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A presento a vocês clientes, com um enorme prazer, a nova edição da nossa revista 
Vitrine DAX. Um projeto desenvolvido para aproximar e cultivar o relacionamento 
com nossos colaboradores, fornecedores e clientes.

O objetivo principal desta empreitada sempre foi a aproximação, e para isso nossa 
publicação busca uma linguagem jovem e moderna, que represente os conceitos da 
marca e converse com o mundo em que nossos clientes vivem atualmente.

Arte, cultura, comportamento, gastronomia, beleza, tecnologia, viagem e moda 
compõem os assuntos principais da nossa revista. É surpreendente o resultado alcançado 
nesta 5ª edição e o alto nível de qualidade do conteúdo de algumas matérias. Os ensaios 
fotográficos ficaram incríveis e são um capítulo à parte. Um passeio por alguns dos 
melhores bares e restaurantes de São Paulo e uma visita ao maravilhoso Lago di Garda, 
que fica numa região charmosa da Itália, vão afastar você do dia-a-dia estressante. 

É preciso relaxar, afinal ninguém é de ferro, e para ajudar selecionamos os últimos 
lançamentos no cinema, na música e nas livrarias, além de uma entrevista com Marina de 
La Riva, uma das cantoras mais talentosas de sua geração, para você ficar ligado e curtir 
o que há de melhor na cultura e nas artes.

Gostaria de agradecer a todos os colaboradores e fornecedores que tiveram ligação 
direta ou indireta com a produção da revista pelo empenho e todo trabalho realizado para 
que esta publicação atingisse a qualidade que você vai ver a partir de agora. Nossa equipe 
está de parabéns e esperamos que ao ler esta revista vocês tenham o mesmo prazer que 
nossa equipe teve na hora de produzi-la. 

Aproveitem! 

Robson La Ferrera
Diretor Ótica DAX

Mais uma edicao da Vitrine DAX

editorial
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Chanel
CH 3222Q cor 1295
Modelo clássico feminino com acetato tartaruga, 
e detalhes da corrente entrelaçada que lembram 
a alça da bolsa.
cód. 019561

Prada
VPR 03N cor ZXM-101 
Modelo gatinho frontal bicolor em acetato.
cód. 018219

Öga
OG 6667 O cor 003
Modelo masculino em metal com acetato 
trabalhado e muita cor nas hastes.
cód. 020177

Prada
SPR 59M cor 1BC 1Z1
Modelo estilo vintage de metal com acetato 
e lentes degradê estilo retrô.
cód. 020615
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Roberto Cavalli
RC 655 cor 01B
Modelo retrô, estilo gatinho misturando 
metal e acetato.
cód. 019758 

Chanel
CH 5210Q cor 501-3C
Modelo feminino em acetato com haste em 
metal seguindo o conceito das correntes 
entrelaçadas lembrando a alça da bolsa.
cód. 020102

Tom Ford Infinite
TF Margot 226 cor 20B
Modelo feminino clássico em acetato 
e reconhecido como ícone da marca.
cód. 019684

Tom Ford
TF 249 cor 526
Modelo aviador masculino em metal 
com acetato e lente marrom.
cód. 019829
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Roberto Cavalli
RC Fritillaria 623 cor 042
Modelo clássico feminino em acetato com 
haste em metal e um conceito inovador.
cód. 018613

Roberto Cavalli
RC Peonia 526-S
Modelo feminino com linhas arrojadas, feito 
em metal dourado e lente em policarbonato 
degradê marrom.
cód. 013056

Emilio Pucci
EP 2631 cor 663
Modelo feminino em acetato com detalhes na 
haste que lembram os tecidos da coleção de 
roupas da marca.
cód. 014470 
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Carrera Forever
cor K9A9L
Modelo aviador estilizado feito em acetato.
cód. 013946

Evoke Amplifier
cor Purple & Bege
Modelo máscara de conceito arrojado 
em acetato colorido.
cód. 020467 

Montblanc
MB 285 cor 12W
Modelo feminino em metal com as hastes 
trabalhadas e detalhes do logo Montblanc e 
lentes degradê.
cód. 016497

2020

destaques
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A Ótica DAX anuncia a inauguração de mais uma unidade a ser 
aberta no Shopping Iguatemi JK, um dos empreendimentos de 
luxo mais aguardados da cidade. 

Com mais de 35 mil metros quadrados, quatro pisos de lojas e 
estimativa de público diário de 20 mil pessoas, o shopping JK Iguatemi 
recebeu investimentos de 322,3 milhões de reais. O complexo ainda deve 
receber duas torres comerciais e um teatro. 

O empreendimento vem causando frisson entre os fashionistas e 
ganhou destaque por abrigar a chegada de cerca de 30 marcas inéditas 
no país, como Bottega Veneta, Chanel Beaute, Dolce & Gabbana, Etiqueta 
Negra, Goyard, Gucci (Masculino), IWC, Jaeger-LeCoultre, Lacoste L!VE, 

Lanvin, Mil Mil, Nicole Miller Panerai, Paula Cahen D'Anvers, Prada, 
Rapsodia, Top Shop, Tory Burch e Van Cleef & Arpels.

Essa nova Ótica DAX no Shopping Iguatemi JK vai manter a 
modernidade dos últimos projetos e possui um espaço clean e 
aconchegante com os principais lançamentos do setor óptico, como Tag 
Heuer, Alain Mikli, Missoni, Dior, Chanel, Marc Jacobs, Oakley, Prada, 
Diesel, Dolce & Gabbana, entre outras grifes famosas. 

Nova Loja Shopping Iguatemi JK
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Loja 353
Itaim Bibi – São Paulo/SP

Ótica Dax inaugura, no início do segundo semestre, loja no Shopping Iguatemi JK
DAX  Iguatemi JK

Lorena
Alameda Lorena, 1.652
Jardim Paulista
(11) 3062-4130

Paulista
Avenida Paulista, 2001 - loja 22 
Cerqueira César
(11) 3284-2916

Morumbi Shopping
Avenida Roque Petroni Jr., 1089 
loja 03
(11) 5189-6600

Shopping Anália Franco
Avenida Regente Feijó, 1.739
loja Qq88
(11) 2076-1004

Shopping Bourbon Pompéia
Rua Turiassú, 2.100
loja 254
(11) 3673-3335

Shopping Center Norte
Travessa Casal Buono, 120
loja 945
(11) 2252-2498

Shopping Iguatemi Alphaville
Alameda Rio Negro, 111
loja 239
(11) 4195-6478

Shopping Penha
Rua Dr. João Ribeiro, 304
loja 1117
(11) 2294-1879

Shopping Plaza Sul
Praça Leonor Kaupa, 100
loja 103
(11) 5073-8326

Shopping Vila Olímpia
Rua Olimpíadas, 360
loja 107
(11) 3044-3525

Maiores informações no site:
www.oticadax.com.br

Conheça todos os endereços da Ótica DAX:

Morumbi Lorena Center Norte

Anália Franco AlphavilleBourbon

Ótica DAX
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O mercado brasileiro vem lidando com um problema 
que pode ser visto como um paradoxo, enquanto aumenta a 
exigência dos clientes, diminui a disponibilidade de mão de 

obra qualificada. nesse cenário a Gestão de recursos Humanos é cada 
vez mais decisiva no sucesso de uma empresa. 

a Ótica daX, alinhada com as mais modernas tendências, com 
o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento ao cliente final, 
vem investindo muito no desenvolvimento de estratégias adequadas e 
treinamento para sua equipe. 

a Treinare, empresa especializada no treinamento para 
desenvolvimento do capital humano, e responsável por esse tipo 
de trabalho na daX, vem trabalhando junto às equipes de liderança 
(gerentes) e às equipes de vendas, além de um programa de cliente 
oculto.  “Hoje vivemos um cenário antagônico: de um lado o cliente cada 
vez mais exigente e de outro lado um apagão de mão de obra”, explica 
deyse isimar, sócia-diretora da Treinare. 

o objetivo final de todos esses processos é a melhoria no 
atendimento ao cliente, e para isso, na experiência na loja, o 
atendimento tem foco no cliente e não no produto/processo. Foi criado 
um guia de atendimento e nosso cliente oculto testa se o roteiro está 
sendo utilizado para criar uma excelente experiência de compra, o que 
envolve da abordagem ao pós-venda, passando pelo conhecimento do 
cliente, criação de valor, negociação, fechamento da venda e entrega. 
chamamos isso de ciclo do cliente. “Quando este ciclo é feito com 

Aumentam os investimentos em Gestão de Recursos Humanos na Ótica DAX
Atendimento e o Capital Humano

“venho à daX pela variedade, comodidade, facilidade nas condições de 
pagamento e pelo atendimento extremamente personalizado, gentil e ágil”.
Analibia Bezerra Martini
Comerciante – cliente DAX desde 2002

“compro na daX, pois ela apresenta novidades de todas as marcas, 
atendimento personalizado, simpatia e bons preços. oferece 
atendimento e pós-venda excepcionais, e as consultoras demonstram 
conhecimento amplo dos produtos”.
Silvina Aparecida Ferraz Villena
Economista - cliente DAX desde 2008

excelência, aumentamos a conversão de vendas, o ticket médio e o 
retorno no famoso boca-a-boca, propaganda que custa zero e tem 
maior credibilidade”. continua deyse.

os ganhos desse tipo de trabalho podem ser percebidos em toda 
a cadeia de atendimento, clientes internos e externos, investidores, 
fornecedores, etc, mas a grande estrela é mesmo o retorno junto aos 
clientes e o nível de satisfação e fidelização que já estamos alcançando. 

gestão
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O que fez entre o primeiro e o segundo discos?
Fui à Cuba duas vezes, participei do Festival de Boleros de oro, em 
2009, e ali gravei Canción de las simples Cosas. Também fui à nova 
york, onde fiz um curso de fotografia, minha segunda paixão. Também 
comecei a procurar um novo repertório, mas queria estar cercada de 
músicos que entendessem as imagens que eu queria passar. Quando 
gravei a música em Cuba, eu “via” um violino nela. aí chamei um amigo 
que mora nos Estados unidos, o Ernesto villalobos. para o contrabaixo, 
chamei ninguém menos do que o Fabian Garcia Caturla, que é quem fez 
o baixo do chá-chá-chá, em 1953.

Uma música em que fica bem clara a relação entre som e imagem no 
disco é Assum Preto, não?
Essa música teve uma coisa especial. Eu pensava nela e via fim de 
tarde no sertão, chão seco, terra craquelada. não queria acordes, pedi 
contrabaixo com arco. Eles entraram nessa imagem e deram forma à ela. 
não tem nada em vão no meu disco.

Nem a influência de Ernesto Lecuona no piano...
Claro! o pepe Cisneros é um discípulo de lecuona! Ele foi o cara que 
aproximou a música erudita dos ritmos africanos. 

Apesar do pai cubano, sua linhagem também tem russos.
É verdade. meu nome é marina alexandra, que era um nome muito comum 
na rússia. E tem o sobrenome averoff. imagina seu eu me chamasse 
alexandra averoff! seria lindo. mas gosto de marina por causa do “mar”. 

Fica difícil imaginar que uma família cubana, com ancestrais russos, 
tivesse fugido de Fidel Castro...
mas é claro! não se pode defender um regime que tolhe a liberdade de 
seus cidadãos e que tenha em sua história recente fatos indizíveis sobre 
direitos humanos! pertenço a uma família que decidiu que a liberdade 
era maior que o idealismo. o custo humano da revolução cubana, para a 
minha família, e para a de muitos lá, foi enorme. 

Quando vai à Cuba é brasileira ou cubana?
Brasileira! É a minha vingança! (risos) minha avó materna dizia que gato que 
nasce em forno não é biscoito. Eu chego lá como biscoito, mas sou gata. 
(risos) Fui criada numa casa onde me ensinaram coisas de uma Cuba que 
não existe mais. Cuba não é camiseta. Cuba tem muito mais do que 50 anos.

O que seu pai lhe ensinava sobre Cuba?
Ótima pergunta! Ele dizia que o que você é, é a única coisa que não se 
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Quando dorival Caymmi Compôs marina, nos anos 40, 
marina de la riva não era nascida. Esta veio ao mundo cerca 
de três décadas depois, em 1973. E como na música do 

mestre baiano, ela veio morena e muito bonita com o que deus lhe 
deu. E com um grande talento musical, forjado desde a infância em 
casa na idílica e escondida Baixa Grande da leopoldina, no interior do 
estado do rio de Janeiro. 

Filha de pai cubano com mãe mineira, e criada no meio da 
natureza, marina teve a sorte de estar numa família muito musical 
e teve contato tanto com o melhor do cancioneiro da terra paterna 
como o tupiniquim, além de um tanto longe dos modismos setentistas. 
Quando se fala de referências, marina não cita por exemplo, Beatles, 
Caetano veloso ou Elis regina. não que não goste. ao contrário. Gosta, 
mas o que tinha à mão para colocar no toca-discos eram vinis de Tom 
Jobim, Ernesto lecuona, Chet Baker, peggy lee ou louis armstrong, 
além de óperas, a maioria trazidos por seu avô, que deixou Cuba após 
a revolução Castrista em 1959. Como os negócios não vingaram nos 
Estados unidos, ele se lembrou de que havia investido em terras 
brasileiras. Juntou o pouco que tinha e se mudou para o interior do rio 
de Janeiro, onde montou uma destilaria de cana. Foi nesse cenário que 
marina cresceu. no final da adolescência, marina ainda criou búfalos 
e pensou em estudar veterinária. mas aos 20 se casou e ela veio para 
são paulo. E aqui ficou. apesar de ter estudado direito, não advogou. 
a paixão pela música sempre falou mais alto, embora sempre achasse 
que viver dela não era bom negócio. Cantou jazz na noite paulistana 
com o grupo alta Fidelidade. nada aconteceu na carreira de marina até 
2004, quando ela esteve em miami para a premiação do Grammy e 
assistiu a um pocket show de Bebo valdez. Foi catártico, e, a partir de 
então, a morena marina começou a dar forma ao seu projeto pessoal. 
Três anos depois, veio o primeiro disco, homônimo. Foi aclamada 
como grande revelação feminina, com um disco marcado fortemente 
pelas influências familiares, com um repertório de canções cubanas e 
brasileiras. no entanto, cinco anos se passaram entre o primeiro e o 
segundo disco de estúdio. idílio, que acaba de ser lançado, representa 
uma evolução e amadurecimento artístico de marina de la riva, que 
combina a música cubana e a brasileira de forma harmônica mesmo 
mesclando grandes mestres do passado como luiz Gonzaga e Frank 
dominguez, com artistas atuais como lulu santos e amaury Gutierrez 
– e, de quebra, é capaz de colocar no playlist Estúpido Cupido, de neil 
sedaka. poucos podem realizar isso sem o risco de passar vergonha. 
Como ela procura não viver economicamente da sua música, sua arte 
não sofre pressões de mercado e pode fazer tudo com tempo. Graças 
a isso, ela pode ser o que é e imprimir em sua arte uma característica 
única, pessoal e intransferível. 

Seu disco novo soa como uma evolução do primeiro...
Graças a deus evoluí! (risos) acho o novo disco uma fotografia... Foram 
quase cinco anos entre o primeiro e este. pra cantar é preciso viver, o 
tempo da arte não é o tempo do mercado, dos negócios.

É isso que explica o fato de você ter um estilo tão próprio?
olha, enquanto buscava fora de mim, as coisas não aconteciam. Gostava 
de jazz, mas não era meu repertório. Quando olhei para dentro, veio tudo. 
E isso aconteceu em 2004, quando assisti ao pocket show do Bebo 
valdez. Quando ele subiu ao palco, não dei a mínima para aquele velhinho. 
mas foi só ele tocar o primeiro acorde para que as lágrimas me viessem. 
Chorei o show inteiro. E na volta, no avião, esbocei o meu projeto no papel.
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O que fez entre o primeiro e o segundo discos?
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pode tirar. os cubanos têm uma coisa muito simpática até hoje, que é 
saber conversar. sentar nos “sillones” e acender um charuto.

Ainda se incomoda com o fato de ser bonita?
não, claro! (risos) E nunca tive insegurança em relação ao meu talento, 
que considero superior à minha estética. o que me incomodava era o 
fato de as pessoas reforçarem a minha beleza. até quando queriam 
criticar, falavam “bem, bonita ela é” (risos) me irrita diminuir a mulher a 
um objeto de desejo apenas.

Você tem pai cubano, mãe brasileira e nasceu no Rio de Janeiro. Mas 
parece ser um tanto fleumática para quem tem esse DNA...
(risos) acho que isso vem um pouco da minha avó materna. sou mais 
discreta mesmo.

E como é viver em São Paulo, para quem morava em meio a natureza?
olha, saí cedo de lá, me casei e vim morar em são paulo. Casei e vim, 
me separei e continuei aqui. Gosto da efervescência da cidade. nem 
sempre a qualidade de vida é boa, porque tem trânsito, violência, mas é 
um bom lugar para se trabalhar. não tenho vontade de sair daqui.

Está solteira?
(risos) olha, não gosto de falar da minha vida pessoal... mas tenho um 
filhão de 15 anos.

E como é seu dia-a-dia?
acordo cedo, vou para a faculdade, volto às onze e meia e começo a 
ensaiar. Às cinco, vou malhar. volto para casa e durmo.

Você mesma gere o business artístico?
sim. Tenho um selo. sou da geração que encontrou uma realidade muito 
diferente da que existia até os anos 90. Tenho que cuidar de tudo, mas 
agora tenho duas empresárias e uma assessora de imprensa. Tenho 
até aplicativo para celular! sou de uma geração em que as coisas se 
tornaram mais difíceis para o músico, mas acho que vale a pena. Tenho 
total liberdade de movimento.

Apesar de não ter apoiado sua vida na música, você trabalha desde 
cedo. Como foi criar búfalos aos 17 anos?
Foi uma ótima experiência, que me fez até pensar em ser veterinária 
ou agrônoma. Quando era pequena, ouvia do meu pai “oye, quien 
no trabaja aqui no come”. Foi ótimo. isso me fez pensar no trabalho 
como liberdade.

E onde foi seu primeiro emprego?
na destilaria de álcool do meu avô. infelizmente não temos mais a destilaria.

Há uma história curiosa sua, ainda durante a adolescência, que foi 
seu encontro com Frank Sinatra. Pode relembrar essa passagem?
Claro! (risos) Eu era adolescente e o sinatra veio fazer um show em são 
paulo. o engraçado é que pedi o ingresso de presente para o meu avô 
e ele me deu! vim com a secretária dele e fiquei sentada bem perto do 
palco. o show foi no maksoud plaza (no 150 night Club) e o teatro era 

muito pequeno. peguei uma orquídea que ornamentava as mesas. 
o Frank sinatra viu e me chamou no palco. Entreguei a flor a ele e saí 
correndo. depois ele me chamou de novo, me deu um beijo e um lenço. 
aí não lembro de mais nada. (risos)

Só podia ter se tornado cantora. Recebe a benção do “papa”!
ninguém foge de sua natureza. sabe que, em 2008, o filho dele (Frank 
sinatra Jr.) veio fazer um show no Brasil e me convidaram para ir. 
Chegando lá, fui no camarim e contei essa história a ele. a impressão 
que tive foi que ele me achou uma louca. mais tarde, ele veio até mim e 
disse: “acho que você vai gostar do que eu tenho pra te dar”. Era mais 
um lenço do pai. agora tenho dois! 
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Expectativas do 1º álbum de 
uma diva da web

Há algum tempo vem se ouvindo falar de Lana Del Rey, 
cantora americana de lábios carnudos e postura ousada. 
Talento, vozeirão e um visual com toques de pin up, fizeram 
com que músicas e vídeos da artista alcançassem sucesso 
na internet, com isso as expectativas eram grandes e após 
alguns adiamentos finalmente é lançado o primeiro CD da 
diva. O álbum vem recebendo críticas completamente 
divergentes, muitos gostaram, alguns adoraram e outros 
odiaram. Como era de se esperar o álbum “Born To Die” já 
alcançou o primeiro lugar do iTunes em 12 países: Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Áustria, Bélgica, 
Finlândia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Suíça.  
Born To Die – Lana Del Rey – Universal Music

música

O Idílio de Marina
Na literatura, dá-se o nome de idílio a um poema curto, 

que tenha temas mais líricos ou bucólicos, mas maturidade 
talvez seja a palavra que melhor expressa a sonoridade 
desse segundo disco de estúdio da cantora Marina de 
La Riva. O novo CD conta com a participação especial do 
trombonista Raul de Souza, e foi produzido por Pupillo 
e Pepe Cisneros, nas cidades de São Paulo, La Habana e 
Nova York. Além dessas participações de 
peso, o disco foi mixado por Sebastian 
Krys em Los Angeles e masterizado 
em Buenos Aires por Andrés Mayo.  
Idílio – Marina de La Riva – Universal Music
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A Brincadeira Favorita
Leonard Cohen – Editora Cosac Naify – 248 páginas

Romance de estreia de Leonard Cohen, A brincadeira favorita não apenas 
se alinha à poética musical do cantor e compositor, mas a amplia. Lançado 
em 1963, quatro anos antes de seu primeiro disco, o livro segue a trajetória 
de Lawrence Breavman, desde a adolescência em Montreal no final dos anos 
40 a suas aventuras afetivas e literárias em 
Nova York, em meados dos 50. Nesse período, 
Lawrence perde o pai, elabora suas primeiras 
brincadeiras sexuais, afina a elegante ironia e 
as dúvidas existenciais com o amigo Krantz, 
enfrenta a loucura crescente da mãe, publica um 
bem sucedido livro de poemas, envolve-se com 
Tamara, Shell, Lisa, Wanda... até que um episódio 
trágico numa colônia de férias o faz repensar 
a vida. Narrado em terceira pessoa, o livro é 
dividido em capítulos curtos, caracterizados por 
cortes cinematográficos, humor sofisticado e 
densidade poética.

Sunset Park
Paul Auster – Editora Companhia das Letras – 280 páginas

Paul Auster é um daqueles escritores celebridades, tanto que desde 2006, 
27 de fevereiro é o “Paul Auster Day” no Brooklyn, em Nova York. 

Seu mais recente romance, Sunset Park, é uma celebração à cidade de 
Nova York, um passeio afetivo desse quase nova-iorquino (nasceu em Nova 
Jersey) pela sua vizinhança. Sunset Park é um bairro de imigrantes no Brooklyn, 

onde quatro jovens beirando os trinta anos decidem 
encarar a aventura de ocupar ilegalmente um imóvel 
vazio. Os quatro, embora sem condições de pagar 
nem mesmo os baixos aluguéis da região, têm um 
background de classe média, são instruídos e nutrem 
veleidades artísticas e intelectuais.
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A Delicadeza do Amor
(La Délicatesse – França - 2011) 
Direção: David e Stéphane Foenkinos

Adaptado do oitavo romance de David Foenkinos, best seller que já 
vendeu mais de 700 mil cópias e ganhou 10 prêmios literários, o filme 
conta de forma delicada a história de Nathalie, interpretada com graça e 
competência pela eterna “Amélie Poulain” Audrey Tautou. 

Nathalie tem uma vida maravilhosa. Ela é jovem, bonita e tem o 
casamento perfeito. Mas quando seu marido morre num acidente, 
seu mundo vira de ponta cabeça. Nos anos seguintes, ela foca em 
seu trabalho, deixando seus sentimentos de lado. Então, de repente, 
sem mesmo entender o porquê, ela beija o homem mais inesperado 

– seu colega de trabalho, Markus. Esse 
casal incomum embarca numa jornada 
emocional; uma jornada que suscita 
todos os tipos de questões e hostilidade 
no trabalho. Podemos de fato escolher 
a maneira de redescobrir o prazer 
de viver? Maravilhados com o amor 
récem-descoberto, Nathalie e Markus 
acabam fugindo para dar uma chance ao 
relacionamento dos dois. Estreia prevista 
para maio/2012

Bel Ami
(Bel Ami – Reino Unido / Itália 2011) 
Direção: Declan Donnellan e Nick Ormerod

Bel Ami, baseado no romance homônimo de 
1885 de Guy de Maupassant, conta a história 
de Georges Duroy, que viaja pela Paris de 1890, 
passando por sótãos cheios de baratas à salões de 
beleza opulentes, usando sua inteligência e poderes 
de sedução para sair da pobreza e conseguir riqueza, 
do abraço de uma prostituta a encontros apaixonados 
com beldades ricas, em um mundo onde a política e a 
mídia se atropelam por influência, onde sexo é poder 

e fama uma obsessão. 
Destaque para o incrível 
elenco feminino do 
filme, que conta com 
interpretações convincentes 
de Uma Thurman, Kristin 
Scott Thomas e Christina 
Ricci. Estreia prevista para 
junho/2012
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Design Ferrari
O Ferrari Paddock Chronograph tem caixa em aço inoxidável com diâmetro 
de 42 mm e revestimento PVD preto, vidro de safira temperado com 
revestimento antirreflexo e mostrador de fibra de carbono. Pulseira em 
couro na cor preta com costura contrastante em vermelho, o couro é o 
mesmo utilizado no acabamento dos carros da marca. Movimento de 
quartzo suíço. Resistente à água em até 10 ATM.
Ferrari Paddock Chronograph Carbon Fiber, Swiss Made
Preço sob consulta
Distribuidor oficial: Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409

Burgundy é a Cor
Burgundy é o nome que damos à cor derivada do vinho, próximo aos 
tons de vermelho escuro e marrom. Essa cor já virou mania nos Estados 
Unidos. A peça da Armani Exchange toda confeccionada em alumínio, 
combina o preto, prata e vinho em um modelo de caixa oversized e 
design arrojado. O mostrador de fundo é composto de três cronógrafos 
e função data.
Armani Exchange 
R$ 1.199,00
Grupo Dumont Saab 
SAC 0800 055 4898

Design PRADA
A LG e a PRADA unem trabalhos pela terceira vez para lançar o 
smartphone LG PRADA 3.0. As duas marcas globais dão o toque de 
elegância e funcionalidade inteligente ao novo modelo: seu display de 
4,3 polegadas e 800 nits de brilho é um dos maiores e mais brilhantes do 
mundo, além do processador Dual Core / Dual Channel de 1GHz e wi-fi 
dual band que permite ao usuário navegar rapidamente na internet. Para 
complementar o novo lançamento, uma linha completa de acessórios 
PRADA estará disponível.
LG PRADA 3.0
Preço sob consulta
LG Eletronics
SAC 4004 5400 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 707 5454 (demais localidades)
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Sombra Azul Dior
Maison Dior lança no Brasil a sua nova coleção de maquiagem Blue Tie, 
uma luxuosa paleta de quatro sombras para os olhos e um gloss. Ao abrir 
o elegante estojo de metal, uma sombra azul aparece realçada por outros 
três tons de sombras cinza/azuladas. Disponível nas versões claro e escuro, 
oferece a oportunidade de brincar com diferentes nuances da sombra.
Dior Blue Tie Smoking White 002
R$ 266,00
SAC LVMH 0800 170506

O novo Floral da Givenchy
A nova fragrância da Givenchy Parfums traduz o intenso universo das 
flores em forma de bouquet. Sua essência floral agrega flores que 
imortalizam o símbolo de frescor e o toque suave do morango silvestre 
e da bergamota, que resultam numa fragrância floral frutada suave e 
sensual. Edição limitada.
R$ 119,00 (50 ml)
LVMH
SAC 0800 170 506

Hidratação dos Cabelos
A linha Biolage Hydrathérapie, de MATRIX, apresenta o exclusivo HYDRA-SELAGEM, um extraordinário 
tratamento que bloqueia o ciclo da desidratação capilar.  Com 3 fases de nutrição profunda que agem 
de forma contínua sobre os cabelos, preservando os níveis ideais de hidratação dos fios, HYDRA-
SELAGEM, resulta cabelos ultrabrilhosos, maleáveis, com toque macio e sedoso, instantaneamente.
Os princípios ativos do aloe vera e maracujá proporcionam uma maior hidratação, através de uma nova 
tecnologia antiressecamento. O aloe vera é conhecido por prosperar em climas secos, composto por 
96% de água, e, portanto, extremamente hidratante. Ele atua continuamente nos cabelos ajudando a 
bloquear o ciclo da desidratação e impedir o ressecamento. O maracujá é conhecido pela riqueza em 
vitaminas e anti-oxidantes. Protege contra o excesso de umidade no cabelo.
Linha Biolage Hydrathérapie
MATRIX
www.matrixbrasil.com.br 
SAC Matrix: 0800 701 7585
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óculos Carrera
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óculos Roberto Cavalli
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colar Alphorria Cult 
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vestido Apartamento 03
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óculos Roberto Cavalli 
vestido Delfrance Ribeiro 

brinco B.Luxo
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beleza Rafael Capello (Aba Mgt)
produção de moda Satomi Maeda e 

Fernanda Maranho
modelo Sheila Klein (Ten Model)
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5656

gastronomia

Por Cacá Fernandes

OSPot comPletou 18 anoS de idade, comandado Por 
maria Helena Guimarães, lygia lopes, José Guilherme 
meirelles e Sergio Kalil, também proprietários do ritz dos 

Jardins e itaim Bibi. Projetado pelos arquitetos andré Vainer e Guilherme 
Paoliello, o Spot é um dos restaurantes mais modernos da cidade. 

com uma localização privilegiada, a menos de um quarteirão da 
avenida Paulista, o Spot está instalado em meio a uma grande praça, e 
sua fachada - toda em vidro - se destaca entre os arranha-céus da região. 

com um público moderno e variado, o restaurante tem a cara da 
cidade. no horário do almoço, executivos e empresários dos arredores da 
Paulista tomam conta de seu salão. em suas animadas noites, artistas, 
atores, jornalistas e celebridades aproveitam para verem e serem vistos.

o cardápio promove a leveza e a criatividade. alguns dos pratos 
fazem sucesso desde a inauguração, com destaque para o Penne com 
melão e presunto cru num molho de creme de leite e limão (foto), a 
terrina de queijo de cabra com legumes e a Salada Spot, com alface 
americana, queijo gorgonzola com cream cheese, pera seca, salsão, 

nozes e salsinha. todas as massas frescas são feitas artesanalmente, 
como o tagliolini com tinta de lula, camarões, vongoles e mariscos. 
entre as sobremesas, a mais pedida é, sem dúvida, o suflê de chocolate 
servido com sorvete de creme. Feito no forno a lenha, tem um tempo de 
preparo um pouco maior (de 15 a 20 minutos), mas a espera compensa.
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Serviço
SPOT
alameda ministro rocha azevedo, 72 – Jardins – São Paulo
(11) 3283-0946
www.restaurantespot.com.br

Cozinha contemporânea em um ambiente descontraído a poucos metros da Av. Paulista

SPOT
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Filial do Louis de Miami, a casa paulistana une bar, lounge e mini club
Por Cacá Fernandes

O Bar-lounGe louiS, Filial de uma daS caSaS maiS 
badaladas e glamurosas de miami, chega à São Paulo e se 
instala na rua amauri em um ambiente luxuoso e descolado.

o louis é comandado por experientes empresários ligados a 
diversas iniciativas bem sucedidas no ramo do entretenimento, música, 
gastronomia e comunicação. a ambientação foi especialmente projetada 
pelo designer francês François Frossard e incluiu um mix de referências 
francesas do século XViii, somadas a elementos de arte de rua, do 
eletro-punk e pinceladas de pós-modernismo.

uma mistura de gêneros como rock, pop, black e house, 
completam o ambiente eclético da casa. o louis também recebe 
dJs convidados e abre suas portas para festas temáticas, encontros 
corporativos e aniversários.

Serviço
Louis
rua amauri, 282 - itaim Bibi - São Paulo
(11) 3079-5020
Quarta a sábado, 20h às 3h.
www.louissp.com.br
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5858

bares

56-59 - melhor de sp dax.indd   58 01/06/2012   09:29:55



Filial do Louis de Miami, a casa paulistana une bar, lounge e mini club
Por Cacá Fernandes

O Bar-lounGe louiS, Filial de uma daS caSaS maiS 
badaladas e glamurosas de miami, chega à São Paulo e se 
instala na rua amauri em um ambiente luxuoso e descolado.

o louis é comandado por experientes empresários ligados a 
diversas iniciativas bem sucedidas no ramo do entretenimento, música, 
gastronomia e comunicação. a ambientação foi especialmente projetada 
pelo designer francês François Frossard e incluiu um mix de referências 
francesas do século XViii, somadas a elementos de arte de rua, do 
eletro-punk e pinceladas de pós-modernismo.

uma mistura de gêneros como rock, pop, black e house, 
completam o ambiente eclético da casa. o louis também recebe 
dJs convidados e abre suas portas para festas temáticas, encontros 
corporativos e aniversários.

Serviço
Louis
rua amauri, 282 - itaim Bibi - São Paulo
(11) 3079-5020
Quarta a sábado, 20h às 3h.
www.louissp.com.br

fo
to

s 
W

al
de

m
ir 

Fi
le

tti

Bar-Lounge Louis

5858

bares

56-59 - melhor de sp dax.indd   58 01/06/2012   09:29:55



viagem

60-64 - viagem.indd   60 12/06/2012   22:31:32

Texto-e-fotos Johnny Mazilli

Na Brescia, norte da Itália, um giro pelas margens do maior lago do país.
Vinhedos, cenários e gastronomia mediterrânea quase na fronteira com a Suíça

Lago di Garda
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Restaurantes servem pratos 
elaborados com pescados típicos do 
lago, e praticam uma culinária regional 
suculenta e despretensiosa

NORTE DA ITÁLIA, NA REGIÃO DA LOmbARDIA, EsTÁ A PROvíNcIA 
de brescia, com seu enorme lago. Os alemães, seus turistas 
mais assíduos, o chamam de Reiff am Gartsee. Durante o 

ano todo, atrai milhares de turistas, principalmente no verão, por sua 
atmosfera de balneário mediterrâneo quase na fronteira com a suíça, no 
extremo norte do país.

Ao redor do lago desenvolveram-se dezenas de pequenas vilas. Três 
delas recebem a nata do fluxo turístico da região – moniga del Garda 
(múniga), Padenghe sur Garda e Desenzano del Garda. A água do lago 
tem uma incomum tonalidade verde esmeralda, e os esportes náuticos 
dominam a cena em toda a costa. Em uma manhã luminosa de sábado, 
o vento fortíssimo encapelava sua superfície, produzindo pequenas 
vagas e arremedos de ondas. velejadores passavam, ao longe, e mesmo 
à distância era perceptível que iam rápido. Windsurfers cortavam as 
águas velozmente, enquanto alguns praticantes de kite surf esmeravam-
se em manobras e saltos de vários metros acima da água. Ao fundo, 
embarcações iam e vinham na paisagem. Em dias sem vento, as pessoas 
vão ao lago para se banhar descontraidamente. Pequenas marinas 
espalhadas ao longo da costa abrigam dezenas de veleiros, escunas e 
outras embarcações de pequeno porte.

A orla é a área mais movimentada, onde estão os bares, hotéis, 
pizzarias, restaurantes e quiosques. As pessoas fazem longas caminhadas 
pela calçada arborizada à beira do lago. Restaurantes servem pratos 
elaborados com pescados típicos do lago, e praticam uma culinária 
regional suculenta e despretensiosa, com pratos clássicos da Lombardia, 
tais como o Ossobuco e a popular bresaola, um embutido cortado em 
fatias bem finas que pode ser cozido suavemente em azeite e servido com 
pimentão e limão. Outro prato bastante popular é o Risoto alla milanese. 
Não somente o entorno do Lago di Garda, mas toda a Lombardia tem 
uma produção expressiva de queijos taleggio, stracchino e o famoso grana 
padano. E claro – pizzas, muitas pizzas.
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O clima suave e o solo ao redor do grande lago são privilegiados para 
a produção de ótimos vinhos. são bastante cultivadas as uvas sangiovese 
e barbera, mas em todo o mundo, só existem 500 hectares plantados 
com a rara uva Gropello, uma antiga variedade autóctone (originária 
do local), que a exemplo de diversas outras uvas, por alguma razão 
entrou em desuso e quase desapareceu. O mesmo sucedeu com a uva 
marzemino, outra casta local outrora quase desaparecida. Recuperadas, 
hoje Gropello e marzemino são duas uvas cada vez mais representativas 
da viticultura da Lombardia, notadamente pelas mãos de mattia vezolla, 

Serviço
Onde ficar
Villa Rosa Hotel

Em Desenzano del Garda, de frente para o Lago.
www.vilarosahotel.eu

Onde comer
Rose&Sapori Il Ristorante

www.roseesapori.eu
Costaripa

Degustações orientadas na vinícola.
www.costaripa.it
Os vinhos da vinícola costaripa são 
representados no brasil pela Winebrands.
www.lojawinebrands.com.br

A água do lago tem uma incomum 
tonalidade verde esmeralda, e os 
esportes náuticos dominam a cena 
em toda a costa

enólogo chefe da costaripa, a mais conceituada vinícola da região e 
uma das personalidades de maior destaque no cenário da atual enologia 
italiana. mattia produz espumantes, brancos, rosés e tintos de grande 
tipicidade – como ele mesmo afirma, “vinhos de território”, a partir de 
ideias muito próprias a respeito de seus vinhedos. “se você destina 
suas melhores uvas tintas à produção de rosés, poderá obter um vinho 
de qualidade, porém será somente um vinho de estação. mas se você 
trabalha seu vinhedo pensando na produção de rosés, poderá obter um 
vinho expressivo, “do território”, que além de sua boa qualidade exprima 
a tipicidade da região”. Os rosés de vezolla, notadamente o Rosamara, 
elegante, aromático e complexo, alcançam as mais altas pontuações em 
concursos mundiais, rivalizando com os melhores rosés de Provence, 
região francesa consagrada pela produção de grandes rosés.

Ao nascer do sol, a superfície do lago reflete o espetáculo de 
cores quentes e saturadas do céu. Durante o dia, as águas exibem sua 
característica cor esmeralda, e ao cair da tarde, o verde cede lugar a uma 
discreta tonalidade de azul pálido. 
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Quando você pensar como era quando você era 
criança, provavelmente a primeira lembrança que vêm 
são as vIsuaIs, depois os aromas, as sensações e depois 

talvez o aconchego do momento. Tecnicamente nesse processo 
estão envolvidos os olhos, o olfato, a sensibilidade e as emoções. 
como é bom recordar.

Imagino nossos filhos, netos e bisnetos que nasceram no “agora” 
e como serão as lembranças que terão. a carga das lembranças 
vIsuaIs serão maiores e mais “artificiais”.

como assim? você deve se perguntar...
simples, morando em uma grande cidade não é possível ver 

animais como cavalos ou vacas, ou mesmo um vagalume a iluminar 
a noite, temos apenas as imagens que uma Tv de alta definição nos 
oferece, e pergunte para uma criança da grande cidade, como o cavalo 
ou a vaca “cheira”... ele provavelmente não vai saber, e nem lembrar 
da sensação do vento no rosto ou do aroma de mato molhado.

uma constatação atual é que a qualidade de visão é cada vez 
mais cobrada, uma pesquisa informal constatou que cerca de 80% 
da comunicação humana atual utiliza a visão, ou seja, os olhos 
são responsáveis por cerca 80% do que acreditamos utilizar como 
orientador -, também se utiliza a visão para estimular o comércio, ou 
apenas para diversão. ou mesmo para ler esta crônica. 

quando foi que você foi verificar a qualidade e saúde dos seus 
olhos? a recomendação é uma vez por ano.

o trabalhador moderno está cercado de aparatos visuais (eletrônicos, 
mídia impressa, sinalização, etc) em seu local de trabalho, os e-mails 
são fundamentais em uma grande ou pequena empresa, e repare que 
curioso: a barreira da comunicação já não é a língua falada ou escrita, 
pois na rede de conectividade temos centenas de tradutores que 
nos fazem entender a essência do comunicado.

sendo assim, se você é pai, mãe, avô, avó, Tio, Tia ou 
mesmo um amigo, proteja e cuide dos olhos das nossas 
crianças, existem excelentes profissionais para isso.

segundo um ditado, deus, Buda, alá, 
sakiamuni ou oxalá (seja em quem você 
acredita) é tão inteligente que do nosso 
corpo, as partes mais importantes, 
nos deu dois: dois braços, duas 
pernas, dois olhos, e por aí vai... 
por isso cuide bem dos olhos.

um fato curioso é que 
quando lembramos das 
coisas, fechamos os 
olhos para “ver” nossas 
lembranças, talvez 
seja para que as 
imagens atuais 
não interfiram no 

por Tomio Honda

romantismo das lembranças. e quando pensamos na pessoa amada, 
podemos ver claramente nossas lembranças até o ponto de nos fazer 
chorar de emoção, aqui então fica um desafio, quem nunca chorou 
sozinho em casa quando comemorando o aniversário do filho (a) 
adolescente ou adulto, lembrando de quando o pegou, desajeitadamente, 
pela primeira vez nos braços, e agora é um homem (mulher) feito? e se 
for filho, quem nunca chorou quietinho com a lembrança do avô/avó ou 
do pai/mãe em um momento especial?

se posso arriscar um conselho, é para que se cuide bem dos seus 
olhos, e se você usar óculos ou lentes de contato, saiba a qualidade 
do que você coloca à frente dos teus olhos, ela faz toda a diferença.

sempre, em um minuto de relaxamento, me deparo com as 
lembranças do meu tempo de criança, nunca me esqueço do sorriso 
do meu pai e da minha mãe, mesmo em tempos difíceis, e foram os 
meus olhos que viram no sorriso deles a certeza que aqueles eram 
momentos especiais, momentos para serem lembrados como o sorriso 
de um gigante lutando para cuidar dos seus filhos... eu e  meus irmãos. 
Também, são lembranças visuais.

agora se me dão licença, deixem-me lembrar de como era 
lindo ver, na minha infância, numa cidadezinha do interior, o vento 
balançando o mato e a lua a iluminar brandamente o horizonte, o céu 
estrelado e limpo e os vagalumes a bailar e a noite iluminar.

Fiquem em paz, meus amigos leitores, pois sei que muito mais 
lembranças vocês têm para acumular e contar a seus filhos, 
netos e bisnetos. 

coluna
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mais cobrada, uma pesquisa informal constatou que cerca de 80% 
da comunicação humana atual utiliza a visão, ou seja, os olhos 
são responsáveis por cerca 80% do que acreditamos utilizar como 
orientador -, também se utiliza a visão para estimular o comércio, ou 
apenas para diversão. ou mesmo para ler esta crônica. 

quando foi que você foi verificar a qualidade e saúde dos seus 
olhos? a recomendação é uma vez por ano.

o trabalhador moderno está cercado de aparatos visuais (eletrônicos, 
mídia impressa, sinalização, etc) em seu local de trabalho, os e-mails 
são fundamentais em uma grande ou pequena empresa, e repare que 
curioso: a barreira da comunicação já não é a língua falada ou escrita, 
pois na rede de conectividade temos centenas de tradutores que 
nos fazem entender a essência do comunicado.

sendo assim, se você é pai, mãe, avô, avó, Tio, Tia ou 
mesmo um amigo, proteja e cuide dos olhos das nossas 
crianças, existem excelentes profissionais para isso.

segundo um ditado, deus, Buda, alá, 
sakiamuni ou oxalá (seja em quem você 
acredita) é tão inteligente que do nosso 
corpo, as partes mais importantes, 
nos deu dois: dois braços, duas 
pernas, dois olhos, e por aí vai... 
por isso cuide bem dos olhos.

um fato curioso é que 
quando lembramos das 
coisas, fechamos os 
olhos para “ver” nossas 
lembranças, talvez 
seja para que as 
imagens atuais 
não interfiram no 
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romantismo das lembranças. e quando pensamos na pessoa amada, 
podemos ver claramente nossas lembranças até o ponto de nos fazer 
chorar de emoção, aqui então fica um desafio, quem nunca chorou 
sozinho em casa quando comemorando o aniversário do filho (a) 
adolescente ou adulto, lembrando de quando o pegou, desajeitadamente, 
pela primeira vez nos braços, e agora é um homem (mulher) feito? e se 
for filho, quem nunca chorou quietinho com a lembrança do avô/avó ou 
do pai/mãe em um momento especial?

se posso arriscar um conselho, é para que se cuide bem dos seus 
olhos, e se você usar óculos ou lentes de contato, saiba a qualidade 
do que você coloca à frente dos teus olhos, ela faz toda a diferença.

sempre, em um minuto de relaxamento, me deparo com as 
lembranças do meu tempo de criança, nunca me esqueço do sorriso 
do meu pai e da minha mãe, mesmo em tempos difíceis, e foram os 
meus olhos que viram no sorriso deles a certeza que aqueles eram 
momentos especiais, momentos para serem lembrados como o sorriso 
de um gigante lutando para cuidar dos seus filhos... eu e  meus irmãos. 
Também, são lembranças visuais.

agora se me dão licença, deixem-me lembrar de como era 
lindo ver, na minha infância, numa cidadezinha do interior, o vento 
balançando o mato e a lua a iluminar brandamente o horizonte, o céu 
estrelado e limpo e os vagalumes a bailar e a noite iluminar.

Fiquem em paz, meus amigos leitores, pois sei que muito mais 
lembranças vocês têm para acumular e contar a seus filhos, 
netos e bisnetos. 
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