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Mais uma edição da nossa revista Vitrine DAX acaba de sair, é uma edição 
especial, que, modéstia à parte, considero a melhor que nossa equipe já 
produziu. Assuntos relevantes tratados de forma descontraída somados a 

fotos incríveis e produção caprichada tornam a leitura da revista ainda mais prazerosa.
Em se tratando de um projeto para aproximar e cultivar o relacionamento com 

nossos colaboradores, fornecedores e clientes, abordamos mais assuntos relacionados 
à DAX e principalmente ao mercado óptico. Uma matéria completa mostra como 
trabalha uma marca tradicionalíssima, a Morel, a ideia é, a cada edição, mostrar o 
trabalho de marcas importantes no mercado. 

André Gagliardo e Drica Cruz, fotógrafo e stylist que produzem os ensaios de moda 
da revista, mergulharam fundo, literalmente, no verão e no frescor que essa estação 
traz para a moda. Buscaram no passado a inspiração para o segundo ensaio, que 
também ficou lindo. 

Arte, cultura e comportamento sempre estiveram presentes no conteúdo editorial 
da nossa revista, mas a matéria sobre os óculos que fizeram história no cinema, que 
atualizamos – já que fizemos uma parecida na primeira edição –, mas com tantos filmes 
e óculos incríveis lançados posteriormente, decidimos trazer o assunto de volta. 

Dicas de viagem e gastronomia completam a parte mais saborosa desta edição, 
afinal é preciso relaxar, para começar o ano de 2013 com pique total. 

Novamente quero deixar aqui meu agradecimento a todos os colaboradores e 
fornecedores que, através do seu trabalho e empenho, tornaram possível a produção 
desta edição, da qual todos, tenho certeza, temos muito orgulho. 

Aproveitem! 

Robson La Ferrera
Diretor Ótica DAX

Que venha o verao
Que venha 2013

editorial
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Tom Ford Madison
TF 253 cor 01B
Óculos solares femininos em acetato no 
estilo gatinho, modelo arrojado com as lentes 
degradê cinza.
Código 68477 
R$ 1.138,00

Cartier Santos Dumont
T82005
Aviador metal com detalhe em couro na ponte leva os 
apliques que destacam os parafusos, referência ao 
seu criador, que confeccionou o primeiro relógio para 
Alberto Santos Dumont em 1904, e as lentes cinza 
polarizadas com suave flash de espelho.
Código 65326 
R$ 3.950,00

Oakley Changeover 
Mademoiselle
2035
Óculos femininos em acetato com detalhes 
em metal dourado na lateral e lentes de 
plutonite W/VR50 Brown gradiente.
Código 66171
R$ 500,00

Roberto Cavalli
Astro 673S cor 28F
Óculos femininos em metal dourado com 
estilo bem arrojado, haste em metal vazada 
com detalhes em cristais Swarovski.
Código 57281 
R$ 1.378,00
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destaques
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destaques

Tag Heuer Squadra
TH 5501 cor 101
Máscara com detalhes na ponte em 
aço escovado, haste em elastômero nas 
cores vermelha e preta.
Código 35720
R$ 1.650,00

Cartier Panthere 
T8200811
Óculos solares feminino de alto luxo atendendo a um pedido do 
duque de Windsor, a Cartier confeccionou em proche motivo 
Panthere em platina sobre uma safira em cabochão, de 152.35 
quilates, afim de presentear sua esposa; a partir daí as joias 
com a pantera passaram a ser desejadas pelas mulheres e o 
sucesso imediato fez com que a rainha dos felinos se tornasse 
em um dos símbolos da refinada Maison Cartier.
Código 57307
R$ 3.230,00

Valentino
V641S cor 001
Óculos solares em acetato preto modelo 
gatinho com detalhes em metal na parte 
frontal da peça e o fechamento da haste com 
detalhe em V e lentes degradê cinza.
Código 72318
R$ 789,00

Alexander McQueen
AMQ 4167/S cor L91JJ
Óculos em acetato arredondado estilo retro 
na cor preta com detalhes na lateral frontal 
do acetato com acabamento na cor branca e 
lentes cinza degradê.
Cód 44786
R$ 999,00
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destaques

Emílio Pucci
EP 2680 cor 318
Armação feminina em acetato verde com 
haste em metal com design moderno.
Código 72380
R$ 979,00

Tag Heuer
TH 7641 cor 1011
Armação em titanium, prata escovado 
com charneira dupla e as hastes em 
elastômero preto.
Código 70634
R$ 1.742,00

Öga
66670 cor GR004
Armação em metal masculina fio de nylon 
com haste emborrachada na cor vermelha.
Código 41823
R$ 825,00

Orgreen
Billie cor 330
Armação jovem de um estilo moderno e 
sóbrio, com linhas elegantes em uma forma 
ultra-limpa. Brilhante em suas combinações 
de cores é como desfrutar de um quadro 
unissex cheio de ritmo.
Cód. 72528
R$ 1.790,00
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A Ótica DaX, uma empresa que vem se DestacanDo 
no mercado óptico há 18 anos, oferece um atendimento 
diferenciado e um mix de produtos de qualidade, em uma rede 

de lojas especializadas espalhadas pelos principais shoppings da cidade 
vem chamando a atenção de todo o mercado e se tornando referência. 
a DaX cresce e se solidifica num mercado cada vez mais concorrido.

o investimento no treinamento técnico, de vendas, sobre liderança 
e de produtos fica evidente ao conhecer a sala de treinamento 
exclusivamente dedicada à profissionalização de colaboradores de 
todos os níveis. um novo laboratório técnico de última geração foi 
desenvolvido para melhorar a qualidade final de cada lente produzida. 
investimentos em ti e na aquisição de equipamentos de vendas de 
ponta, que permitem analisar criteriosamente o perfil técnico de 
cada cliente, onde esse cliente é fotografado e tem um atendimento 
personalizado na hora de escolher o produto que melhor combina 
com o seu perfil. 

novas parcerias internacionais e acordos com grandes empresas 
e grifes internacionais vêm aprimorando a atuação da DaX e de 
seus colaboradores junto às tendências do mercado. toda a equipe, 
hoje com mais de 65 pessoas, vem aprendendo cada vez mais e se 
especializando no mercado e nas suas necessidades.

o objetivo final de todos esses processos é a melhoria no 
atendimento ao cliente, e isso a DaX vem fazendo bonito, conquistando 
uma legião de clientes fiéis. todo esse investimento, trabalho e 
empenho da empresa para se solidificar no mercado, tem maior 
impacto é mesmo no retorno junto aos clientes, o nível de satisfação e 
fidelização aumenta a cada dia e é esse espírito que faz toda a equipe 
buscar a excelência no atendimento. 

18 anos de mercado, grande rede de lojas, diversidade de marcas  
e produtos, qualidade técnica e atendimento diferenciado

por Cacá Fernandes

Maioridade DAX

“sou cliente da DaX há mais de 10 anos, me sinto não mais como 
cliente, mas sim como amigo. o atendimento é primoroso em todos 
os detalhes, desde a escolha da armação até a confecção das lentes. 
todos os produtos são de excelente qualidade e as marcas e as grifes 
fazem todo o diferencial da DaX. Gostaria de ressaltar a confiabilidade 
e compromisso dos mesmos, porque tenho certeza que o produto 
adquirido é da mais alta qualidade, com procedência e total garantia”.
Dr. Paulo Jakubowski
cliente DAX desde 2002

“cliente da Ótica DaX há mais de 10 anos, já tendo adquirido quase 
uma centena de óculos, quero deixar aqui registrado que tenho enorme 
admiração por sua equipe, tão bem treinada, e a dedicação que todos 
têm quando atendem alguém, tanto de minha família como também de 
amigos que venho apresentando para que se tornem clientes. mesmo 
morando no exterior, tendo oportunidade de comprar nos estados unidos, 
não o faço por motivo da alta consideração que o grupo me proporciona”.
Dalton Cabral
cliente DAX desde 2002

Ótica DAX

20

20 - institucional.indd   20 18/12/2012   20:49:12





22

Clientes, parceiros e amigos da Ótica Dax marcaram presença  
na festa de inauguração da loja do JK Iguatemi

Festa de inauguracao S

~

A festa de inauguração da loja do iguatemi jK, um dos 
empreendimentos de luxo mais celebrados da cidade.  Com 
mais de 35 mil metros quadrados e quatro pisos de lojas, o 

shopping jK iguatemi vem surpreendendo todos os lojistas envolvidos, 
superando, em alguns casos, as expectativas mais otimistas.

as cerca de 30 marcas inéditas no país que inauguraram suas 
atuações junto ao jK vêm colhendo frutos e as vendas vêm mostrando 
força. top shop, Bottega Veneta, gucci (masculino), Chanel Beaute, goyard, 
jaeger-leCoultre, iWC, Van Cleef & arpels,  lanvin, mil mil, tory Burch, 
Prada e dolce & gabbana, estão entre as mais comentadas e o complexo 
ainda deve receber duas torres comerciais e um teatro.

Com a nova loja a Ótica daX também mostra um novo conceito 
de imagem, mais sofisticado e moderno, o projeto vem agradando os 
clientes 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, tom 
ford, entre outras grifes famosas. 

Nova loja Ótica DAX Shopping Iguatemi JK
avenida Presidente juscelino Kubitschek, 2041 – loja 353
itaim Bibi – são Paulo – sP

Ótica DAX
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Conheça todos os endereços da Ótica DAX

Jardim Paulista
alameda lorena, 1652 - (11) 3062 4130
Cerqueira César
avenida Paulista, 2001 - loja. 22 - (11) 3284 2916
Morumbi Shopping
avenida roque Petrônio júnior, 1089 - loja 03 - (11) 5189 6600
Shopping Anália Franco
avenida regente feijó, 1739 - 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
rua dr. joão ribeiro, 304 - loja 1117 - (11) 2294 1879
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
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Carcereiros
Drauzio Varella – Companhia das Letras  – 232 páginas

Em Estação Carandiru, que desde 1999 teve mais de 500 mil exemplares 
vendidos, Drauzio Varella focou seu corajoso relato na população carcerária de 
um dos presídios mais violentos do Brasil. Mas os vinte e três anos atuando 
em presídios brasileiros como médico voluntário também o aproximaram do 
outro lado da moeda: as centenas de agentes penitenciários que, trabalhando 

sob condições rigorosas e muitas vezes colocando 
a vida em risco, administram essa população. Foi 
com um grupo desses agentes que Drauzio passou 
a se reunir depois das longas jornadas de trabalho, 
em um botequim de frente para o Carandiru. E essa 
convivência pôs o autor em contato com os relatos 
narrados em Carcereiros, segundo volume da trilogia 
iniciada por Estação Carandiru – o terceiro livro, 
Prisioneiras, terá como ponto de partida o trabalho 
do médico na Penitenciária Feminina da Capital.

Cidade grande no escuro
Clara Averbuck – Editora 7 Letras – 154 páginas

Novo livro de Clara Averbuck confirma o talento de uma das 
vozes mais originais e criativas de sua geração. As crônicas de 
Clara já conquistaram uma legião de leitores pela internet, e 
ficam ainda mais saborosas juntas, reunidas em livro. Seu olhar 
aguçado nos traz uma metrópole 
muito particular, que também 
se mistura e serve de metáfora 
para aquele outro lado da vida 
urbana que se vive internamente, 
entre quatro paredes. Além desse 
lançamento, a editora 7 Letras 
lança todos os livros anteriores da 
escritora: Máquina de Pinball, Vida 
de gato e Das coisas esquecidas 
atrás da estante.

livros
fo

to
s 

Di
vu

lg
aç

ão

24

24-28 - Cultura.indd   24 18/12/2012   21:34:07





Barbara
(Barbara, Alemanha) 
Direção e Roteiro: Christian Petzold
2012 | color | 105 min. | Ficção | Classificação: 14 anos

O belíssimo filme de Christian Petzold, 
vencedor do Urso de Prata de Melhor Direção no 
Festival de Berlim deste ano, é o filme indicado 
pela Alemanha à uma vaga entre os concorrentes 
ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2013. A 
comovente história se passa no final da década de 
70, na Alemanha Oriental, no ápice da Guerra Fria. 

A personagem-título é uma 
médica bem conceituada 
que, por motivos políticos, 
é transferida para uma 
pequena cidade do interior. 
Mas, apesar de estritamente 
vigiada por agentes locais, 
ela planeja uma fuga, e para 
isso se arriscará a receber 
dinheiro de um amante da 
Alemanha Ocidental. Estreia 
prevista para janeiro/2013

Cores
(Brasil)
Direção e Roteiro: Francisco Garcia
2012 | PB | 95 min. | Ficção | Classificação: 16 anos

Um dos grandes destaques dessa nova safra de 
filmes nacionais “independentes” foi a estreia do amigo 
Francisco Garcia na direção de longas. O sucesso em 
festivais e mostras de cinema não é grande surpresa 
já que os curtas-metragens Desequilíbrio (2004), 
Nanoilusão (2006) e A Cauda do Dinossauro (2008) – 
esse último baseado na obra do cartunista Angeli – já 
haviam causado grande expectativa ao seu primeiro 
longa. No impressionante filme de Chico, três jovens 

amigos vivem na cidade de São Paulo nos dias atuais. 
Luca, 31, é tatuador e mora com a avó. Ele mantém 
seu estúdio de tatuagem nos fundos da casa em um 
bairro periférico da cidade. Luiz, 29, vive em uma 
pensão no centro, faz bicos com sua moto e trabalha 
em uma farmácia. Luara, 30, sua namorada, mora 
em um apartamento na frente do aeroporto e dedica 
todo seu tempo ao trabalho em uma loja de peixes 
ornamentais, uma forma de espantar a solidão e 
conseguir juntar dinheiro para viajar. A vida dos três 
amigos é marcada por uma rotina ordinária e pelo 
consumo: uma história de amizade e desilusão na 
grande metrópole. Estreia prevista para abril
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Gregory Porter
Musicais podem dar bons cantores, mas isso não 

é regra. Na maioria das vezes, os atores até cantam 
bem, mas a vocação teatral costuma falar mais alto. 
Gregory Porter é uma grata surpresa forjada nos palcos, 
mas que desde o início da carreira já era cobiçado pela 
música. Formado ator, fez vários musicais off-Broadway 
e Broadway. Mas em 1998, foi apresentado ao jazzista 
Hubert Laws, que ao ouvi-lo cantar Smile, o convidou para 
gravar uma faixa para seu tributo à Nat King Cole. O tempo 
passou, Porter continuou nos palcos até dar vazão ao lado 
cantor em 2010, com o já bom Water. Este ano, saiu o 
segundo e esperado álbum Be Good, muito aclamado pela 
crítica americana. Negros costumam ter vozeirão, e Porter 
tem, só que a usa com parcimônia, fazendo contraponto 
com os arranjos jazzísticos de seu 
repertório, onde se destacam Painted 
on Canvas, On My Day to Harlem e Work 
Song. Além de ótimo cantor, Porter 
tem excelente presença de palco. É 
torcer para que venha logo ao Brasil.  
Be Good | Gregory Porter | Motéma

música

Lou Doillon
Lou é filha de Jane Birkin, que já deu ao mundo a ótima 

cantora e atriz Charlotte Gainsbourg. Seguindo os passos 
da mãe, começou sua carreira como modelo internacional 
– aos 20 anos ela já trabalhava para a Maison Givenchy. 
Também se tornou uma atriz precoce, e, aos 16 anos, 
protagonizava Trop Peu D’Amour, filme escrito e dirigido por 
seu pai, o cineasta Jacques Doillon e inspirado nela, que foi 
bem rebelde durante a adolescência. Agora, aos 30 anos, 
estreia como cantora. Places apresenta um pop acústico, 
sóbrio e calcado no folk, fala de dissabores amorosos, suas 

letras vão a fundo na desilusão e têm uma 
estrutura fácil ao cinema – ouça a faixa, 
I.C.U., antes de ver o clipe disponível 
na internet. Qualquer semelhança entre 
sua imaginação e as imagens não será 
mera coincidência. Places deve ser 
lançado no Brasil no início de 2013.  
Places | Lou Doillon | Universal
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O nascimento de um novo produto, aqui especificamente 
uma armação é feita de elementos que combinam experiência 
e inovação. exige conhecimentos profundos em tecnologia, 

design, marketing, industrialização de protótipos, gerenciamento, além 
de, evidentemente, conhecimento de óptica e também do mercado 
óptico. o desenvolvimento dessas competências agrega valor ao produto 
final. este é um elo crucial na cadeia de negócios que frequentemente 
caracteriza uma empresa. o produto é a melhor maneira de se diferenciar 
ao escolher o desenvolvimento das suas próprias marcas ao invés do uso 
de licenças. para conquistar o cliente, um produto que não seja de griffe 
reconhecida deve trazer vantagens perceptíveis tanto para o varejo como 
para o cliente. ao analisarmos e decompormos as etapas da criação de 
um novo produto, percebemos o profissionalismo necessário para atuar, 
e surpreender, o mercado óptico.

desde 2010, a morel está trabalhando em um novo conceito de 
hastes que harmonizem rosto e lentes, conceito este denominado Kusk, 
em colaboração com a empresa naja, que traz benefícios diferenciados 
atendendo aos critérios de posicionamento da marca ÖGa. este é um 
bom exemplo do método de trabalho da marca, e é por isso que a 
escolhemos. a articulação está inserida dentro do conceito conjunto da 
coleção ÖGa. além de sua função tradicional mecânica, ela desempenha 
um papel decorativo que integra seus elementos técnicos.

Não se esconde nada, integra-se

na ligação haste/face, a dobradiça está equipada com um sistema 
que permite um ponto estável numa posição de hastes abertas, que 
evitam que elas “batam” após o uso. não procure por parafusos! não 
há nem mesmo eixo de articulação. os conjuntos agem com um sistema 
de “balança”, que funciona quando necessário, atuando como um 
amortecedor. a abertura além do normal é assegurada por um sistema 
de mola em lâmina que provou sua eficiência.

a originalidade vem da notável integração dos elementos técnicos 
entre face e as hastes. nada excede. as cores são escolhidas dentro do 
estilo da marca ÖGa. a parte técnica é um elemento de ornamento e 
deixa uma linha de sobriedade e com uma impressão de leveza. nós não 
escondemos nada, nós integramos.

o foco criativo ficou centrado na articulação, e foram 
necessárias duas tentativas para um bom resultado. na primeira 
versão, a peça “macho” do conjunto foi feita de metal e a “fêmea’, 
de plástico. na segunda etapa, um conjunto 100% de plástico 
e, em seguida, foi integrado uma armação que correspondia 
perfeitamente aos critérios da marca.

a articulação – pec principal, funcional e decorativa – deverá ser 
produzida em polímero termoplástico, que apresenta alta resistência ao 

Na fabricação de armações de óculos, cada parte da cadeia de valores traz 
a sua contribuição para o nascimento de um novo modelo, que necessita de  
uma infinidade de competências e exige uma filosofia de trabalho em equipe

por Eduardo Karlwon

Nascimento da inovacao~
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esforço de flexão. dirigimo-nos, portanto, a uma poliamida e a especialista 
em micro-injeção. É a sua experiência que permite o sucesso do projeto.

É preciso avaliar a compatibilidade com as contrações mecânicas, 
tolerâncias dimensionais e acabamentos diferentes: superfície, cor, 
etc... inovações que revolucionam o produto terão de ser consideradas, 
especialmente no que concerne ao ponto de ruptura. se não forem 
julgadas perfeitamente adequadas, serão descartadas.

Detalhe global: 
uma elaboração é fruto de todas as competências

para esse tipo de desenvolvimento, usa-se maquetes tridimensionais 
obtidas por estereolitografia a partir de arquivos de concepção de 
desenho tridimensional assistido interativo aplicado. este método dá uma 
boa ideia estética da peça e do seu comportamento mecânico, mesmo 
se o material é diferente. o laboratório de estudos e design fornece 
preciosas lições, permitindo fazer alterações estéticas, dimensionais e 
funcionais, especialmente no que diz respeito à maior abertura da haste.

trata-se de projetar as articulações cujas formas e soluções técnicas 
evoluem após as discussões. o design faz evoluir seus planos em função 
das idas e voltas do laboratório. a única resposta às exigências técnicas 
é a imaginação, respeitando o objetivo fixado. os planos realizados pelo 
designer mostram bem essas evoluções. cada um deles é redesenhado 
globalmente utilizando-se um software 2d, illustrator, que pode integrar 
restrições técnicas, sem comprometer a forma.

outra originalidade na abordagem: o vai-e-vem permanente entre 
o detalhe e o global, entre a articulação e os óculos do ponto de vista 
óptico, entre a dobradiça e a armação. o marketing, seduzido pelo 
conceito da articulação cuida da integração dos modelos da coleção. 
não vendemos uma articulação, fazemos uma promessa para o cliente 
que escolhe uma armação desta coleção.

A interação constante com as 
competências individuais levou a uma 
visão evolutiva no desenvolvimento do 
novo produto

fo
to

s 
Di

vu
lg

aç
ão

31

30-34 - morel_v2.indd   31 18/12/2012   21:57:09



em busca de leveza, a haste será de aço inoxidável, dobrado e 
cortado. É um desenho comprovado nesta coleção, mas o laboratório 
continua seus esforços para trazer novas vantagens: um melhor ajuste 
de flexão da ponta atrás da orelha para o conforto do usuário, através da 
extremidade da haste, soldada e com dureza adequada.

o sistema elástico escolhido é uma área de expertise da morel: 
sistema de mola em lâmina revisto pelo laboratório, visando miniaturizá-
lo e torná-lo apto para o perfeito funcionamento e encapsulamento nas 
peças de polímero. É o motor do sistema elástico: qualquer alteração 
é testada em dezenas de máquinas durante milhares de aberturas e 
fechamentos para garantir um sistema confiável.

a superfície também deve incorporar as características exigidas 
pela marca ÖGa. uma das técnicas de base da marca é o corte/recorte 
matriciais. podemos desenvolver o primeiro modelo da peça da coleção 
em monobloco sem solda, através de um corte integrado na massa, 
assegurando o volume desejado.

Protótipo, um passo necessário

o produto está direcionado, sabemos o que queremos e como 
obter. desenhos de projeto estão prontos, graças ao software illustrator 
e photoshop. mas antes de lançá-lo, você deve finalizar o projeto através 
de modelos de quadros, o que implica um processo de otimização. 

É, portanto, necessário inovar e fazer uma articulação em plástico, 
complementado com a articulação, armação e hastes. a equipe está 
de volta, com planos e modelos com funcionamento reequilibrado, 
equipados e complementados em metal numa maquete conjunta.

mas o desenho, mesmo em 3d, não fornece tudo. ter em mão 
um protótipo é indispensável para avaliar o produto. depois de novas 
discussões, o desenho da haste deve ser revisto. as novas modificações 
diminuíram os custos, facilitaram a gestão e evitaram sofisticações 
supérfluas, conferindo ao produto uma aparência otimizada.
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a partir do protótipo, também são validados os materiais. as hastes  
são parte em aço inoxidável por seu bom comportamento nessa função, 
e aliam cobre no final, para maior conforto; a superfície é trabalhada em 
mailechort por causa de sua boa qualidade e boa capacidade para o 
acabamento. a articulação é em nylon trX 90, e o restante é em acetato 
de celulose e as plaquetas em pvc flexível.

Do estudo à industrialização

com base na validação do laboratório de design do protótipo, 
o mesmo vai chegar à fase de estudar a industrialização do todo. 
os planos de design e modelos são listados pelo escritório de 
design para transformá-los usando o sistema catia. cada peça do 
quadro é levada para definir todos os detalhes necessários para 
poder garantir a sua integração no todo. deve-se validar as cotas 
de definição, tolerâncias, ângulos, dimensões funcionais, seções, 
resistência, acabamento... um diálogo facilitado e meticuloso entre 
design e escritório de engenharia. os pontos mais críticos já foram 
abordados, e finalizados. o departamento de pesquisa assegura que 
os elementos de viabilidade e sua montagem têm boas condições 
de execução. no caso do conceito Kusk, a parceria com a fabricante 
de moldes é crucial. apesar da experiência de cada articulação da 
coleção, que continua a ser uma solução original. É essencial ter 
modelos para verificar as formas visualmente, tamanhos e funções 
antes de iniciar a produção das armações e das ferramentas 
necessárias para este fim. a área de consultoria irá estabelecer a 
nomenclatura geral com planos detalhados, incluindo os critérios 
de qualidade necessários para assegurar o cumprimento com os 
regulamentos e padrões corporativos.

agora, o produto poderá ser fabricado. nós estamos em abril 
e o silmo 2012 aproxima-se! o modelo e as maquetes estão nas 
mãos do marketing e da comunicação para preparar a sua chegada 
ao mercado. desde o final de 2010 estamos trabalhando neste 
projeto. partimos de um conceito técnico original, visando sua 
aplicação no seio de um produto específico que se insere numa 
coleção claramente posicionada pelo marketing. isto obrigou, 
sobretudo, a uma visão evolutiva em interação constante com as 
competências de cada um. 

como se vê, o nascimento de um modelo exige tanto tempo quanto 
calma e serenidade... 
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Uma combinação de leveza e tecnologia
tecnologia, conforto e design combinados para o melhor 

desempenho dos produtos dessa marca, reconhecida pelo seu foco no 
mais puro design de produtos, todos feitos de aço inoxidável e equipados 
com uma dobradiça única sem parafusos. facilmente ajustável para 
oferecer conforto imediato para o usuário.

Marcas

quatro gerações da família morel continuaram a traçar a trajetória de uma empresa criada por Jules morel em 1880. além da ÖGa, a morel 
trabalha outras diversas marcas no Brasil, conheça algumas delas:

Homenagem centenária
uma verdadeira homenagem ao grupo, e à sua criação, o ano de 

1880 é o ano de fundação da empresa por Jules morel, as coleções 
dessa marca remetem ao passado histórico dos produtos criados pela 
empresa e seu clássico design.

Autenticidade e diferenciação ao alcance dos olhos 
em 1997, a morel optou por criar suas próprias marcas. a primeira 

foi Öga, uma linha refinada com design escandinavo. para que seus 
produtos sejam únicos e com real diferencial perante o mercado, 
trabalham na empresa designers, especialistas em protótipos, designers 
gráficos, gerentes de produto, que desenham e desenvolvem a coleção 
de óculos e as ferramentas de comunicação. 100% do processo de 
criação é feito dentro da empresa.

Uma marca mais perto da natureza!
a morel possui desde 1999, a coleção Koali, que se enquadra 

deliberadamente na evocação dos valores essenciais da natureza. na 
verdade, Koali é o nome de uma planta havaiana. através dela, evocam-
se todo um mundo de flora exuberante, insetos exóticos e retorno à 
natureza autêntica. esta veia de biodesign enriquece todas as criações 
da marca, que não se conforma apenas em copiar a natureza, mas 
também, busca adaptar os elementos procedentes da flora e fauna aos 
seus produtos. o design das charneiras, terminais e hastes, se inspiram 
diretamente nas formas vegetais ou animais, enquanto os nomes dos 
modelos são uma metáfora natural: ray manta, Ginkgo Biloba e trumpet 
creeper, entre outros.
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Lançado no Brasil durante o Salão do Automóvel, o BMW 6 Série 
Gran Coupe, primeiro coupê de quatro portas na história da marca 
alemã, impressiona pela beleza e pelo desempenho. Os motores BMW 
TwinPower Turbo trazem esportividade e eficiência. 

A “cereja do bolo” será o modelo Top de linha BMW 650i Gran 
Coupe com motor V8 de 330 kW/450 hp. A tecnologia BMW 
TwinPower Turbo de 8 cilindros de nova geração também inclui 
agora o controle do curso variável das válvulas Valvetronic. Todas 
as variantes do motor utilizam a transmissão automática de oito 
velocidades, enquanto sistemas tais como a função Auto Start/Stop 
e o modo Eco Pro são ativadas usando o Driving Experience Control 
que ajudam a reduzir o consumo de combustível. 

O BMW 650i Gran Coupe também possui o sistema inteligente de 
tração nas quatro rodas BMW xDrive. A tecnologia de chassi inclui uma 
suspensão dianteira de eixo duplo, um eixo traseiro integral, direção 
hidráulica e um sistema de freios de alta performance. Adicionalmente, 
a função de direção Servotronic e o sistema de amortecedor Dynamic 
Damper Control são oferecidos como standard. 

Equipamentos exclusivos e tecnologia de ponta reforçam a 
exuberância desse modelo da BMW que tem lançamento previsto para 
o início de 2013.
BMW 6 Série Gran Coupe 
Preço sob consulta
www.bmw.com.br

Elegância esportiva e aura exclusiva
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Design e lazer em alto-mar
Projetado pela equipe de design do escritório Indio da Costa 

A.U.D.T. (Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte) para a 
empresa Capilano Yachts, o barco “Capilano 90” é uma verdadeira 
casa em alto-mar. Possui conceitos de design que permitem um 
grande aproveitamento dos espaços interno e externo. O Fly-brigde 
se integra suavemente à proa, o que faz com que o design externo 
seja diferenciado e a sala principal extremamente confortável. Essa 
integração permite também maior espaço do Fly, que possui uma 
piscina de hidromassagem. A sala de máquinas foi projetada sob a 
sala principal, liberando a popa para uma garagem, onde caberiam, 
por exemplo, um bote inflável e dois jet skis. O barco tem ainda um 

amplo espaço de convivência, com quatro cabines de hóspedes e 
duas de marinheiro. A embarcação traz a possibilidade de atravessar 
oceanos com total conforto e lazer.

Essa obra-prima do design já está disponível para os consumidores 
adeptos do luxo sobre o mar. O barco pode ser personalizado de 
acordo com o gosto do cliente, por isso o preço varia bastante. Cada 
embarcação leva cerca de 12 meses para ficar pronta e a empresa 
disponibiliza até um suporte técnico nas Bahamas. 
Capilano 90
R$ 12 milhões (aproximadamente)
Capilano Yachts
www.capilano.com.br

A Kawasaki inova mais uma vez, 
lançando um modelo com custo-benefício 
imbatível: apenas R$ 49.990,00, por 
110cv de potência. Versys ou Versatil 
System é o sistema de remapeamento do 
motor, com a 3ª e 6ª marchas mais longas, 
e o resto, fica por conta dos 4 cilindros – 
em linha, de duplo comando e entregam 
10,4 kgfm, e aceleração de 0 a 100 em 
menos de 4 segundos.

Um pacote eletrônico de fazer inveja 
completa essa receita otimizada: PMS 
(Power Mode Selection) ou dupla opção 
de potência (F) Full 100%, ou (L) Low 75% 
dela. Controle de tração KTRC, para três 
modos; seco, molhado e escorregadio, 
que pode ser acionado em movimento 
muito rapidamente. Tudo mostrado 
digitalmente, junto aos marcadores de 
temperatura de água, combustível e freios 
ABS, desenvolvidos pela Porsche, duplos e 
semiflutuantes com 300 mm de diâmetro e 

pinças com 4 pistões – na dianteira. Enfim, 
uma verdadeira Big Trail ou “Supermotard”, 
graças às especificações das rodas 17’’.
Versys 1000
Preço sob consulta
www.kawasakibrasil.com

Inovando no segmento Premium
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São Paulo da hora
A luxuosa marca de relógios Officine Panerai presta homenagem à 

São Paulo com dois lançamentos em edição especial, personalizados 
com a mesma gravura impressa no verso da caixa: o Museu de Arte de 
São Paulo – MASP, um edifício icônico na rica paisagem arquitetônica 
da cidade. Os modelos são o Luminor Marina – 44 mm e o Radiomir 
10 Days GMT – 47 mm e estão sendo vendidos exclusivamente na 
boutique Panerai do Shopping JK Iguatemi.
Luminor Marina e Radiomir 10 Days GMT 
Preço sob consulta
Officine Panerai Boutique 
JK Iguatemi São Paulo
(11) 3152 6620
www.panerai.com

Big Bang 
A parceria entre a Hublot e a Ferrari não é um simples acordo de 

criação de produtos derivados, licença ou patrocínio. É uma parceria 
mais abrangente, cobrindo em 360° as atividades Ferrari: Relógio 
Oficial e Cronometrista Oficial da Ferrari e da Escuderia Ferrari. Um 
dos frutos mais conhecidos dessa parceria são os relógios, em especial 
a linha Big Bang, que agora passa por uma evolução do design icônico 
– a primeira desde o nascimento do relógio em 2005, com material 
novo e um destaque mundial. Caixa maior (45,5 mm de diâmetro), 
mais robusta, mecânica mais desenvolvida, aro cilíndrico que oferece 
uma boa profundidade em relação ao movimento que aparece através 
de um mostrador de safira, coroa fixada, botões de forma alongada, 
fixados em um eixo de rotação como os pedais de um carro, insertos 
de carbono no perfil lateral da caixa, duas pulseiras com sistema de 
troca muito rápido e inovador, cujo princípio é baseado em um cinto 
de segurança, e cujas costuras são tom sobre tom, como sempre no 
estofamento da Ferrari. Com nada menos que 330 componentes, 
batendo em uma frequência de 28.800 vibrações por hora, sua roda 
de coluna e sua embreagem horizontal dupla integradas na lateral do 
mostrador, comportam uma nova massa também inspirada no design 
da Ferrari com aros. A peça tem uma reserva de marcha de 72 horas e 
é resistente à água até 100 metros. Enfim, tudo planejado e projetado 
de acordo com o DNA tanto da Hublot como da Ferrari: esporte, 
desempenho e tecnologia. Nenhum dispositivo desnecessário. 
Big Bang Ferrari Magic Gold
Preço Sob Consulta
Hublot
www.hublot.com
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Personalização de um ícone
As clássicas bolsas Duffle da Coach acabam de 

chegar ao Brasil, em uma nova versão: agora podem ser 
personalizadas com kits que contêm alças, tassels e tags 
da cor que o cliente preferir, assim a bolsa pode ter uma 
cor e a alça de outra. São mais de 15 cores de bolsas e 
7 opções de kits que podem ser combinados entre si. A 
Coach buscou inspiração nos seus arquivos de Nova York 
para a última coleção que é composta por modelos de 
bolsas dos anos 70, e a bolsa ícone é o modelo Duffle. 
A bolsa Duffle é feita com o resistente couro de luva 
de Beisebol e já pode ser encontrada na Loja Coach do 
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. 
Duffle
Preço sob consulta
Coach
Shopping JK Iguatemi
(11) 3071 3932
www.coach.com

Sonho de consumo fashion
Bolsa feita em madeira, revestida por canvas e detalhe da corrente 

da marca francesa Goyard. Criada por Francois Goyard em 1853 no 
numero 233 da Rua Saint-Honoré em Paris, a marca é queridinha 
dos fashionistas e começou sua trajetória, assim como Louis Vuitton 
e Hermes, com as malas de viagem. Entretanto, seus caminhos foram 
diferentes pois nas bolsas Goyard não há logotipo.
Modelo St. Honoré na cor preta
R$ 14.700,00
Goyard
Shopping JK Iguatemi – piso térreo
(11) 3152 6998
‑(11) 3152 6999
www.goyard.com
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Frescor e Luz
O Madly Kenzo! é um floral viciante dosado com flores 

de heliotrópio e incenso. Pera e lichia entram em acordo 
perfeito para as notas de cabeça, prolongadas no coração 
de jasmim. As notas amplificam a luminosidade dessa nova 
fragrância floral-frutal.

O frasco é lindo e foi criado por Ron Arad, artista 
israelense que utiliza muita tecnologia em seus trabalhos, 
ele se inspira num instigante jogo de luz e cria o design 
abstrato desse frasco para denotar um livre espírito de uma 
mulher alegre, livre e não-conformista.
Madly Kenzo EDT
30 ml – R$139,00
50 ml – R$ 209,00
80 ml – R$ 245,00
SAC 0800 170 506

DKNY pelo mundo
A mais nova coleção de fragrâncias da DKNY – DKNY The World – 

promete nos transportar às cidades mais chiques de todo o mundo com 
uma simples borrifada. De uma caminhada romântica pelo Central Park 
à pulsante energia do Rio de Janeiro, passando pela mistura de urbano e 
rural da cena de Londres e, é claro, pelas ultra-elegantes ruas de Paris.
DKNY The World
R$ 219,00 cada frasco de 50 ml
SAC 0800 7043440
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óculos Absurda
colar Rosely Kasumi
  para Fernanda Yamamoto
maiô Dalai
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acessório de cabelo Accessorize
óculos Missoni
cardigan Maria Filó
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O mundo do cinema sempre esteve ligado ao mundo da moda 
e essa parceria já produziu inúmeros mitos e ícones, entre os 
destaques estão óculos e relógios, que muitas vezes se tornam 

acessórios importantes para a imagem dos personagens. 
Com o lançamento da nova aventura do espião mais famoso do 

mundo, 007 – Skyfall, essa tradição se perpetua e, como aconteceu nas 
últimas aventuras protagonizadas por Daniel Craig, os modelos Tom Ford 
utilizados em cada filme viram grandes “hits” e se tornam verdadeiro 
sucesso de vendas nas principais ópticas do mundo. O modelo utilizado 
no último filme é o Tom Ford Marko TF144 e a procura é grande. 
Provavelmente mais um grande sucesso.

A lista desse tipo de fenômeno mercadológico / cultural seria imensa, 
assim optamos apenas por citar alguns exemplos mais emblemáticos.

Nos anos 60 e 70 os ícones eram Marcello Mastroianni, Steve 
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Modelos icônicos que se destacaram nas telas de cinema

Por Cacá Fernandes

Oculos de cinema
-

McQueen e Woody Allen, mas James Bond também deixou sua 
marca por esses tempos. No entanto, foi nos anos 80 que alguns 
óculos realmente apareceram e se tornaram verdadeiras febres. Na 
comédia “Os irmãos cara de pau”, com John Belushi e Dan Aykroyd, 
os óculos são a principal peça do figurino da dupla de comediantes. 
Nos últimos tempos esse filme ganhou ares de cult e é lembrado 
pela trilha e pelo figurino. Outro sucesso estrondoso é o filme do 
diretor recém falecido Tony Scott protagonizado por Tom Cruise. “Top 
Gun” literalmente pôs o astro no mapa das celebridades e recolocou 
o modelo Aviador da Ray-Ban no topo das tendências. Tornando-o 
provavelmente o modelo mais vendido e copiado do mundo.

Mais recentemente os óculos de filmes como “Os Homens de 
Preto”, “Missão impossível 2” e “Matrix” também se destacaram. Veja 
mais alguns:

007 - OPERAÇÃO SkyfAll
(Skyfall – EUA – 2006)
Ator: Daniel Craig

Tom ford Marko Tf144
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007 - QUANTUM Of SOlACE
(Quantum of Solace – EUA – 2008)
Ator: Daniel Craig

007 - CASSINO ROyAlE
(Casino Royale – EUA – 2006)
Ator: Daniel Craig

 Tom ford 1080

Persol 2720 (limited Edition)

especial
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O filme de Tony Scott de 1986 fez um sucesso estrondoso e 
criou diversas modas. Além de colocar o Ray-Ban novamente em 
destaque, a jaqueta de couro também fez muito sucesso. Tom Cruise 
ficou mundialmente famoso por esse papel.

TOP GUN – ASES INdOMávEIS
(1986 – Top Gun)
Ator: Tom Cruise

MISSÃO IMPOSSÍvEl 2
(Mission: Impossible II – EUA – 2000)
Ator: Tom Cruise

Ray-Ban Aviador

Oakley Romeo
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OS IRMÃOS CARA dE PAU
(The Blues Brothers – EUA – 1980)
Direção: John Landis
Atores: John Belushi e Dan Aykroyd 
Óculos: Ray Ban

CÃES dE AlUGUEl
(Reservoir Dogs – EUA – 1992)
Atores: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve 
Buscemi, Lawrence Tierney, Kirk Baltz, Edward Bunker, Quentin Tarantino.
Óculos: Vários modelos

HOMENS dE PRETO
(Men in Black – EUA – 1997)
Atores: Tommy Lee Jones e Will Smith
Óculos: Ray-Ban Predator II

MATRIX
(Matrix – EUA – 1999)
Atores: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
e Hugo Weaving 
Óculos: Vários Modelos (os mais copiados)

X-MEN - O fIlME
(X-MEN – EUA – 2000)
Ator: James Marsden
Óculos:  OAKLEY - Juliet X Metal Ruby

Mais filmes

especial
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As mulheres também não ficaram de fora nessa nossa seleção de 
destaques no mundo do cinema. Em “Como agarrar um milionário”, 
dirigido por Jean Negulesco em 1953, Marilyn Monroe aparece de 
roupão e óculos de grau, na cena ela consegue ficar ainda mais bela 
com esse ar de intelectual.

Na obra prima do espanhol Luis Buñuel “A bela da tarde”, realizado 
em 1967, a diva Catherine Deneuve tem os óculos como cúmplices de 
suas escapadas da vida de “mulher direita” o que a torna ainda mais 
misteriosa e fascinante. 

Os óculos de coração usados pela atriz Sue Lyon em uma das cenas 
de “Lolita”, em sua primeira versão de 1962, magistralmente realizado 
por Stanley Kubrick, tornaram-se um ícone e você pode perceber a 
referência em diversos editoriais de moda atuais.

Belas das Telas

A bela da tarde

Lolita

Como agarrar um milionário
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Fora das Telas
Algumas celebridades também são reconhecidas pelos óculos que 

usam dentro e fora das telas de cinema. Como não lembrar de Woody 
Allen ao ver alguém usando os óculos redondos de hastes grossas? 

Como esquecer Marcello Mastroianni de óculos escuros dirigindo 
um carro conversível pela Itália dos anos 60 nos filmes de Fellini? 

É impossível esquecer os óculos e os carros que Steve McQueen 
usava dentro e fora das telas, como também ficou marcada na história 
a aparição de Jack Nicholson de óculos escuros, para receber seu 
Oscar de melhor ator. 

Steve McQueen
Crown, o Magnífico (1968 – The Thomas Crown Affair)
Modelo: Persol

Marcello Mastroianni

Woody Allen

Helen Hunt e Jack Nicholson

especial
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gastronomia

Por Cacá Fernandes

requeijão denso. Outro diferencial da casa é a batata frita rústica. Com 
método de preparo sofisticado, ela passa por dois estágios de fritura. 
O resultado deste processo é uma batata perfeitamente macia em seu 
interior e crocante por fora.

Um dos meus preferidos foi o pulled pork, o primo americano do 
sanduíche de pernil, preparado a partir de um corte especial do porco 
feito exclusivamente para o BOS BBQ. A carne vai ao pit por 14 horas 
até obter a textura ideal, para então ser desfiada e transformada em 
um delicioso sanduíche. O BOS BBQ inova ainda ao apresentar não um, 
mas uma família inteira de molhos Barbecue, todos eles caseiros: BOS, 
Honey e Espresso – esse último leva café espresso em sua receita e 
é servido quente. O molho de pimenta, também caseiro, é servido em 
conta-gotas, e foi carinhosamente apelidado de “Refresco”. 

BOS BBQ
SPOT
Rua Pedroso Alvarenga, 559 – Itaim Bibi – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3078-4858
www.bos-bbq.com

O primeiro restaurante brasileiro de carnes com o legítimo e tradicional barbecue texano

BOS BBQ

Recém-inaugurado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, o BOS 
BBQ, oferece carnes preparadas a lenha, a baixas temperaturas 
e períodos longos, com maciez, suculência e sabor singulares.

Contando com o primeiro Pit Master made in Brazil, treinado por 
Rob “Rub”, campeão mundial de barbecue e vencedor da Jack Daniel’s 
Cup, o BOS BBQ inova ao introduzir técnicas americanas inéditas no 
país, assim como cortes desconhecidos por aqui, como o saborosíssimo 
Boston butt (corte dianteiro de porco) e o suculento Brisket – o mais 
tradicional dos cortes do legítimo barbecue norte-americano. Além 
disso, cortes consagrados entre os brasileiros, como a picanha, serão 
preparados no pit pela primeira vez no mundo. O resultado dessa ousadia 
é uma carne tenra, suculenta e de sabor ligeiramente amadeirado.

Ainda constam do cardápio opções como maminha, bife de chorizo, 
costelinha de porco – preparadas por até 7 horas para alcançar seu 
ponto ideal –, linguiça toscana recheada de queijo coalho, bem como 
variações para os amantes de carnes brancas, como: peito de peru e 
coxa e sobrecoxa de frango.

O menu oferece ainda uma seleção de grelhados: picanha, fraldinha, 
um hambúrguer caseiro com cheddar inglês, peito de frango e legumes. 
Sanduíches, chili com carne, saladas e entradas – como pasteizinhos de 
brisket e de queijo com um toque de molho barbecue – diversificam o 
cardápio. O BOS BBQ ainda serve drumets de frango marinado, baked 
potato temperada com manteiga da casa, cheddar inglês ralado e 
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gastronomia

Por Cacá Fernandes

O novo restaurante japonês Sakagura A1, no Itaim Bibi, vai revelar 
uma nova faceta do renomado Chef Shin Koike. Conhecido 
por suas criações sofisticadas, Shin propõe uma “culinária 

democrática”: comida japonesa caseira, uso de ingredientes sem 
preconceito para agradar ao paladar ocidental e preço acessível.

Logo na entrada, os clientes vão se deparar com o clima descontraído 
de um boteco japonês, com um cardápio variado que inclui porções, 
entradas frias e quentes, lanches, pratos principais e sobremesa.

O chef batizou os petiscos de Japas (tapas japoneses) como edamame 
(soja verde), bolinho de polvo, conserva de chuchu na cachaça e pancetta 
cozida ao molho cha-chu. Quem quiser experimentar um pouco de tudo, 
pode optar pelo kit Sakagura, que oferece cinco opções de JAPAS. Nas 
entradas quentes, há opções tradicionais (lula com nirá, cogumelo misto 
na manteiga) e contemporâneas (harumaki de rabo de boi).

Os lanches utilizam Ban (pão chinês recheado) com frango teriyaki, 
costelinha e pancetta. Nos pratos quentes, destacam-se opções como a 
picanha grelhada ao molho de alho ponzu e a rabata ao molho curry, duas 
criações que confirmam a tendência de misturar elementos brasileiros e 
japoneses na gastronomia praticada por Shin Koike.

Sakagura significa adega. Entre os diversos tipos de bebida que a 
casa vai oferecer, destaque para a carta de saquê. Os melhores rótulos 

dessa bebida, que já foi considerada sagrada, foram escolhidos pela 
especialista de saquê Ana Toshimi (ex-Itigo Sake House), que fez cursos 
de especialização no Japão.

No subsolo, fica o sushibar com clima intimista. Vai ser comandada por 
uma dupla que deve se tornar um dos principais no cenário gastronômico 
da cidade: o sushiman Katsuhiro Kobayashi, que desembarcou 
diretamente de Sapporo (Japão) especialmente para trabalhar no novo A1 
e o experiente Celso Amano (ex-Aizomê). O confortável balcão de sushi 
com 15 lugares promete ser uma das atrações da casa. Nas paredes, 
estão transcritos trechos de poemas em japonês. 
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Serviço
Sakagura A1
Rua Jerônimo da Veiga, 74 – Itaim Bibi – São Paulo/SP
(11) 3078 3883
www.sakaguraa1.com.br

Culinária oriental democrática do renomado Chef Shin Koike

Sakagura A1
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USE AS LENTES CRIZAL® E COMBATA OS 5 INIMIGOS QUE PREJUDICAM SUA VISÃO: 
REFLEXOS, ARRANHÕES, MANCHAS, POEIRA E ÁGUA.

REFLEXOS
ATRAPALHAM SUA VISÃO.

A NÃO SER QUE VOCÊ
USE LENTES CRIZAL®.

As lentes Crizal® vêm com uma 
marca de autenticidade que 

aparece quando você as embaça.

Exija o Certificado
de Autenticidade
das suas lentes.

Você encontra atendimento 
especializado em lentes Crizal® 
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A mais antiga balada “top” de São Paulo reabre com novo projeto arquitetônico, o melhor equipamento de 
som do mundo, obras de arte, novo design, mais espaço e conforto, e como sempre, muita badalação

Por Eduardo Karlwon

A estrutura da Disco foi totalmente renovada. O túnel, espaço que 
sempre caracterizou a identidade do clube, conta a história dos 
12 anos de sua existência por meio de uma intervenção do artista 

brasileiro Kleber Matheus. Para revelar seu passado foram feitos rasgos 
no túnel de pastilhas metálicas atual, preenchidos com neon, revelando 
seu passado e antigas texturas que fazem parte das memórias de seus 
fiéis frequentadores. 

O som da casa também tem novidades. Para o novo projeto 
acústico foram importadas da Alemanha duas torres da linha Dance 
Stack 4, da Funktion One, a linha mais top do mundo aliando qualidade 
de áudio e design. 

A pista ganha sofás de desenho setentista-brasileiro, misturando 
tecido e espaguete pretos. Nos camarotes, uma seleção de poltronas 
vintage em couro preto e madeira complementam a atmosfera sexy 
e masculina. O maior deles também ganhou infraestrutura para se 
converter em palco para shows. As mesas de apoio também ganharam 
novo desenho combinando a rusticidade do concreto com a sofisticação 
do acrílico preto brilhante. 

A cabine do DJ foi rotacionada para levar o DJ ao lugar mais 
privilegiado da casa, valorizando a circulação e criando diferentes 
atmosferas. O clube ganhou novo pé direito, baixo nas áreas de bares 
e camarotes onde o clima deve ser mais aconchegante e mais alto na 
pista onde vigas e infraestrutura foram deixadas expostas para junto da 
iluminação criar a atmosfera electro-underground. 

Inaugurada em 2000, no Itaim Bibi, a Disco segue a tradição 
musical que sempre deu certo, priorizando a house music e suas 
vertentes. Já recebeu convidados internacionais como os DJs Pete 
Tong, Grant Nelson, Sharam Tayebi, do duo iraniano Deep Dish, Mitch 
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Disco

LG, Steve Angello, Felix Da Housecat, Ron Carroll, Phonique, Roger 
Sanchez, Lovebirds, Steve Lawler, Dennis Ferrer, Jojo Flores, Darren 
Emerson, Behrouz e o lendário David Morales. Atualmente tem como 
sócios Marcos Campos, Michel Saad, Marcos Maria, Marcos Mion, 
Kako Perroy, Roger Rodrigues, Bazinho Ferraz e Miled Khoury, o que já 
garante um público selecionado e muito bonito. 
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Serviço
DISCO
Rua Prof. Atílio Innocenti, 160, Itaim Bibi – São Paulo – SP
(11) 3078 0404
www.clubdisco.com.br

baladas
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Uma gema escondida entre dois mares, o Panamá, 
destino de exuberante natureza e mágica história, vai entrando 
na rota dos viajantes brasileiros que querem conhecer o caribe. 

com uma localização privilegiada, no centro do continente, se tornou o 
principal centro de conexões aéreas da américa Latina, oferece as mais 
deslumbrantes paisagens e ecossistemas variados como selvas, praias 
e montanhas, além de uma curiosa combinação entre seu rico passado 
étnico e sua moderna prosperidade.

o canal do Panamá, oitava maravilha do mundo, ajuda a fortalecer 
essa posição de destaque no atual cenário turístico mundial. núcleo 
logístico e financeiro das américas, sede de importantes empresas 

multinacionais e zona franca de comércio, conta com uma invejável 
infraestrutura, desenvolvido parque hoteleiro e um imponente centro de 
convenções para receber tanto o viajante de aventura e de prazer, como 
o visitante de negócios.

Pouco conhecida pelos brasileiros, a capital, que lembra um pouco 
dubai devido ao grande número de modernos imponentes arranha-céus, se 
destaca pela moderna e arrojada arquitetura. a forte economia do país vem 
crescendo a taxas próximas de 7% ao ano desde 2009. esse crescimento 
se deve em boa parte ao aporte turístico, hoje em dia a principal indústria do 
país, que cresce a taxas chinesas de 10% ao ano e vem recebendo mais de 
135 mil visitantes ao mês.

Por Eduardo Karlwon

Águas mornas e transparentes, hotéis e resorts de luxo num paraíso 
que vem sendo chamado de “Dubai das Américas”

Panama
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Centro Hoteleiro das Américas 

esse cenário fez exclusivas marcas hoteleiras decidirem se 
instalar no país. Um ótimo exemplo é a inauguração do primeiro hotel 
Waldorf astoria da américa Latina, o el Panamera, na área de Praia 
Bonita. além disso o grupo anunciou um segundo empreendimento na 
capital do Panamá ainda em 2012, além do primeiro projeto do trump 
Hotel fora dos estados Unidos. 

outro bom exemplo é o Hotel riU Plaza Panama, um luxuoso hotel 
cinco estrelas que possui 35 andares, com 635 apartamentos de diversas 
categorias. o destaque fica por conta de sua gastronomia, representada 

O Panamá vai entrando na  
rota dos viajantes brasileiros que 
querem conhecer o Caribe

Bristol Buenaventura
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Pouco conhecida pelos brasileiros, 
a capita lembra um pouco Dubai, 
devido ao grande número de 
modernos imponentes arranha-céus

por dois restaurantes: o arts y Prisma, onde é servido um ótimo café da 
manhã, e o restaurante gourmet tastes, onde podemos provar pratos 
contemporâneos e locais servidos dentre uma variedade de frutos do mar, 
ceviche, peixes e carnes. 

Fora da cidade, o destaque é o Playa tortuga Hotel Beach and resort. 
o resort pé na areia localizado na praia em Bocas del toro e listado no 
conceituado guia Preferred Hotel group, possui um excelente serviço em 
seus 109 quartos com varandas e vista privilegiada para o mar, seus 
dois restaurantes e um bar à beira da piscina e um lounge. em sua doca 
privada, hóspedes podem agendar passeios de barco, pois a região é 
perfeita para a prática de mergulho e outros esportes náuticos.

o hotel Bristol Buenaventura, um luxuoso resort de praia localizado a 
80 minutos da cidade do Panamá, é considerado uns dos mais luxuosos do 
país – membro da the Leading Hotels of the World – e oferece exclusivas 
acomodações aos hóspedes, desde cozinha gourmet totalmente equipada 
ao terraço com piscina privada e mordomo. o complexo conta com três 
restaurantes e bares luxuosos, além da área destinada ao lazer esportivo 
que possui um campo de golfe com 18 buracos, quadras de tênis, pesca, 
mergulho, passeios a cavalo e até rafting. Um spa com cinco salas de 
tratamento, banho de vapor, sauna e um menu de massagens, que podem 
ser realizadas à beira-mar, completam o menu de mordomias.
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Gastronomia

dois restaurantes se destacaram em nossa viagem, um pela 
localização, e outro pela alta gastronomia. o tastes, que fica dentro 
do Hotel riU Palace, é comandando pelo chef executivo espanhol raul 
Vaquerizo (contemplado com uma estrela no guia michelin), que prepara 
um menu diferenciado, usa e abusa de criatividade, onde mistura frutas 
típicas da região como a tuna. 

as entradas são uma verdadeira alegoria, uma delas leva fatias de 
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divertidos são alguns dos acessórios utilizados durante o jantar, 
suportes para molhos e drinks, pratinhos em formatos diferenciados e 
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o tradicional miraflores, localizado no canal do Panamá – uma das obras 
mais importantes da engenharia do século XX –, fica a apenas 15 minutos 
do centro da cidade. o restaurante tem vista única para a eclusa do canal 
miraflores e o menu eclético percorre a tradicional culinária caribenha. 

Serviço

Como chegar
a copa airlines oferece voos diretos partindo 
de são Paulo e do rio de Janeiro. 
sac 0800 771 2672
www.copaair.com

Onde ficar
RIU Plaza Panama

(507) 269 1000
www.riu.com

Hotel Playa Tortuga Resort

(507) 300 1893
www.hotelplayatortuga.com

Hotel Bristol

the Leading Hotels of the World (Brasil)
(11) 3171 4000 (grande são Paulo)
www.lhw.com

Onde comer
TASTES

reservas (507) 378 90 00

Miraflores

reservas (507) 232 3120

mais informações sobre o Panamá:
www.visitpanama.com

Bristol Buenaventura

Fo
to

s 
Di

vu
lg

aç
ão

Fo
to

 T
om

 J
as

ny

Riu – Bar

8080

viagem

76-80 - viagem.indd   80 18/12/2012   21:43:09





Quando se compra um novo par de óculos, a maior 
preocupação é a troca da armação (aros dos óculos), afinal, 
queremos que todos percebam alguma mudança, se seu rosto 

está diferente, para que em fração de segundos surja a frase: “você trocou 
de óculos?”, ou “óculos novo, hein?”.

mas e as lentes? mantemos as mesmas?
preciso lembrar que muita gente que usa óculos nunca se fez a pergunta: 

“o que me faz enxergar? os aros ou as lentes?”... a resposta é obvia, é claro 
que são as lentes!

então qual a importância que você dá no momento de escolher as 
suas lentes?

nos últimos 20 anos, o tempo de uma geração, muita coisa mudou 
no mercado de lentes. Foram lançados novos materiais, novos tratamentos 
agregados (algo como acessórios para melhoria dos produtos), novas 
tecnologias de fabricação das lentes, etc. com isso o número de opções 
na hora da compra aumentou muito. você está a par de todos esses 
lançamentos e mudanças para fazer uma boa escolha? afinal, atrás da 
lente dos seus óculos não estão os olhos do médico oftalmologista ou os 
do vendedor que te atende, estão os seus olHos.

sendo assim vamos a um rápido informativo dos últimos avanços 
para que você possa escolher melhor, aqui não vou me preocupar com 
valores, pois todas as lentes com certificado de origem obedecem as 
normas internacionais de fabricação de lentes que são fiscalizadas e 
aprovadas por órgãos de saúde do mundo todo como o Fda americano, 
a ce europeia e a iso internacional. no Brasil essa fiscalização fica por 
conta das normas aBnT.

Materiais: 
a principal inovação foi o surgimento de lentes orgânicas de vários 

Índices de refração, tecnologia que permite uma lente mais fina. Quanto 
maior o Índice de refração mais fina a lente. Hoje temos lentes orgânicas 
com até 1,74, com isso ela fica cerca de 33% mais fina que uma lente 
orgânica de 1,49, a primeira a ser fabricada. apesar disso, quanto maior o 
índice de refração e mais fina a lente, menor a qualidade óptica. para uma 
boa escolha consulte o vendedor técnico.

esse surgimento de novos materiais só foi possível com o surgimento 
de tratamentos que atenuam alguns efeitos não agradáveis do aumento do 
índice. então o que vale é a combinação dos dois.

resistência é uma característica agregada ao material, por exemplo, o 
policarbonato é muito resistente à quebra, seu ponto fraco está em baixa 
resistência química, como álcool e acetona, que deve ser evitado na limpeza, 
pois gera micro rachaduras que com o tempo se rompem; outro ponto é que 

por Tomio Honda

em questão qualidade óptica, o policarbonato, é dentro de todos os materiais, 
o de mais baixa qualidade. mas sendo a sua escolha, não é preciso se 
preocupar, pois ele está dentro das características para uso do olho humano 
e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

outro material que podemos usar como comparativo do policarbonato 
é o mr-8™ que a indústria química mitsui chemical oferece, o índice de 
refração é semelhante (1,61) ao do policarbonato (1,59), com resistência à 
quebra similar e resistência química superior além da alta qualidade óptica. 
para saber mais, fale com o vendedor.

Tratamentos:
as possibilidades são grandes. os tratamentos são como acessórios 

aplicados às lentes para melhorar o seu desempenho, o primeiro que surgiu 
foi o anti-abrasivo (antirrisco), esse tratamento aumentou a resistência ao 
risco das lentes, aumentando a vida útil do produto; os maiores beneficiados 
foram os orgânicos que riscavam com facilidade, mas lembre-se, aumenta a 
resistência, mas não a elimina, alguns cuidados básicos como limpar com a 
flanela adequada são imprescindíveis.

o tratamento antirreflexo permitiu lentes como os de alto índice serem 
comercializados pois eles brilhavam muito e reduziam a passagem da luz. 
para entender como isso é importante: uma lente comum sem tratamento 
permite que apenas 86% (valor médio usado como referência, cada material 
tem seu próprio valor de tramitância), mas com o tratamento a passagem da 
luz chega a valores superiores a 99%, ou seja, quase transparência total ou 
invisibilidade. repare que com alguns óculos a gente não enxerga os olhos de 
quem usa, enxergamos só o reflexo da luz ambiente. a transparência é para 
os dois lados, se numa lente comum a gente não enxerga os olhos de quem 
está com óculos, então, os olhos dele também têm essa dificuldade. agora, 
se enxergamos os olhos dele, os olhos dele também enxergam melhor. 
existem outros tipos de tratamentos disponíveis, consulte o vendedor.

Fabricação:
existem diversas novas tecnologias de fabricação, como as lentes 

fabricadas pelo sistema digital ou Free-Form® que permitem lentes com 
campo visual melhor e melhor espessura. como vimos, uma lente com índice 
1,74 fica 33% mais fina, mas se foi produzida com fabricação digital, esse 
percentual pode chegar a 50% ou mais na diferença de espessura.

nos últimos 20 anos muita coisa mudou, não foram só os aros, na 
próxima compra lembre-se de pensar melhor nas lentes, afinal “atrás das 
lentes não estão os meus olhos, ou os olhos do médico, estão os seus 
olhos... Quanto valem os seus olhos?”. pense nisso e consulte sempre um 
bom vendedor para uma orientação mais adequada. 
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