paladar 
converge com a linha dos novos projetos 
da nossa organização. Temos procura-
do desenvolver negócios que possam ser 
agregados a nossos ativos – marca, credi-
bilidade, conteúdo e audiência. O vinho 
foi escolhido para ser o primeiro produto 
do e-commerce por causa do crescimen-
to consistente do seu mercado no Brasil 
e pelo fato da Grand Cru ser nosso sócia 
nesse projeto, com o que estamos aptos e 
temos as ferramentas para construir uma 
curadoria consistente para os assinantes 
do clube.”

Por sua vez, o presidente da Grand Cru, 
Luciano Kleiman, declarou: “Ter-se-á nesse 
Clube Paladar uma combinação única da 
seleção dos melhores vinhos do mundo, 
oferecidos pela Grand Cru, com a maior 

Clube Paladar.
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Flavio Pestana, diretor 
comercial do grupo 
Estado à esquerda, 
e Luciano Kleiman, 
presidente da Grand Cru.

referência gastronômica editorial do Brasil, 
que é o suplemento Paladar.”

 Por seu turno, a diretora do Clube Pala-
dar, Mariana Castriota, complementou: “A 
ideia desse projeto não é somente vender 
os vinhos, mas também suprir a falta de 
informação sobre os produtos. O que tem 
afastado as pessoas do consumo é a falta 
de conhecimento sobre os vinhos. Muitos 
consumidores não sabem qual vinho com-
prar para acompanhar uma comida ou qual 
corresponde melhor ao seu paladar. O con-
sumidor que optar pela assinatura do Clube 

Paladar receberá mensalmente dois 
rótulos em casa. Os vinhos serão 

selecionados por alguns dos prin-
cipais sommeliers do País e have-
rá três tipos de assinatura, cujos 
preços são respectivamente R$ 

100, R$ 200 e R$ 300 para receber 
duas garrafas por mês, dependen-
do da origem e da sofisticação de 

cada produto. Em todos os casos, a ideia 
será desenvolver a capacidade do assinan-
te de apreciar o vinho. Por isso, os rótulos 
enviados mensalmente serão sempre de 
tipos de uva e de regiões diferentes. Nun-
ca serão dois da Europa ou dois malbec da 
Argentina. Será, por exemplo, um merlot e 
um cabernet sauvignon. A nossa intenção é 
levar experiência e ampliar o conhecimen-
to do tomador de vinho.”

Excelente essa proposta do Clube Pala-
dar e, quem sabe, isso ajude a subir o con-
sumo de vinho no País, pois o brasileiro, em 
média, bebe só 1,7 litro de vinho por ano, 
enquanto o uruguaio consome 29,2 litros 
por ano e o argentino, 23,5 litros por ano 

O Vaticano é o lugar onde se tem o 
maior consumo de vinho per capita, com 
54,3 litros, seguido por Andorra, com 46,3 
litros, e a Croácia, com 44,2 litros. Conside-
rando somente os países com mais de 10 
milhões de habitantes, França e Portugal 
lideram, com 42,5 litros e 41,7 litros, res-
pectivamente.

Como se nota, o Brasil tem um largo ca-
minho a percorrer para se tornar um País 
no qual se saiba beber vinho, e consumin-
do uma quantidade razoável, pois isso faz 
bem para a saúde!!!

O NOVO 
NEGÓCIO DO 

GRUPO ESTADO: 
O CLUBE 

PALADAR!!!
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Inicialmente cabe ressaltar que o bom desempe-
nho professional está ligado a como você usa o seu 
cérebro, ou seja, o máximo da performance sob 

pressão é alcançado por uma pessoa quando estão 
em sintonia a seus níveis:

ESPIRITUAL – Fonte ponderosa de motivação e 
determinação.
MENTAL – Possibilita concentrar a energia física e 
emocional em cada tarefa.
EMOCIONAL – Permite criar um clima interno 
bem-humorado – isso inclui promover o riso atra-
vés de boas piadas – o que impulsiona o desempe-
nho eficaz.
FÍSICO – Gera resistência, auxilia a resiliência e 
promove a recuperação mental e emocional.

Em seguida, não se pode esquecer que as empre-
sas valorizam muito os funcionários empreendedores.

E você é um deles se for:
 » Ousado, ou seja, gostar de quebrar regras e 

correr riscos, sem evidentemente por tudo a 
perder.

 » Autoconfiante, persistente e transmitir credi-
bilidade.

 » Bem-humorado, sempre alegre, inspirando 
os outros e criando uma rede de colabora-
dores.

 » Intuitivo e analítico, com muita iniciativa 
adorando o que faz.

 » Bom vendedor de suas ideias.

Naturalmente, todo aquele que não é espontâ-
neo ou espirituoso, deve considerar que a sua possi-
bilidade de fazer uma piada fora do contexto é bem 
elevada.

Caso esse for o seu caso nunca esqueça que um 
comentário bem-humorado, por exemplo, antes de 
uma reunião ajuda a descontrair, porém quando 
o assunto a ser tratado for bem sério, não se deve 
comportar na mesma medida.

As pessoas mais felizes são aquelas que conse-
guem rir de muitas coisas de maneira espontânea.

Elas acabam sendo queridas pelas outras pessoas 
pois também se mostram como criativas, com hábi-
tos saudáveis, pressão mais baixa e sistema imunoló-
gico mais ativo.

Isto é o que o riso consegue do comportamen-
to das pessoas e faz com que elas tenham menos 
rugas na testa e um espírito que parece jamais en-
velhecer!!!

Na realidade ninguém consegue de fato motivar 
alguém (!?!?), porém, todo aquele que chega a um 
cargo de chefia deve e pode sim melhorar o humor e 
o empenho da equipe de seus colaboradores sendo 
um pouco mais engraçado.

Bem, aí vão algumas “mensagens” em diversos 
formatos que talvez façam você rir, bem como os 
seus auxiliares.

Aliás, a recomendação é que toda pessoa ria pelo 
menos 25 vezes por dia, por isso esforce-se para dar 
algumas risadas. 

HUMOR

ALAVANCAR
SUA  CARREIRA

ALGUMAS 
LIÇÕES QUE 
ENVOLVEM 
O HUMOR 
E QUE 
AUXILIAM

22
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VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS DEZ ME-
LHORES COISAS PARA DIZER SE VOCÊ 
FOR PEGO DORMINDO NO TRABALHO?

10. “Eles me disseram no banco de san-
gue que isso poderia acontecer.”

9. “Isto é só um cochilo de 15 minutos 
para recuperar a energia, como foi 
ensinado naquele curso de gerencia-
mento do tempo que vocês me man-
daram fazer.”

8. “Eu estava imaginando como é a vida 
de um cego.”

7. “Eu não estava dormindo. Eu estava 
meditando sobre a missão da em-
presa e tentando descobrir um novo 
paradigma.”

6. “Eu estava verificando se meu teclado 
é resistente à baba.”

5. “Eu estava fazendo um exercício alta-
mente específico de ioga para aliviar 
o estresse do trabalho. Vocês descri-
minam pessoas que praticam ioga?”

4. “Por que você me interrompeu? Eu es-
tava quase chegando numa solução 
para o nosso maior problema.”

3. “A máquina de café está quebrada.”
2. “Alguém deve ter posto café descafei-

nado no pote errado.”
1. “… e em nome de Jesus. Amém.” – 

Esta é a melhor, não é?

CONVERSA MINUCIOSA BASEADA 
EM “E SE…”

– Então o senhor deseja trabalhar na 
ferrovia? O que faria o senhor caso vies-
sem dois trens se aproximando na mesma 
linha?

• Eu puxaria a alavanca e faria um de-
les passar para outra linha.

• E se a alavanca não funcionasse?
• Eu passaria o sinal para vermelho.
• E se o sinal falhasse?
• Eu pegaria uma bandeira vermelha 

e correria para a linha.

• E se o maquinista não visse a ban-
deira?

• Eu mandaria chamar minha irmã 
com urgência.

• Sua irmã? E o que ela faria?
• Nada. É que 

ela adora ver 
desastres de 
trem.

Imagine que você esteja se despedin-
do do seu melhor amigo que acaba de ser 
mandado embora da empresa, ou, então, 
de alguém que está se aposentando.

Qual é a expressão que você escolheria 
para caracterizar melhor o seu sentimento 
e o seu pesar?

A escolha da melhor expressão.
 » Sinto muito.
 » Adeus.
 » Sentirei saudade.
 » Adoro você.
 » Deixa pra lá.

ESCOLHA A MELHOR EXPRESSÃO

SINTO
MUITO

ADORO
VOCÊ

ADORO
VOCÊ

ADORO
VOCÊ

ADORO
VOCÊ

ADORO
VOCÊ

DEIXA
PRA LÁ

DEIXA
PRA LÁ

DEIXA
PRA LÁ

DEIXA
PRA LÁ

DEIXA
PRA LÁ

ADEUS ADEUS ADEUS ADEUS ADEUS

SENTIREI
SAUDADE

SENTIREI
SAUDADE

SENTIREI
SAUDADE

SENTIREI
SAUDADE

SENTIREI
SAUDADE

SINTO
MUITO

SINTO
MUITO

SINTO
MUITO

SINTO
MUITO
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MODA

Desde o surgimento do São Paulo Fa-
shion Week (SPFW), o desfile do es-
tilista Reinaldo Lourenço sempre foi 

um dos mais aguardados. Porém, assim 
como no caso de outros estilistas famosos 
– como Glória Coelho e Reinaldo Fraga –, 
ele também resolveu não participar da 43ª 
edição do SPFW, que ocorreu de 13 a 17 
de março de 2017, no prédio da Bienal, lo-
calizado no parque do Ibirapuera. O moti-
vo foi a não concordância por parte desses 
profissionais com a estratégia adotada pelo 
evento: See now, buy now (“Veja agora, 
compre agora”).

Por seu turno, o organizador do SPFW, 
Paulo Borges, destacou: “Nesta edição es-
tamos fazendo um chamado para que as 
pessoas acordem e saiam da letargia de um 
passado sem volta. Este ano, inclusive, va-
mos realizar o evento com uma verba bem 
menor, isso porque o prefeito João Doria 
Jr. promoveu um enxugamento nas despe-
sas, prometendo que no futuro nos ajudará 

com a busca de investimentos junto à ini-
ciativa privada.

No primeiro dia da SPFW, o desfile da 
UMA ocorreu sem música ou trilha, entre 
as obras da Pinacoteca do Estado. A esti-
lista da marca, Raquel Davidowicz, comen-
tou: “Vivemos num tempo de reprograma-
ção, e durabilidade é a palavra da vez.” Os 
desfiles da tarde, por sua vez, aconteceram 
no prédio da Bienal. No desfile masculino 
de João Pimenta, paletós foram sobrepos-
tos a saias plissadas e calças-saia. Aliás, nos 
próprios corredores da Bienal foi possível 
ver um grande número de meninos vestin-
do saias!?!?

Entre as várias apresentações do 2º 
dia, o ponto alto foi sem dúvida o desfile 
da Ellus em comemoração à sua história ao 
longo de quatro décadas e meia. Durante 
um desfile longo, a energia da celebração 
tomou conta da Bienal: 75 looks com mo-
delos estrelados, alguns dos quais foram fa-
mosos nos anos 1990 e 2000, como Maria-

A 43a EDIÇÃO DO 
SÃO PAULO FASHION WEEK

A estilista Raquel 
Davidowicz.
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na Weickert, Luciana Curtis e Jorge Gelati, 
entre outros.

Esse desfile teve uma vibração leve-
mente transgressora, com um suave toque 
hardcore. Um casal, por exemplo, entrou 
na passarela de um jeito diferente: ele sem 
camisa; ela com um cigarro na mão. Ou-
tra modelo apareceu condunzindo um cão 
doberman (em uma alusão às imagens do 
famoso fotógrafo alemão Helmut Newton). 
Algumas modelos usaram coleiras e looks 
pretos fetichistas, uma característica da 
marca. Coturnos e botas pesadas deram 
um toque urbano. O que se procurou mos-
trar foi uma moda real (!?!?), com um tom 
impertinente e provocativo de tempos “po-
liticamente corretos”. 

Na quarta-feira dia 16, São Paulo viveu 
muitas manifestações e o trânsito ficou 
caótico, o que dificultou bastante a chega-
da das pessoas aos locais onde acontece-
riam os desfiles. Nesse terceiro dia, deve-
-se destacar a coleção da carioca Isabela 
Capeto, que teve a ideia de evidenciar o 
regionalismo e as tradições culturais do Ca-
riri cearense para criar as peças dessa tem-
porada. Para isso, a estilista visitou a região 
nove vezes em 2016, apostando no borda-
do artesanal (que, alias, já é por isso só um 
resgate da tradição local). Usando tecidos 
como o algodão, a seda e o tule, Isabela Ca-
peto imprimiu um movimento bem suave 
às suas roupas.

No quarto dia do SPFW, a À La Garçon-
ne trouxe uma coleção bem despudorada, 
com direção criativa de Fábio Souza e do 
estilista Alexandre Herchcovitch. Esse des-

O desfile da Ellus.

file entrou em sintonia com o comportamento de vanguarda 
da geração dos millennials (os milenianos são pessoas com 
no máximo 32 anos…). Essa geração é direta, desbocada, tem 
sexualidade fluida e consciência ambiental. E durante esse 
desfile percebeu-se ousadia em tudo: no palavrão escrito na 
meia, na estampa com partes do esqueleto humano, na mo-
delo sem calcinha, nas roupas masculinas transparentes, no 
garoto de saia etc.

No desfile de Amir Slama, estilista que tornou-se renoma-
do com a moda praia, focou-se numa questão que deveria ser 
óbvia: a liberdade das mulheres de se vestir como quiserem, 
sem que isso seja interpretado de forma diferente pelos ho-
mens. A ação, que aconteceu durante o desfile, contou com a 
ajuda de uma tinta invisível que só podia ser visualizada nas 
fotografias tiradas com flash das quarto modelos na passare-
la. E aí frases como: “Decote não é convite”, “Minha saia não é 
permissão”, “Me visto como eu quiser” e “Perna de fora não é 
provocação”, ganharam as redes sociais, com a hashtag ‘#de-
cotenaoeconvite’. Amir Slama comentou: “Muitos homens 
ainda encaram como uma provocação o fato de as mulheres 
quererem usar roupas curtas ou decote. Isso é um absurdo.”

No ultimo dia dos defiles do SPFW – sexta-feira 17 –, as mar-
cas jovens trouxeram uma injeção de frescor às passarelas.

Os novos ares, necessários e bem-vindos, vieram da estreia 
da A. Niemeyer, com modelos assinados pela dupla Fernan-
da Niemeyer e Renata Alhadeff. A coleção foi inspirada nos 
fiordes, nas tundras, no deserto e, por isso, notou-se um jogo 
sofisticado de texturas: o peso e o volume de lã de carneiro 
fizeram o contraponto com um algodão leve e quase transpa-
rente. Também foram muito apreciados os desfiles das mar-
cas Reserva, Amapô e Lab.

Bem, após o ultimo dia da 43ª SFPW foi possível chegar a 
duas conclusões: os nossos designers jovens são muito talen-
tosos e se sobressaíram mostrando energia e inovando bas-
tante. Já o See now, buy now é ainda uma experiência, um 
teste, e só no futuro se poderá dizer com certeza se, de fato, 
essa é uma estratégia correta!!!
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Realizado desde 1987, o Mobile 
World Congress (MWC) se consa-
grou como o principal evento do 

mundo para apresentar e discutir dis-
positivos móveis e telecomunicações, 
além de aplicativos e serviços.

Nos últimos anos, no entanto, a fei-
ra que acontece em Barcelona, passou 
a chamar a atenção do público por ou-
tra razão: ser o palco para a Samsung 
anunciar suas maiores novidades em 
smartphones, com o lançamento da 
sua linha Galaxy S. O smartphone da 
Samsung é o principal modelo, com sis-
tema operacional Android do Google.

De fato, em Barcelona ele é o maior 
adversário de empresas como LG, Sony 
e Xiaomi, que sempre comparecem ao 
evento nessa cidade espanhola.

Entretanto, na feira de 2017 – re-
alizada nos dias 27 e 28 de fevereiro 
– as coisas foram diferentes: após os 
problemas apresentados pela bateria 
do smartphone Galaxy Note 7, no fim 
de 2016, a empresa decidiu atrasar o 
anúncio do Galaxy S8, (que acabou fa-
zendo em 29 de março em Nova York).

Isso obviamente abriu espaço para 
as outras marcas se tornarem protago-
nistas. Uma das coisas que provocou 
alarido no evento em Barcelona foi a 
divulgação de que em breve se pode-

MÚSICA

UMA MÚSICA QUE SÓ DÁ 
PARA OUVIR SE ESTIVER 
CHOVENDO…

Há quem diga que certas músicas só agradam ou são próprias 
para serem ouvidas em dias de chuva!!!

E não é que a banda norte-americana White Denim achou 
essa “constatação” incrível, levando-a a sério e no início de março de 
2017, esse grupo de rock, de Austin, no Estado do Texas, lançou uma 
música no serviço de streaming Spotify que só pode ser tocada duran-
te dias de chuva, garoa ou tempestade?!!

Bem, fazer isso não é tão difícil, pois com o auxilio da geolocaliza-
ção, um recurso que permite descobrir onde o usuário está em deter-
minado momento, o Spotify fica sabendo onde está o ouvinte e se lá 
está chovendo!!!

Se esse não for o caso, a música – chamada No Nee Ta Slode Aln – 
fica indisponível para o ouvinte e sequer aparece em qualquer busca 
na plataforma de streaming de música.

Note-se que atualmente o Spotify é a plataforma mais popular do 
mundo, com mais de 100 milhões de usuários!!!

Essa “brincadeira”, no entanto, só funciona caso o usuário esteja 
nos Estados Unidos da América (EUA). Ou seja, os ouvintes brasileiros 
não podem curtir a música do White Denim (a menos que algo excep-
cional ocorra, é claro…).

Vale lembrar que nessa “brincadeira” há uma interessante estra-
tégia comercial, afinal, a música é uma parceria do grupo texano com 
a famosa marca de artigos esportivos The North Face. Neste sentido, 
um trecho de 30 s da canção foi liberado em uma propaganda da em-
presa veiculada pelo YouTube!!!

Você, curioso (a) leitor (a) da Criática, tem aí uma pista para ouvir e 
refletir se realmente é uma canção para momentos chuvosos… 

Banda White Denim.

MOBILE 
WORLD 
CONGRESS 
DE 2017
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rá baixar no celular um filme de 2 hora em 
apenas 15 s.

Foi com esse apelo que fabricantes de 
chips e gigantes de infraestrutura iniciaram 
uma corrida de patentes e lançamentos de 
equipamentos já de olho no próximo degrau 
tecnológico, o 5G.

Enquanto a quarta geração (4G) de tele-
fonia móvel cresce cercada de desafios de 
cobertura em todo o mundo, o novo padrão 
vai permitir conectar qualquer tipo de pro-
duto à Internet, e não apenas telefones ce-
lulares e computadores.

A rede 5G vai começar a ser implemen-
tada de forma tímida ainda em 2017 em 
países como Japão, Coreia do Sul e Esta-
dos Unidos da América (EUA). Essa nova 
tecnologia permtirá velocidades de até 20 
gigabits por segundo (Gbps), sendo que 
um gigabit corresponde a mil megabits por 
segundo (Mbps).

O 4G já trafega em 40 Mbps em alguns 
países, porém no Brasil alcança até 15 Mbps. 
Nesse MWC de 2017, ao contrário dos últi-
mos anos, não foram os potenciais concor-
rentes do iPhone que brilharam. As verda-
deiras estrelas foram celulares um pouco 
mais baratos – como o novo MotoG –, mas 
que apresentaram alguns recursos sofistica-
dos de smartphones premium.

Seja apresentando um acabamento de 
plástico, melhorando a qualidade da câme-

ra, ou até apostando no leitor de impressão digital, os fabricantes 
foram transformando os aparelhos medianos para que pudessem 
competir com os mais sofisticados do mercado, e, assim, alavancar 
suas vendas.

Porém, a despeito dessas modernizações nos celulares e nos ro-
bôs com inteligência artificial – como foi o caso da máquina de café 
que ajuda o cliente a escolher a bebida –, foram os carros do futuro 
que roubaram a cena no MWC.

Assim, automóveis com processadores de celular embarcados, 
veículos operados remotamente e orientados com movimentos pro-
gramados previamente por meio de um relógio de pulso foram al-
gumas das novidades apresentadas pelas montadoras em parceria 
com empresas de tecnologia, operadoras e aplicativos de mapas. 

E essas novidades tendem a chegar rápido no Brasil. Isso por-
que a partir de 2018, todos os carros vão sair das fábricas já com 
chips embutidos, permitindo uma maior interação com celulares e 
tablets, por meio de recursos como localização, monitoramento de 
combustível e calendário de revisões.

Essa previsão foi feita pela Qualcomm, a maior fabricante de pro-
cessadores do mundo. Aliás, no evento, essa empresa norte-ameri-
cana fechou uma parceria global com a empresa alemã Volkswagen 
e, em breve, fará o mesmo com as famosas Audi e Peugeot, para 
tornar seus veículos mais inteligentes.

Rafael Steinhauser, presidente da Qualcomm para a América La-
tina, comunicou: “A partir de 2018 todos os carros no Brasil já serão 
inteligentes (!?!?), pois já sairão da fábrica assim. E nos próximos 
anos, vamos ter isso numa diversidade de carros, como os coletivos, 
os privados, todos conectados!!!”

Por seu turno, Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, uma fa-
bricante norte-americana de carros inteligentes, antecipou de forma 
jocosa: “Em breve, andar de carro será como andar de elevador, 
sem motorista, num processo automatizado!!!”

Cada ano, dezenas de milhares de repórteres, analistas e homens de negócios comparecem ao MWC, como nesse de 2017.

P&D
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DESIGN

A fabricante de chips Intel anunciou 
em 13 de março de 2017 a compra 
da start-up israelense Mobileye, res-

ponsável por uma das tecnologias mais 
avançadas do mundo na área de preven-
ção de colisões e detecção de espaço para 
automóveis autônomos.

Historicamente, o negócio de US$ 15,3 
bilhões é bem “ousado” no proeminente 
mercado de carros sem motorista.

Essa aquisição coloca a tradicional com-
panhia norte-americana em uma posição 
de destaque, depois que ela perdeu muito 
espaço com a queda nas vendas dos per-
sonal computers (PCs) e com o fracasso na 
produção de processadores para smart-
phones!?!?

Fundada por Amnon Shashua e Ziv Avi-
ram, em 1999, a Mobileye detinha no 1º 
trimestre de 2017, 70% do mercado global 
de sistemas anticolisão e de auxílio ao mo-
torista.

Com sede em Jerusalém, a empresa sur-
giu numa época em que a maioria das mon-
tadoras ainda achava que cintos de segu-
rança e airbags eram os principais itens de 
segurança de um veículo. Hoje ela fabrica 
câmeras, processadores e softwares para 
cerca de 12 montadoras de carros. 

O sistema de visão para carros por ela 
desenvolvido, permitiu que os veículos 
passassem a “enxergar” as ruas e a se co-
municar com o acelerador e o freio, e, as-
sim, respondessem sozinhos a situações 
de risco.

A Mobileye é a principal fornecedora do 
sistema de direção autônoma dos carros da 
Tesla Motors, empresa do bilionário Elon 
Musk.

Por seu turno, a Intel tornou-se mun-
dialmente conhecida por fabricar chips 
para computadores, e agora parece estar 
entrando em negócios um pouco mais di-
versificados…

INTEL ADQUIRE START-UP 
   DE CARROS AUTÔNOMOS 
      POR US$ 15,3 BILHÕES

P&D28
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Na realidade, Brian Krzanich – presiden-
te executivo da Intel –, explicou: “Essa tran-
sação será responsável por unir os olhos do 
carro autônomo – o sistema desenvolvido 
pela Mobileye – ao cérebro inteligente que, 
de fato, dirige esse carro, ou seja, os nossos 
chips!!!”

Com essa aquisição a Intel vai acirrar 
ainda mais a disputa com outras gran-
des fabricantes de processadores, como a 
Qualcomm – que em junho de 2016 com-
prou por US$ 47 bilhões a NXP, a principal 
fabricante de chips para carros – e a NVidia.

De acordo com estimativas da Intel, o 
mercado de  carros autônomos deve al-
cançar algo próximo de US$ 75 bilhões até 
2030.

Apesar de todo esse potencial, há quem 
acredite que a Intel mirou num segmento 
que está bem distante do principal foco de 
seus negócios (!?!?), o que poderá repre-
sentar para a empresa um sério risco no 
futuro.

Outro ponto de “inconformismo” por 
parte de quem acompanhou o negócio foi 
o alto valor pago pela aquisição da start-up 
israelense. Afinal, de acordo com o analis-

Da esquerda para 
a direita, Brian 

Krzanich, CEO da 
Intel, Harald Krueger, 

CEO da BMW e Amnon 
Shashua, co-fundador, 

presidente e CTO da 
Mobileye NV.

ta Craig Ellis, da consultoria B. Riley, o valor 
gasto corresponde a 21 vezes a receita es-
perada para a Mobileye em 2017.

Será que não foi uma transação absur-
damente cara?

Amnon Shashua 
(esquerda) e Ziv Aviram.
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“De acordo com estimativas 
da Intel, o mercado de  
carros autônomos deve 
alcançar algo próximo de 
US$ 75 bilhões até 2030.”
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O conceito de conteúdo de marca 
está desafiando os patrocinadores 
a criar propostas de entretenimen-

to (ou de utilidade) interessantes, ao pon-
to do espectador de um programa de TV 
ficar ansioso (!?!?) para ver essas propa-
gandas.

Por exemplo, a rede Discovery – que tem 
11 canais no País –, já está testando essa 
máxima no dia a dia de sua programação, 
encaixando conteúdos desenvolvidos em 
parceria com seus patrocinadores, como o 
Pão de Açúcar, a Peugeot, a Friboi etc.

Participando do Rio Content Market 
– evento que reuniiu em março de 2017 
produtores de TV e cinema do País –, a Dis-
covery apresentou uma pesquisa na qual 
fica evidente que quanto mais sutil for a 
presença de uma companhia, melhor é o 
resultado para ela na venda de seus produ-
tos/serviços!!!

Deve-se ter em conta, porém, que os 
programas de conteúdo não são produzi-
dos da noite para o dia. Ao contrário: são 
feitos com base em muita negociação, pois 

geralmente incluem quatro partes que pre-
cisam colaborar e concordar entre si: a alta 
administração da empresa; os represen-
tantes da emissora de televisão que exibirá 
o programa; os integrantes da produtora 
encarregada; e os membros da agência de 
publicidade da marca.

Além dos aspectos criativos da atração 
proposta, as partes precisam lidar com as-
pectos econômicos (definir o valor a ser 
gasto no projeto) e imagéticos (relativos a 
temas aos quais a marca quer – ou não – se 
vincular).

Por exemplo, muitos anunciantes não 
querem que as suas propagandas apare-
çam próximas daquelas que exibem con-
teúdos pornográfico, violento ou de algo 
que incentive ao terrorismo!?!?

Na terceira semana de março de 2017, 
o Google perdeu alguns dos seus maiores 
anunciantes nos EUA, como por exemplo a 
Johnson & Johnson e a AT&T – esta última, 
alias, foi uma das cinco maiores anuncian-
tes dos EUA em 2016, ao gastar quase US$ 
1 bilhão em propaganda.

P&P

O CONTEÚDO ESTÁ NO FOCO 
DOS CANAIS DE TV, E DE TUDO…
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O fato é que estas organizações não 
querem mais veicular vídeos promocionais 
no YouTube ou em outras plataformas do 
Google, pois chegaram a conclusão de que 
a gigante de tecnologia não tem tomado 
medidas suficientes para impedir a exibi-
ção de conteúdos que incitam o terrorismo 
e o ódio, e que aparecem próximos de suas 
propagandas.

No Rio Content Market, foram exibidos 
muitos casos de sucesso de empresas que 
firmaram parcerias com canais de TV, exi-
bindo vídeos com conteúdos que acaba-
ram promovendo tanto o canal quanto a 
marca. Ai vão alguns exemplos recentes de 
propaganda com conteúdo.

O norte-americano Zach King, que se 
tornou conhecido mundialmente pelos 
vídeos que colocou em suas plataformas 
YouTube e Vine, é o protagonista da nova 
campanha da Heinz, criada pela agência 
brasileira Africa. Na verdade, são dois ví-
deos em que Zack King mostra ingredientes 
frescos sendo magicamente transformados 
em ketchup e maionese.

De acordo com a empresa, a intenção 
foi mostrar que os produtos da Heinz são 
feitos com ingredientes de qualidade e se-
lecionados.

Por seu turno, a marca de eletrodomés-
ticos Consul, da empresa multinacional 
Whirlpool, está se concentrando agora na 
solução dos problemas enfrentados pelos 
usuários de eletrodomésticos. Assim, 
num recente filme de 30 s da 
marca, para a televisão aber-
ta, ela se voltou para soluções 
mais criativas, mostrando, 
por exemplo, como as pra-
teleiras facilitam o arma-
zenamento de diferentes 
alimentos nos refrigera-
dores, ou como um copo 
pode evitar o desperdício 
de sabão em pó durante a 
lavagem de roupas.

Apesar do alto teor al-
coólico (14%), mas com 
preço acessível e efeito 
afrodisíaco e estimulan-
te – algo que se apoia no 
conceito por trás do rótu-
lo do casal sensual que evi-

dencia um romantismo flamejante, criado 
pelo ilustrador gaúcho Benício –, a Catuaba 
Selvagem, da Arbor Brasil, resolveu ganhar 
espaço na preferência dos foliões no Car-
naval, e em 2017 se deu muito bem.

Claro que isso não se deu por acaso. Foi 
montada uma estratégia de marketing que 
fez com que a Catuaba estivesse presente 
em cerca de 1.000 eventos e shows. Neles 
divulgou-se “indiretamente” que, por cau-
sa de suas sementes, a bebida provoca um 
efeito estimulante à libido. E, de fato, a Ca-
tuaba tem um efeito vaso dilatador seme-
lhante ao do farmacológico Viagra…

Parece mesmo que o sucesso obtido no 
Carnaval de 2017 alavancará ao longo des-
se ano a venda de aproximadamente 40 
milhões de litros da bebida – e ainda mais 
pelo fato de a marca planejar estar presen-

te em, pelo menos, 2 mil eventos festi-
vos em todos o País. Sem dú-
vida, a bebida conta com um 
trabalho inteligente da marca, 
que conseguiu amealhar uma 

legião de catulovers, ou seja, 
“amantes da Catuaba”.

Observação importan-
te – Caro(a) leitor(a) da 
Criática, vale lembrar que 
a DVS Editora tem excelen-
tes livros que ensinam como 
proceder para chegar a um 
marketing de conteúdo. Veja 
alguns títulos interessantes:
Marketing de Conteúdo Épi-
co, de Joe Pulizzi.
Marketing de Conteúdo – A 
Moeda do Século XX, de Ra-

fael Rez.

J A N E I R O / F E V E R E I R O   2 0 1 7

O interessante anúncio da Heinz.

Catuaba obteve grande sucesso 
no Carnaval de 2017.
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E o uso do sistema de imagem oferece 
uma série de vantagens para a resseção 
robótica de tumores, sendo uma delas o 
ganho de tempo, visto que essas imagens 
estão a disposição antes da operação e, 
além disso, os tumores ficam bem locali-
zados e visíveis nesse sistema.

Na área de medicina nuclear um exa-
me chamado PET-CT, ou seja, tomogra-
fia por emissão de pósitrons combina-
da com tomografia computadorizada, 
é atualmente um dos mais modernos 
e poderosos, utilizado na avaliação de 
pacientes com câncer, e nele o equipa-
mento combina duas modalidades em 
um único sistema: a medicina nuclear e 
a radiologia.

Na realidade com este exame, o medi-
co tem uma imagem obtida por medicina 
nuclear fusionada com uma imagem de 
tomografia.

A primeira traz informações sobre o 
metabolismo do paciente, identificando 
como as células dele estão respondendo 
ao exame.

GRAÇAS À TECNOLOGIA,
PODE-SE CUIDAR MELHOR DA
SAÚDE DAS PESSOAS

Por Eudes de Freitas 
Aquino, presidente da 
Unimed do Brasil

A utilização da tecnologia pelo setor 
da saúde tem permitido obter re-
sultados cada vez mais visíveis e efi-

cientes em favor do paciente.
Isso tudo graças ao desenvolvimento 

de novos equipamentos que vem possibili-
tando diagnósticos cada vez mais precisos, 

além de terapias personalizadas e menos 
invasivas, melhorando não apenas o 

tratamento, mas permitindo a pre-
venção de doenças.

Um exemplo já existente e 
que está se disseminando entre 
os hospitais de ponta no Brasil é 
a combinação de diferentes tec-
nologias, como é o caso da sala 

híbrida.
Trata-se de uma sala cirúrgica na qual 

estão vários equipamentos avançados de 
imagens como angiografia, tomógrafo ou 
ressonância magnética.

Esses equipamentos permitem a rea-
lização de procedimentos minimamente 
invasivos, que obviamente são bem menos 
traumáticos para o paciente.
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E quando se acopla esta imagem à to-
mografia, consegue-se ter informações 
anatômicas, ou seja, quando a imagens da 
tomografia é sobreposta, o medico conse-
gue uma visão anatômica perfeita sobre a 
localização do tumor e pode distinguir exa-
tamente em que região isto acontecendo o 
processo de lesão.

Se a combinação de diferentes tecno-
logias tem trazido bons resultados para os 
cuidados da saúde, muito mais está che-
gando para este setor ao se lidar eficiente-
mente com o conceito de big data, ou seja, 
ao se administrar corretamente o volume 
brutal de dados que o setor gera e que não 
estão em muitos casos armazenados de 
forma estruturada.

Assim, por exemplo, quantas vezes um 
exame precisa ser refeito porque a pessoa 
o perdeu?

Não seria bom que toda a série de exa-
mes médicos que fazemos ao longo da nos-
sa vida estivesse armazenada bem como 
os diagnósticos e todo o histórico do que 
aconteceu conosco?

Sem dúvida, pois isso se transformaria 
numa tremenda ferramenta de conheci-
mento e de apoio às decisões futuras dos 
médicos que forem atender um paciente.

O uso do conceito de big data vem cres-
cendo em diversas áreas da saúde. Se em 
2012 foram gastos no mundo algo próximo 
de US$ 6 bilhões em big data, a estimativa 
é que até o final de 2018 essa cifra chegue 
a US$ 40 bilhões o que tem feito várias em-
presas voltar-se para o desenvolvimento 
de algoritmos e soluções do tratamento de 
grandes conjuntos de dados.

Uma delas é a Siemens, que já está 
oferecendo várias delas, além de garan-
tir a segurança destes dados, ou seja, a 
privacidade dos dados sobre a saúde das 
pessoas!!!

Aplicativo 
Teamplay da 
Siemens.

Uma delas é o teamplay, uma plataforma 
que auxilia na gestão, ao permitir o compar-
tilhamento do conhecimento sobre equipes 
de vários locais e disponibilizar, por exem-
plo, informações sobre a dose de radiação 
emitida pelas máquinas ou para operador 
– o que garante mais controle da qualidade 
do serviço oferecido aos pacientes e mais 
segurança para quem opera o equipamento.

E assim pode-se responder de forma in-
discutível a boa pergunta: por que as pes-
soas vivem cada vez mais tempo?

Certamente por três motivos: o primei-
ro é a invenção de remédios cada vez mais 
eficientes e poderosos desenvolvidos espe-
cialmente nos últimos 100 anos, o segun-
do é essa incrível evolução da tecnologia, 
particularmente nas últimas três décadas, 
e, terceiro, naturalmente pela formação de 
médicos, como os que trabalham na Uni-
med, que conhecem os remédios, as novas 
tecnologias e são especializados nos diver-
sos problemas que atrapalham ou impe-
dem as pessoas de serem saudáveis.

Sem dúvida, não é mais nenhum sonho 
dizer que cada vez mais pessoas passarão 
dos 100 anos tendo uma vida social bem 
ativa!!!

“Estima-se, especialmente no Brasil, que 
80% das informações de saúde se apresentam 
dessa maneira e, com a tecnologia cognitiva, 
passem a ser estruturadas e desvendadas.”
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SETOR EDITORIAL

Inicialmente, convém lembrar que a Ama-
zon nasceu em 1994, como uma loja para 
a venda de livros on-line. Ela então se 

transformou num império diversificado de 
negócios e apostas promissoras potenciali-
zadas pela tecnologia.

A empresa, que hoje tem mais de 230 
mil funcionários e um valor de mercado de 
US$ 380 bilhões, precisa manter uma estru-
tura complexa, ao mesmo tempo em que 
investe pesado em ideias que ainda não são 
lucrativas – o drone para entregas, armazém 
voador, assistente pessoal com avançados re-
cursos de inteligência artificial (IA) etc. –, mas 
que poderão se tornar fontes de receita!!!

O fundador e presidente executivo da 
Amazon, Jeff Bezos, em carta escrita para 
os acionistas da empresa em abril de 2016, 
salientou: “Queremos ser uma empresa 
grande, mas que seja também uma máqui-
na de inovação.” Assim, a Amazon aparece 

FELIZMENTE, 
A AMAZON MUDOU 
A SUA PRÁTICA PARA 
VENDER LIVROS…

continuamente ligada a apostas em muitos 
setores, mas, apesar disso, continua sendo 
uma organização relativamente simples.

A empresa está apoiada em três pilares: 
a sua loja on-line – é difícil hoje não achar 
algo que não esteja a venda na Amazon.
com, pois ela tem 368,9 milhões de itens 
e, só no Natal de 2016, vendeu 1 bilhão de 
itens no mundo tudo; o programa de be-
nefícios Amazon Prime (entre os seus ser-
viços oferecidos estão entrega rápida, frete 
grátis, streaming de vídeos e músicas); e a 
Amazon Web Services (AWS) que oferece 
serviços baseados em computação em nu-
vem, com hospedagem de sites e sistemas, 
além de armazenamento de dados.

Falando especificamente da empresa 
no Brasil, ela chegou ao País em dezembro 
de 2012, vendendo o Kindle, um leitor ele-
trônico e uma biblioteca com 13 mil livros 
digitais em português.

Aspectos da loja da 
Amazon em Portland 
(EUA).
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O gerente da Amazon no Brasil, Alex 
Szapiro explicou: “Em agosto de 2014 co-
meçamos a vender livros físicos no país e, 
inicialmente, nossa relação com as editoras 
foi bem difícil. Porém, a situação foi se mo-
dificando e as editoras passaram a ter mais 
confiança em nós. Assim, nossos negócios 
aumentaram a uma taxa de dois dígitos ao 
ano, considerando vendas do Kindle, de li-
vros digitais – hoje temos 97 mil livros di-
gitais em português – e livros físicos. Além 
de vender livros, a empresa tem outros ne-
gócios no País, assim tem-se a loja de apli-
cativos para Android, a Amazon Appstore, 
o serviço de streaming Prime Video, porém 
ainda com catálogo reduzido. Novos pro-
jetos estão chegando ao Brasil e estamos 
contratando mais de 100 pessoas.”

Em 2007, Jeff Bezos, ao lançar o leitor 
digital Kindle, declarou: “O livro impresso é 
tão altamente evoluído e adequado para a 
sua tarefa que será muito difícil tirar o seu 
lugar.”

E não é que nesta primavera (que come-
çou nos EUA em 23 de março) a Amazon, 
prometeu abrir uma livraria, em plena Ma-
nhattan, em Nova York!!! 

Sem dúvida nenhuma há claros sinais 
do renascimento dos livros de papel por 
todos os lados. O mais claro é que suas 
vendas aumentaram não apenas nos EUA, 
mas também em muitos outros países do 
mundo. 

A revolução no mercado editorial pro-
vocada pela tecnologia digital não foi do 
mesmo tipo que a vista nos setores da mú-
sica, da televisão e das notícias – afinal, as 
pessoas continuam gostando dos livros!!! 
A força da popularidade do livro de papel 
continua sendo saudada como uma histó-
ria afetuosa do triunfo dos valores tradi-
cionais sobre a fria e insensível tecnologia.

Os leitores gostam do toque e da sen-
sação proporcionadas pelos livros impres-
sos. Os norte-americanos, por exemplo, 
leem uma media de 12 livros por ano. Isso 
é o que os nossos professores de português 
deveriam incentivar em seus alunos, ou 
seja, se tornarem ávidos leitores de livros, 
e, em sua maioria, de papel!!!

Claro que as pessoas querem preços 
baixos para os livros que compram e não 
gostam do fato de que os digitais têm pre-

ços comparativamente caros, inclusive 
maiores do que aqueles dos livros de capa 
dura ou brochura.

Jeff Bezos iniciou em 2007 um arrojado 
projeto para a adoção em massa do Kindle, 
com promoções de livros de grande suces-
so a US$ 9,99 e a disponibilização de livros 
digitais a preços mais baratos que os im-
pressos. Porém, tudo indica que agora seus 
esforços tenham arrefecido muito e a Ama-
zon esteja seguindo no sentido oposto – e 
dando preferência aos livros de papel!?!?

E Jeff Bezos chegou a essa conclusão 
pelo fato de em 2016 a Amazon ter vendi-
do 35 milhões de livros impressos a mais 
que em 2015, e arrebatado ainda mais a 
sua participação no mercado de um antigo 
concorrente, a Barnes & Noble.

Os livros de capa dura e brochura estão 
atualmente mais baratos por conta de sua 
venda com descontos, enquanto os digitais 
estão mais caros pelo fato de serem vendi-
dos sem tanto desconto. A maioria das pes-
soas ainda compra livros individualmente, 
o que se comprovou com o fracasso dos 
serviços de assinatura de livros digitais. O 
fato é que a Amazon não tem urgência de 
acabar com isso, até porque, ela é a maior 
vendedora de livros do mundo!!!

O que se pode dizer por enquanto é que 
o renascimento do livro de papel é algo 
que vem agradando tanto os autores quan-
to a Amazon e as editoras!!!

Em 2007, Jeff Bezos, 
ao lançar o leitor digital 
Kindle, declarou: 

“O livro 
impresso 
é tão 
altamente 
evoluído e 
adequado 
para a sua 
tarefa que 
será muito 
difícil tirar o 
seu lugar.”
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TURISMO

E continua a queda de braço ente a pre-
feitura de Amsterdã e parte de sua 
população. No centro da polêmica 

está o que ocorre num dos mais célebres 
bairros boêmios da cidade: o Red Light Dis-
trict (“distrito da luz vermelha”). Situado 
no centro, a região é conhecida no mundo 
todo não apenas por seus bares, ou seja, 
por suas cafeterias (os coffee shops) de ma-
conha, mas também por suas famosas vitri-
nes de prostituição.

Preocupada com a clara (ou suposta) 
degradação da região, a administração mu-
nicipal resolveu intervir… Uma das razões 
alegadas pela prefeitura é a explosão da 
densidade populacional causada pelo tu-
rismo de massa. Nesses últimos tempos, 
Amsterdã, assim como Veneza ou Barce-
lona, vem sendo vítima da invasão de es-
trangeiros à procura de pontos turísticos, 
particularmente os exóticos.

Embora não abrigue a sede do governo 
do país – localizada em uma cidade próxi-
ma chamada Haia – Amsterdã é a capital 
da Holanda e possui 850 mil habitantes. Ela 
tem recebido algo próximo de 5,5 milhões 
de turistas por ano, o que origina uma po-

pulação média flutuante de mais de 458 
mil pessoas por mês!!!

Um dos efeitos nefastos dessa dinâmica 
é a inflação, que torna a cidade mais cara 
para os seus moradores. Além disso, ino-
vações como o Airbnb – um sistema que 
oferece aluguéis de curta duração –, por 
exemplo, também têm afetado a oferta de 
imóveis para os que vivem em Amsterdã. 
Estes não apenas têm menos opções, mas 
se veem obrigados a pagar mais caro pelos 
aluguéis.

Num comunicado feito pela prefeitu-
ra de Amsterdã em 2017, ressaltou-se: 
“A intenção da administração municipal é 
aprimorar a qualidade de vida do centro 
da cidade e, neste sentido, vamos intervir 
e fechar os locais que atraem turistas in-
desejáveis – os que vêm para cá somente 
para comprar maconha nessas ‘cafeterias’. 
O fato é que algumas áreas do distrito da 
luz vermelha estão de fato tomadas pelo 
comércio de maconha. Na rua que beira o 
canal de Oudezijds Voorburgwal, uma úni-
ca rede de cafeterias, a Bulldog – que hoje 
reivindica para si o posto de ‘a mais antiga 
de Amsterdã’ – tem pelo menos três lojas.”

O FECHAMENTO 
DAS “CAFETERIAS” 
DE AMSTERDÃ PODE 
AFETAR O TURISMO! Um vista noturna do Red Light District.
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Estimativas indicam que 30% dos 
turistas que vem a Amsterdã, acabam 
indo aos coffee shops, e a estada 
dessas pessoas na cidade acaba 
injetando na economia US$ 1,8 bilhão 
ao longo do ano.

Superlotados, esses coffee shops se pa-
recem cada vez mais com mercadinhos es-
pecializados na venda de “erva” e produtos 
relacionados à maconha.

Deve-se recordar entretanto que, apesar 
de Amsterdã ter conquistado a fama de “ci-
dade que respira um ar de liberdade e tole-
rância”, nos últimos 10 anos quase metade 
dos seus 350 célebres cafés – onde holan-
deses e estrangeiros podiam comprar maco-
nha – foram fechados. Inclusive, em 31 de 
dezembro de 2016, foi a vez de o Mellow Ye-
llow – um bar fundado em 1967, que logo se 
transformou num símbolo da cultura liberal 
dos holandeses – ter suas portas baixadas

Ao ordenar o fechamento do Mellow 
Yellow, a prefeitura alegou a existência de 
uma escola a menos de 250 m de distân-
cia. Esse argumento foi aceito pela justiça, 
entretanto, continua sendo contestado 
pelo seu proprietário, Johnny Petram, que 
explicou: “A justificativa da prefeitura é to-
talmente infundada, porque a escola à qual 
ela se referiu é, na realidade, uma acade-
mia para cabeleireiros, com alunos maiores 
de 18 anos. Tenho a minha suspeita de que 
é o próprio governo holandês que quer se 
apropriar do negócio de vender maconha. 
Aliás, o governo sabe que no que se refe-
re à produção da maconha – hoje iliegal e 
sob o controle de mafias internacionais –, 
só no país há um mercado de mais de € 1 
bilhão!!! Mas a situação dos coffee shops 
sempre foi difícil e o risco de fechamento 
sempre existiu. As leis relativas ao consu-
mo de maconha estão estabelecidas, mas 
quando se administra uma cafeteria que 
pode receber a erva, você acaba inclinado 
a infringir as leis o tempo todo…”

Após as eleições de março de 2017, 
notou-se que os três maiores partidos da 
Holanda se revelaram a favor da limitação 
progressiva dos coffee shops, e isso deve 
acontecer para que se reduza o turismo in-
ternacional associado ao consumo da erva.

Segundo Joachim Helms, presidente 
da União dos Revendedores de Cannabis, 
um sindicato que representa mais de 100 
proprietários de coffee shops holandeses: 
“A legalização da produção da maconha 
colocaria um fim a 50 anos de contradição 
na política pública sobre o tema. É o culti-
vo ilegal que abre as portas para o tráfico 
internacional de drogas, tácito e tolerado 
pelo Estado. Essa contradição entre poder 
consumir, mas não poder produzir, não 

pode mais continuar!!!” Vale lembrar que 
Joachim Helms é proprietário de quarto ca-
feterias desse tipo chamadas Green House 
(muito frequentadas pelo público brasileiro 
que viaja para Amsterdã).

Não se pode deixar de destacar que 
uma significativa parte da população está 
se levantando contra as iniciativas da pre-
feitura de Amsterdã no que se refere ao 
fechamento dos coffee shops. Também 
a posição do comércio underground (“às 
escondidas”) é contra a “Disneyficação” da 
cidade (a vinda somente de turistas muito 
“certinhos”). Para os mais resistentes, a Ho-
landa e a sua capital são sinônimos de uma 
cultura liberal em assuntos sociais, mas 
tudo isso está sendo abalado pelos parti-
dos muito conservadores e por empresá-
rios gananciosos!!!

Estimativas indicam que 30% dos turis-
tas que vem a Amsterdã, acabam indo aos 
coffee shops, e a estada dessas pessoas na 
cidade acaba injetando na economia US$ 
1,8 bilhão ao longo do ano. O fato é que 
ninguém vai querer abrir mão dessa quan-
tia, não é mesmo?

Mellow Yellow, um 
dos coffee-shops 

que teve que fechar 
as portas por estar 

perto de uma escola.
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TV38

No Brasil, na esteira do sucesso da série 
NCIS (Naval Criminal Investigative Servi-
ce) que já está na sua 14ª termporada, 

estreiou no dia 18 de março de 2017 a 8ª tem-
porada da série NCIS: LA, no canal A&E, e sem 
motivos para reclamar da audiência.

Seu agente mais perspicaz, G. Callen, é in-
terpretado por Chris O’Donnell, que destacou: 
“É muito bom estar numa série que as pessoas 
gostam de ver, porque já fiz coisas que ninguém 
assistia!!! Acredito que o público tenha se apai-
xonado pelos personagens do seriado. Assim, 
eles ligam a TV todas as semanas para saber o 
que os seus ‘amigos’ vão aprontar.”

Por seu turno, LL. Cool J., que também é apre-
sentador de um programa musical de sucesso, in-
terpreta o agente Sam Hanna. Por conta de seus 
bromance (algo como “romance entre irmãos”) 
com G. Callen, ele acabou se tornando uma figura 
destacada do seriado. Ele comentou: “É engraça-
do porque Chris e eu somos muito diferentes e, 
ao mesmo tempo, muito parecidos. Por exemplo, 
ele gosta de golfe e eu sou boxeador. São mundos 
bem diferentes! Mas, apesas dessas e outras dife-
renças nós nos damos muito bem.”

A equipe de investigação também tem ou-
tros personagens notáveis, como a diminuta 
(apenas em tamanho!) supervisora Herrietta 
Lange, a “Hetty”, interpretada por Linda Hunt, 
que além de ótimos conhecimentos técnicos 

conta com um raciocínio incrível para desven-
dar os diversos casos que se apresentam; a es-
pecialista em línguas Kensi Blye (interpretada 
por Daniela Ruah); o operador de tecnologia 
Eric Beale (com Barrett Foa fazendo esse papel); 
a especialista em obter dados e informações da 
Web e das redes, Nell Jones (interpretada por 
Renée Felice Smith); e o engraçado detective 
Marty Deeks (interpretado por Eric Christian 
Olsen), sempre de olho em Kensi.

Scott Gemmill, que sustituiu o criador da 
série Shane Bressnan no papel de show runner 
(responsável por cuidar da direção e da produ-
ção em geral), nessa nova temporada criou uma 
trama saborosa, em que um traidor acabará se 
revelando dentro do grupo.

Ele contou: “Apesar de o seriado não se tar-
tar de um programa de cunho politico, ele não 
deixou de ser influenciado pelo que acontece 
no mundo, como, por exemplo, a terrível guerra 
civil da Síria. Contudo, a parte mais difícil para 
nós durante a produção dessa 8ª temporada foi 
o falecimento de Miguel Ferrer (que fazia o pa-
pel de Owen Granger), em janeiro de 2017.

Procuramos lidar com a sua morte do jeito 
que pudemos, pois não estávamos prontos para 
lhe dizer adeus. Éramos muito amigos. Estamos 
terminando de gravar esta temporada e ainda 
teremos de descobrir como nos despedirmos 
dele em caráter definitivo...”

NCIS CONTINUA 
FAZENDO SUCESSO! O talentoso elenco da série 

NCIS. A partir da esquerda, 
Deeks, Kensi, Hanna e Callen
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Tudo indica que 2017 será um bom ano 
para os games brasileiros. Os princi-
pais estúdios do País divulgaram os 

seus lançamentos para os próximos meses, 
sendo que há tí tulos para smartphones, 
PCs e consoles.

Deve-se recordar que a grande maioria 
dos estúdios do País trabalha atualmente 
com equipes bem enxutas, compostas de 
no máximo 15 pessoas. Isso lhes permite 

dar vazão a apenas um jogo por vez, sendo 
que, em média um game leva cerca de dois 
anos para ser produzido.

Além disso, muitos estúdios, enfrentam 
contratempos diversos, como a falta de di-
nheiro ou a necessidade de capacitar cada 
vez mais os integrantes de sua equipe.

Leonardo Butelli, sócio-fundador da 
empresa Bad Minions, sediada em Brasi-
lia, explicou: “Acredito que até outubro de 
2017 deveremos lançar o game Alkymia, 
de aventuras em 3D, nosso primeiro jogo 
após três anos de desenvolvimento.

Fazer um jogo grande envolve muita pes-
quisa e criação de conteúdo. Um cenário, 
por exemplo, demora cerca de cinco meses 
para ser feito com qualidade e perfeição.”

Uma outra empresa brasiliense, a 
Behold, que se tornou conhecida após lan-
çar em 2013 o game Knights of Pen and 
Paper – cujas vendas até o início de 2017 
alcançaram cerca de 3,1 milhões de cópias 
no mundo todo –, prometeu para o início 
do 3º trimestre de 2017 o lançamento do 
Galaxy of Pen and Paper, que transforma 
o universo medieval do jogo anterior em 
uma aventura de fi cção cientí fi ca.

Saulo Camarotti  , sócio da Behold, disse: 
“Ao fazer o Galaxy, a intenção foi a de trazer 
mais frescor à franquia. Ele será publicado 
no Brasil e no exterior em uma parceria que 

Galaxy of Pen and 
Paper, um game 
incrível.

A PRODUÇÃO DE VIDEOGAMES 
NO BRASIL EM EVOLUÇÃO!
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temos com a empresa sueca Paradox Inte-
ractive, e com a empresa japonesa Bandai-
-Namco.”

A Vivid Studios, de São Paulo, vai lançar 
o Eternity: The Last Unicorn, e a empresa 
gaúcha Aquiris vai disponibilizar o Ballistic 
Overkill.

Há também o lançamento de videoga-
mens de estúdios brasileiros, o que mostra 
que este setor da economia criativa (EC) 
estã se consolidando cada vez mais.

É importante também salientar que os 
jogadores profissionais brasileiros estão 
começando a se destacar, como foi o caso 
de Marcelo “Coldzera” David, do time da 
SK Gaming, de Counter Strike: Global Of-
fensive (CS:GO), que conquistou o prêmio 
de melhor jogador de esportes eletrônicos 
(e-sports) do The Game Awards 2016, pre-
miação considerada o “Oscar dos Games”.

Quem comunicou essa vitória de Col-
dzera foi nada menos que o nadador Mi-
chael Phelps, o maior atleta olímpico de to-
dos os tempos, pelo número de medalhas 
que conquistou.

Na oportunidade o brasileiro disse: “Ga-
nhar esse prêmio é uma conquista indivi-
dual que me deixa muito feliz, mas quero 
compartilhar o sucesso com todos da mi-
nha equipe.”

Marcelo "Coldzera" David foi porém o 
principal destaque da SK Gaming, um time 

norte-americano composta apenas por jo-
gadores brasileiros, isso durante a tempo-
rada de 2016.

Com boa regularidade, esse time se clas-
sificou para várias finais de campeonatos e 
venceu eventos importantes de CS:GO em 
2016.

A vitória do brasileiro foi entretanto 
uma grande surpresa, pois o favorito da 
categoria, decidida no voto popular era o 
sul-coreano Lee “Faker” Sang-hyeok, que 
venceu pela terceira vez o campeonato 
mundial da League of Legends.

Marcelo “Coldzera” 
David, do time da 

SK Gaming, de 
Counter Strike: Global 

Offensive (CS:GO).

O videogame 
Eternity - The Last 
Unicorn, criado por 
brasileiros.
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Mudar um hábito  
muda uma vida.  

Veja por onde começar em 
mude1habito.com.br.

João Kochanny, 62 anos.
Aponte seu leitor QR Code 
e veja o que o João tem 
para contar.

        Eu só envelheço nos dias em 
que não aprendo algo novo.

Conheça o mude1hábito,  
um movimento para colocar 
mais saúde em seu dia a dia. 

Aqui você encontra  
ferramentas simples para 

mudar e ouve histórias  
de pessoas reais,  

iguais a você, que quiseram  
viver melhor e conseguiram.



SOBLOCO. A ARTE DE CRIAR

COMUNIDADES VIBRANTES E

VALORIZADAS.

Com criatividade, respaldo

tecnológico e respeito ao meio

ambiente, a Sobloco vem

encontrando soluções capazes

de transformar sonhos em

realidade e tem sido

responsável por marcantes

sucessos do mercado imobiliário.

Desde 1958, a Sobloco desenvolve projetos urbanísticos, que visam

melhorar a qualidade de vida das pessoas. As soluções urbano-

ambientais de seus empreendimentos são reconhecidas nacional e

internacionalmente e tornaram-se referência em sustentabilidade.

Um exemplo é o Espaço Cerâmica, um dos maiores projetos de 

revitalização urbana do Brasil, vencedor da 17ª edição do Prêmio Master 

Imobiliário na categoria: Empreendimentos - Soluções Urbanísticas. 

www.sobloco.com.br

Espaço Cerâmica - São Caetano do Sul - SP

Visão de futuro é crescer 
sustentavelmente pensando 
nas próximas gerações.
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