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Baskertin (texto).

Não conhecia o sujeito. Nunca havia ouvido 
sequer falar do que ele fazia ou de quem era pai 
ou marido. Mas era como se fosse o mais amigo 
de todos e ele havia morrido tragicamente. Piloto 
empresário, usava a aviação, pelo que contaram os par-
ceiros de cabeceira, como válvula de escape. Não via a 
hora de chegar sexta feira para dar a sua escapada até 
o aeroporto de Americana. Lá tinha o seu instrumen-
to de paz. Chegava, verificava as asas, o combustível, 
ajustava os instrumentos e saía para ver nuvem. Voltava 
como um anjo. Os problemas ficavam sempre no chão. 
Numa tarde depois de sua sessão de descarrego, o in-
fortúnio. Pegou o carro para voltar para casa pensando 
como aquele voo tinha sido uma beleza, o que poderia 
ser melhorado. E quando menos se esperava, o ceifa-
dor surgiu em forma de uma colisão. Tragédia de estra-
da e pela rodovia ele se foi. Nem teve perdão do acos-
tamento. Na televisão, o helicóptero gira até se espatifar 
no chão. Piloto conhecido faleceu e o cinegra� sta foi para 
o hospital em estado grave. A mídia explora a imagem 
aterradora, o povo acha que agora chove helicóptero e 
ninguém liga se o motoboy se estatela gravemente quase 
ao lado. Esse não dá ibope.

Pensamentos para se ter enquanto o sol se vai atrás 
da cabeceira. Gimme, gimme, gimme, o do ABBA, na sua 
inocência vai tocando a pleno nos fones.    g

Marcio Jumpei - Editor chefe

CABECEIRA

PARA
PENSAR NA
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Faz muito poR muito pouco e aiNda voa  
                   muito bem, o avião suíço GaNha o 
     meRcado bRasileiRo mostRaNdo seRviço



Um momento antes de dar a partida na 
Pratt&Whitney PT6A-67P, uma espiadela para 
trás da cabine para ver como todos estão aco-
modados e lá está a grande resposta para a de-
cisão de compra desse avião suíço. O Pilatus PC-
12NG conquista pelo espaço. O grande monomotor 
suíço tem porte do seu principal rival, o Beechcraft 
King Air B200GT, mas faz o que ele faz com custos me-
nores, afinal no mínimo, há de se considerar que ele 
precisa alimentar um motor a menos. 

Apesar de ser um passo bem adiante, o PC-12 tem 
sido visto como o próximo modelo de muita gente 
que possui um avião leve movido à pistão. Cerca de 
50% dos proprietários de PC-12 migraram dessa clas-
se. Foi o caso do proprietário do PR-GSM visto nesta 
matéria. Anteriormente a empresa voava com um Cir-
rus SR22 de quatro lugares e alguns motivos básicos 
foram levados em consideração para a aquisição do 
turboélice. A primeira foi a de poder carregar mais 
executivos nas missões de negócios, principalmente 
as que ligavam o interior de São Paulo à Brasília e as 
outras capitais onde a empresa tem filiais. Também 
foi levado em conta o perfil da família do proprietário, 
que cresceu e não cabia mais no Cirrus. A procura pelo 
novo avião começou levando em consideração os tur-
boélices e os modelos de VLJ – basicamente Embraer 
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Phenom 100 e Cessna Citation Mustang - que chega-
ram ao mercado. As condições das pistas onde iriam 
normalmente operar, curtas e em alguns casos sem 
preparo, foi fator fundamental para a escolha tender 
para o turboélice. 

Modelos como os Piper Seneca V, Meridian, Matrix, 
o TBM850 e até mesmo o Cessna Caravan também en-
traram na disputa. A falta de pressurização descartou 
os Piper Seneca e Matrix além do Cessna.  Tamanho 
de cabine (seis assentos contra dez no Pilatus) fizeram 
que o também monoturboélice TBM850 fosse tirado 
da concorrência. A Cirrus tem em seu catálogo o mo-
nojato SF50, mas apesar de ser uma lógica opção  para 
alguém que já tenha um produto da marca, as primei-
ras entregas vão acontecer apenas em alguns anos e 
a necessidade do novo avião era para agora. O con-
corrente natural, o King Air B200 GT, apesar de ser um 
ótimo avião segundo o empresário entrevistado, tem 
custos operacionais mais altos, projeto mais antigo, 
e dados estatísticos de cursos de segurança de voo 
feitos por ele, mostraram que o número de acidentes 

As linhas do PC-12 NG como podem ver nas fotos, são 
simplese racionais. A aeronave surpreende pela sua 
performance comparável e, em determinados aspectos, 
superior a outros modelos com maior quantidade de motor.



com bimotores e monomotores 
era praticamente igual, com uma 
leve vantagem para o mono, que-
brando aquele paradigma do avião 
de um motor só ser mais inseguro. 
Fora levada em consideração tam-
bém que os estudos foram feitos 
no pico da crise econômica mun-
dial, e o PC12 foi um dos poucos 
modelos que manteve seu preço 
de mercado. Ou seja, havia a possi-
bilidade de aquisição e revenda por 
preço justo. Inclusive durante esse 
período, a Pilatus bateu recorde de 
entregas, uma centena em 2009. 
Outro fato relevante foi que nesses 
tempos de turbulências, aquela fila 
de espera que chegava a três anos 
para a aeronave ser entregue não 
existia mais. As condições de ne-
gócio feito pelo triunvirato Ocean 
Air, representante da marca no Bra-
sil, a Cotia e Bradesco, mais a fácil 
venda do Cirrus, colaboraram para 
a compra do Pilatus. Enfim o PC-12 
foi uma oferta de ocasião, estava 
no lugar certo e na hora certa.

Custo por custos, o do Pilatus é 
maior que o do Cirrus, mas fazendo 
as contas por assento disponível, 
não houve nenhum susto no bol-
so de ninguém depois da primeira 
partida da turbina. Saímos de um 
avião de valor de compra girando 
em torno de US$ 600 a 700 mil para 
uma aeronave, que pela tabela da 
Pilatus, sai de US$ 3,8 milhões bá-
sico, até cerca de US$ 4,4 milhões 
bem equipado. Pelo guia Conklin 
& de Decker, o custo direto opera-
cional (valores americanos e calcu-
lado com o preço de combustível 
a US$ 5,00 o galão) do PC-12 gira 
em torno de US$ 630,41 a hora vo-
ada, levando em conta uma velo-
cidade de cruzeiro de 257mph, o 
custo por milha voada é de US$ 
2,45 e estamos voando mais alto, 
mais rápido e mais longe.

Turbina girando e taxiamento 
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O painel Honeywell Primus 
Apex é a grande novidade 
no interior da cabine. O 
trem de pouso parrudo 
garante a operação em pistas 
nnao preparadas. Para os 
passageiros o conforto de um 
jato médio ligeiro.
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em direção à cabeceira da pista, o 
painel Honeywell Primus Apex e seus 
MFD - Multi Function Displays em 
quatro telas de LCD com 10,4 polega-
das não oferece grande mistério para 
quem já voava um Cirrus. Estetica-
mente parecido com o EASy encon-
trado nos Dassault Falcon, o sistema 
integrado ainda conta com dois PFD 
– Primary Flight Display. Exatamente 
abaixo dos dois MFD a Honeywell co-

locou um sisteminha pelo qual você 
pode acessar dados de planejamen-
to e monitoramento de voo, contro-
lar e selecionar frequências de rádio 
ou inserir códigos do transponder. 
Apesar do completo painel para 
dois, o avião é homologado para ser 
pilotado por apenas uma pessoa. O 
PC-12 conta com um modo bacana 
que avisa o piloto vocalmente e por 
meio de sinais luminosos nas telas se 
alguma má configuração de decola-
gem fora feita. Não dá para prosse-
guir no erro.

A nova motorização entrega 
1.200shp, (a turbina é uma 1..800shp 
reduzida para 1.200shp) e o faz de 
forma contínua, antes essa potência 
estava disponível por apenas cinco 
minutos. Mas se precisar, a PT6A67-P 
pode liberar até 1.800shp  se você 
utilizar o MOR -  Manual Override. A 
aplicação dele é através de um mini 
comando à esquerda da manete de 
potência normal e só deve ser usado 
numa emergência como, por exem-
plo, uma eventual falha do controle 
digital de motor. Nessa situação é 

possível usar o MOR, mas que ele seja 
usado com muita sensibilidade. Esse 
motor maior pode resultar em maior 
consumo, mas isso pode ser trocado 
por ganho de velocidade. Segundo o 
Cmte Costa, velho conhecido desses 
Pilatus, em voos de cerca de 4 horas, 
o padrão de consumo total chega a 
ser parecido com o do motor menor. 
Para o piloto, a atual versão como a 

A turbina que entrega 1200 shp de 
forma constante é a outra novidade do 

novo Pilatus. Voos em grande altitude 
a velocidades superiores aos seus 

concorrentes é o grande mote de vendas.
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antiga chegam facilmente a 30 mil 
pés, mas um NG o faz em cerca de 
26 minutos. Mantendo 28 mil pés o 
PC-12NG bate e mantém facilmente 
os 268 nós. Numa conta simples, 
Costa crê que um trecho Boa Vista 
para São Paulo possa ser feito sem 
escalas e ainda tendo uma reserva 
de combustível para 40 minutos 
de voo. A fábrica publica que com 
três pessoas a bordo e utilizando 
uma velocidade de cruzeiro rápida 
o seu avião faz etapas de 1.560mn. 
Um perfil interessante já que a em-
presa comprou o avião mirando 
voos mais longos. Destinos para 
as cidades da América do Sul e até 
uma esticadinha para a América 
do Norte estão sendo planejadas. 
Existe até um projeto (www.flying-
theworld.com.br) de fazer um cir-
cuito ao redor do mundo a bordo 
do Pilatus. Num recente voo até o 
Caribe, o PR-GSM com oito pessoas 
a bordo saiu de Americana (SP) e 

em 4,4 horas pousou em Alta Flo-
resta, numa etapa de 1.712km. Na 
sequência voou mais 1.500km (3,9 
horas) até Boa Vista e de onde par-
tiu para cumprir uma terceira etapa 
até a Ilha de Canouan, 1.100km e 2,7 
horas distante. No total foram gas-
tos 2.290l de combustível. Coisas 
que poderiam ser feitas com jatos 
de maior porte, mas o Pilatus o faz 
ainda garantindo uma boa dose de 
conforto. A cabine generosa tem 
até um pequeno banheiro (com 
porta) e seu formato quadrado, ga-
rante que os passageiros não voem 
tortos e consequentemente com 
menos conforto como aconteceria 
na maioria das aeronave de fusela-
gem redonda. Pela porta traseira 
enorme, medindo 1,35x1,32m passa 
todo tipo de tralha que você possa 
imaginar, tirando alguns bancos 
até um quadriciclo entra na cabi-
ne. O padrão em tons caramelo do 
GSM ajuda para dar maior noção 

A cada dia fica mais comum ver 
um PC-12 NG com uma paisagem 
brasileira ao fundo. Sinal de que o 
mercado nacional está entendendo 
melhor a proposta dos suíços.



     FICHA
TéCNICA

Pilatus P-12NG

Fabricante: Pilatus aircraft ltd.
Motor: 1 Pratt&Whitney Pt6a-67P  
de 1.200shp
Capacidade: 1ou2 pilotos +  
8 ou 9 passageiros
Envergadura: 16,23m
Comprimento: 14,40m
Capacidade dos tanques: 1.226kg
Peso máximo de decolagem: 4.760kg
Velocidade máxima de cruzeiro: 280 nós
Distância de decolagem: 808m
Distância de pouso: 558m
Alcance máximo: 1.560mn
Razão de subida: 1.920 pés por minuto

de amplitude na cabine e o nível de 
ruído para os passageiros é bem me-
lhor que o encontrado em qualquer 
bimotor. Claro, a hélice, fonte da emis-
são está lá na frente. Portanto, tirar um 
cochilo nas boas poltronas reclináveis 
é fácil. apesar do seu tamanho, o PC-
12NG é fácil de ser conduzido, o estol 
acontece por exemplo a 65-67 nós. 
Números de avião bem menor. as 
VREF por exemplo, são semelhantes 
as encontradas num seneca, o pouso 
acontece com o bichão mantendo 85 
nós, colocando flape 15, a boa velo-
cidade pode ser 100nós. Num pouso 
caprichado, você vai gastar algo como 

500m até parar o turboélice, o que lhe 
garante presença em tudo quanto é 
campo a ser descoberto nesse país. 
Em angra dos Reis, com a sua pista 
curta, as coisas se tornam fáceis com 
o Pilatus. uma conclusão óbvia, o Pi-
latus PC-12NG pela sua versatilidade 
não tem concorrentes diretos, apenas 

algumas referências mais próximas, 
maiores ou menores, mais caras ou 
menos equipadas. E para o mercado 
brasileiro, onde esse dado é de ex-
trema relevância (sabe como é, todo 
mundo quer que o seu carro tenha 
consumo de Fiat uno, carregue coisas 
como uma sprinter e ande como uma 
Ferrari) faz que o PC-12NG seja encara-
do com uma interessante ferramenta 
de trabalho. O pessoal da Ocean air 
registrou a entrada de 20 exemplares 
dessa aeronave no Brasil, quatro são 
do modelo NG, o que comprova que 
o brasileiro vem descobrindo a cada 
dia que com um avião desses na mão, 
a gama de coisas a fazer com ele pode 
ser maior do que você imagina, e nes-
sas, mais negócios podem planejados 
e fechados.   g

Ocean air
tel.: (11) 2089 8020

www.oceanair.com.br

ONDEACHAR

ensaio em voo

16 | mar • abr | 2010





turismo

20 |mar • abr | 2010

TexTo e FoTos: Marcio JuMpei | Modelo: sTella Furlan

Magnífico, o Kiaroa pode servir de exeMplo 
           para o resto dos eMpreendiMentos que possaM   
    surgir na península de Maraú

despert ar
tempo de
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Cláudia vive do setor imobiliário em Belo Horizonte, 
trabalha pesado várias horas ao dia e entre um aluguel e 
outro organizou a reunião de final de ano da família. Mais 
de cinquenta pessoas entre genros, netos, filhas e sobri-
nhas, alguns pensando só na comida e outros no tempo 
para passar sem fazer nada. Como haviam crianças no gru-
po, escolhera um hotel de grande porte no litoral da Bahia que 
comportasse e admitisse toda essa bagunça. Mas o desejo maior, 
para o descanso merecido, era de conhecer um outro hotel, tam-
bém no litoral baiano, recomendado num verão passado. A in-
dicação de destino a levou para a península de Maraú no nosso 
conhecido eco-resort Kiaroa (HiGH 7), que agora conta com o 
motivo de nosso retorno, uma pista de 1.000m toda concretada. 
Agora pousa até jato lá. O carinho das crianças ficou de fora, mas 
o sossego veio em dose dupla. Do grupo original, quinze pesso-
as se deslocaram para o Kiaroa, afamado como sendo um dos 
melhores hotéis de praia do litoral brasileiro. 

E esse título tem um ingrediente básico, a paz que você en-
contra já ao desembarcar na recepção bem próxima da cabe-
ceira 29. O Kiaroa está bem isolado de muvucas que reinam em 
lugares próximos como Morro de São Paulo, Trancoso, Ilhéus ou 
Itacaré. Nada de axé ou blocos de abadás vão passar debaixo 

22 |mar • abr | 2010

As boas novidades no Kiaroa são os bangalôs 
Malindi (abaixo), o spa e a pista de 1.000 metros 

concretada (página ao lado).
No look da banheira a saia longa  

Reserva Natural - R$ 257,00, regata nadador  
Kiaroa - R$ 35,00, sandália Bianca Cabral - R$ 130,00  

e o colar S.Arte - R$ 80,00.
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da sua janela. O reino do sossego. Tanto é que depois de 
uma semana instalada no resort, Cláudia, que em seguida 
iria embarcar para Nova York, vendo as notícias sobre as ne-
vascas no hemisfério norte, resolveu que o melhor talvez 
seria passar mais alguns dias no próprio Kiaroa de tão bom 
que estava. Ficou um mês alimentando seus sorrisos. O sul 
da Bahia, nesta última temporada de festas, ao contrário do 
que ocorreu no resto do país, viveu dias de sol. E mesmo 
sem ele, a Península de Maraú continua sendo um lugar de 
maravilhas. De dois anos para cá o Kiaroa ganhou alguns 
detalhes a mais que a ilustre hóspede pode desfrutar a ple-
no. Talvez não tenha um detalhe que seja o mais principal 
que o outro, entretanto o SPA Armonia é sublime. Nele, com 
tratamentos como o de esfoliação ou hidratação corporal, 
o de banho de lua, não só a sua alma vai ficar renovada, 
o corpo agradece. As opções de massagens também são 
várias que vão das mais relaxantes como as Watsu ou Tui 
Na – que duram cerca de uma hora cada – às dedicadas a 
combater o acúmulo de líquidos ou sintomas como a da 
enxaqueca ou problemas digestivos. Em algumas das cinco 
salas, uma banheira de hidromassagem, sabidamente de-
corada, vira desculpa para momentos mais aconchegantes 
do casal que está em lua de mel. O Ganesh lá na área central 
do SPA nem se importou.

Hotéis espalhados pelo mundo oferecem tantas op-
ções de massagens quanto o Kiaroa, mas nele a qualidade 
dos tratamentos e dos produtos usados está alinhada com 
o perfil, alto bem dizendo, do hóspede que chega por lá. 
Seu corpo não será sovado feito massa de pizza como jus-
tificativa de um tratamento meio alternativo que muitas 
vezes é encontrado planeta afora. A técnica no Kiaroa é 
boa. Sauna e até uma pequena academia também estão à 
disposição. O SPA surgiu junto com os seis novos bangalôs 
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Malindi de 95m2, deck com hidromas-
sagem e cercado de mata. Como todas 
as outras 22 acomodações do Kiaroa, 
as roupas de cama são Trussard de al-
godão egípcio, travesseiros de pluma 
de ganso e seus queixos sempre caem 
quando passar pela porta. A decoração 
segue um estilo, diz a apresentação 
do hotel, com influências da praia do 
Quênia, de onde saiu o nome Malindi, 
que por sua vez, bebe no conceito rús-
tico chique. O Tetiaroa, bar em frente à 
praia, foi readequado para você poder 
almoçar tendo uma das mais bacanas 
molduras do planeta. O Kiaroa também 
aprontou  uma segunda unidade em 
outro ponto da Península de Maraú, o 
pier de onde saem os passeios de bar-
co. Mais que apenas um ponto de em-
barque e desembarque, a Base Náutica 
de Campinho tem estrutura para que 

os grupos, que nem precisam ser de 
hóspedes (já que é aberto a qualquer 
um das 10h00 às 18h00), possam almo-
çar, ou se quiser, apenas passar o tem-
po nesse lugar. Há uma pequena pisci-
na e Dona Edna, ótima cozinheira que 
prepara um arroz de polvo (R$ 55,00) 
ou uma moqueca (R$ 78,00 para duas 
pessoas) dignos de comer de joelhos. 
Resta experimentar e passar o resto do 
tempo ver o entardecer avermelhar. O 
conceito ainda está no começo, mas a 
saída de lancha pode render uma boa 
pesca oceânica e o fruto, seja uma ca-
vala, atum ou olho de boi, pode ser 
bem preparado num jantar para lá de 
romântico. Dizem os mais experientes 
que até marlim já foi fisgado na região. 
Vamos para fora das cercanias do Kia-
roa. Se em dois anos o hotel sofreu 
mudanças, seu entorno também. A vila 

Dona Edna, no topo, oferece seus acarajés. 
Abaixo, o artesão Paciência. No look colorido, 
a cafta longa de seda Kity Cohim - R$ 638,00, 
colar de sementes e pedras Fabi Artesanato 
- R$ 150,00. Na página ao lado, o serviço 
de barco também é novo. No look a bordo, 
a camisa bordada Kity Cohim - R$ 352,00, 
pantalona - R$ 87,00, rasteirinha Bianca 
Cabral - R$ 120,00 e o colar com semente 
de pêssego do cerrado e pedra cristal Fabi 
Artesanato- R$ 150,00.
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de Barra Grande, centrinho urbano mais desenvolvido dá sinais 
que pode em dia muito próximo, virar uma Trancoso da vida. O 
que definitivamente não é nada bom.  De 2007 para cá, várias 
pousadas abriram as portas. Um pequeno chalé que em baixa 
temporada pode custar até R$ 300,00 ao mês, vale R$ 1.000,00 na 
alta temporada. Na passagem de ano de 2008 para 2009, houve, 
acredite, congestionamento de carros na vila com direito a acio-
namento de buzina. Placas de trânsito, indicando a mão das vias 
tiveram que ser colocadas nos postes. Há um certo de reduto 
típico para paulista se formando. Das cozinhas dos botequinhos 
e alguns restaurantes nada de culinária baiana. O que pega é cre-
pe, pizza e até sushi. Tem comida fusion. Acarajé, só mesmo o fa-
buloso da Dona Yara que os prepara com maestria e muito sabor 
(R$ 3,00) na varanda da sua casa. Sala adentro, os retratos antigos 
da família e o Seu Abelardo, confortavelmente instalado na pol-
trona assistindo o Fantástico. Infinitamente uma melhor pedida 
do que supostos e pretensiosos cardápios que você pode encon-
trar. No Bar do Tó, o gasto de R$ 70,00 por cerveja e uma porção 
de camarão pistola no alho e muito, mas muito óleo, doeu no 
fígado tanto quanto o displicente sabor do prato. A poucos pas-
sos, uma pizza no argentino Tio Sazo sai de R$ 25,00 a R$ 48,00, 
uma cerveja Devassa long neck vale R$ 5,50 enquanto que um 
badejo ao molho de champignon para duas pessoas, custa R$ 
78,00 na vizinha Cantinho da Tânia. Bem feitos, mas a preço de 
São Paulo e sem a inspiração da Dona Yara. Nessa proporção, 
o cardápio esmerado do Kiaroa, que pode parecer inicialmente 
caro, vale mais a pena. Na praça central, numa espécie de ateliê 
e loja, Manoel Paciência, principal artesão daquelas vizinhanças, 
nos disse que ainda existe a harmonia e trabalho para que a vila 
ainda se mantenha num equilíbrio que respeite a linha tênue que 
a separa do estágio atual, ainda suportável e sustentável, ao da 
excessiva exploração sem limites. Uma grande preocupação é 
sobre a condição da estrada que liga a Região à Ilhéus, a precária 
via de terra, sempre funcionou com filtro para a invasão da bar-
bárie da farofada. Mas recentemente a condição desse caminho 
tem melhorado e se fala inclusive em asfalto. O que pode ser um 
grande tiro no pé da  Península de Maraú. O cenário de filme que 
existe por lá pode ser bem rasurado com a imagem de garrafas 
pet vazias, abandonadas como lixo ou uma orla de bugues cor-
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rendo pela praia, o que já acontece por 
sinal em redutos onde tudo deveria ser 
lindo. Os pescadores originais tem tro-
cado a função por afazeres num turismo 
de categoria meia boca. O preço do me-
tro linear de terrenos já chega a valores 
cobrados em Angra dos Reis. A imagem 
de grupos que chegam de ônibus freta-
do em programas all included, mas que 
se refere ao frango, a farofa e as garrafas 
de dois litros de refrigerante que trazem 
consigo, e que no final das contas pouco 
consomem no comércio local e só aca-
bam deixando o lixo para trás é o pesa-
delo mais comentado por quem mora 
na vila. Isso pode realmente acontecer, 
visto os preços praticados, geralmente 
altos, pelo comércio local. A formação 
de uma representativa associação de 
moradores e uma talvez união de forças 
do próprio Kiaroa, que é a referência em 

Mapa de rotas
Como ir: O Kiaroa tem um acordo com a Aero Star, 
táxi aéreo de Salvador que faz os traslados entre a 
capital baiana e o hotel utilizando os bimotores BN- 
2 Islander para oito passageiros e que ostentam uma 
curiosa pintura feita pelo artista plástico Bel Borba. 
São trinta minutos de voo passando ao largo da 
orla marítima baiana. Os voos saem todos os dias 
de Salvador às 12h00 e retorna às 13h00. Até Salva-
dor, a HiGH foi de TAM e nessa comprovamos que 
trabalhar com folga é sempre útil. O voo JJ3896 que 
saía de Guarulhos às 08h30, teve que fazer remane-
jamento da carga no porão traseiro do lotado A321. 
O resultado foi um atraso de pelo menos 01h30m e 
a chegada na capital baiana às 10h35 – e claro que o 
recebimento das malas na esteira demoraram mais 
do que o previsto - foi em cima da pinta para pegar o 
avião da Aero Star, já que o táxi aéreo pede aos pas-
sageiros que estejam na sala VIP até às 11h00. Mais 
um pouco, teria perdido a conexão.

DiCa Do piloto: A pista do Kiaroa (SIRI 13º54’13”S/
038º56’09”W), opera visual diurno, deve ser procura-
da no Rotaer como Barra Grande e recebeu uma 
bela camada de concreto em seus 1.000m de com-
primento que possibilita pousos de jatos como o 
Cessna Citation CJ3. De Pilatus PC-12 é mamão com 
açúcar operar por lá. O pátio tem um bom espaço 

para deixar a aeronave e tudo fica muito próximo da 
recepção do hotel.

tarifas: Traslado aéreo: R$ 350,00 por pessoa ida 
e volta. Hospedando-se 7 ou mais noites o transfer 
aéreo é cortesia. As diárias do hotel começam em 
R$ 750,00 mais taxas de serviço de 10% e 5% de ISS 
pela suíte Tropical Luxo e inclui café da manhã. A Base 
Náutica de Campinho não tem custo para o hóspede, 
ele paga só o que consumir, mas o traslado de carro 
para lá sai por R$ 90,00 cada trecho. Fretar uma lancha 
(com uma programação que geralmente leva de 4 a 6 
horas) pode sair de R$1.300,00 a de 24pés e com capa-
cidade de 8 passageiros a R$ 2.300,00 pela de 32 pés 
com capacidade de 14 passageiros. Mas tudo deve ser 
verificado antes, pois dependendo da quantidade de 
pessoas no grupo é possível alguma negociação. O 
mesmo vale para a tabela de serviços no SPA, aluguel 
de quadriciclos, cavalos ou passeios de carro.

EnDErEço:
Kiaroa
Loteamento da Costa, área SD6, distrito de Barra 
Grande, município de Maraú.  
CEP 45520-000 – Bahia
Tel.: (71) 3272 1320 – reservas em Salvador e (73) 
3258 6213 – resort - www.kiaroa.com.br

AeroStar
Tel.: (71) 3377 4406/ 3204 1335
www.aerostar.com.br

Biojóias Brasileiras
Tel.: (73) 9958 5792
fabiartesanatobrasil@hotmail.com

Paciência Arte
Tel.: (73) 8142 5577
www.pacienciarte.bolgspot.com

termos de qualidade de hospedagem 
nas redondezas, com as demais pousa-
das, poderia por exemplo frear a apari-
ção de um turismo predatório que não 
vai ajudar a ninguém. O hóspede de alto 
padrão, principalmente o estrangeiro, 
não vai gostar de ver um paraíso como 
esse reduzido ao que é encontrado atu-
almente na nada distante Morro de São 
Paulo. O despertar a essa nova condição 
deve ser feita logo, ou muita mata nativa 
vai ser derrubada, muito mangue vai ser 
assoreado para a construção de hotéis 
ditos como de eco turismo. Se o Kiaroa, 
com a sua estrutura e qualidade de ser-
viço pode se sustentar como uma ilha 
exorbitante dentro da frágil península 
de Maraú, o resto pode ficar a mercê das 
marés do interesse imediatista de um co-
mércio turístico sem escrúpulos e nem 
responsabilidades.   g
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Pronto Para viagem 

A BRP viu o potencial, o seu triciclo Spyder bem podia servir para fazer viagens. Também pudera, 
seu potencial é melhor aproveitado nas estradas. Sendo assim, eis que é apresentada a versão RT 
– Roadster Touring na linha 2010. Com relação ao seu irmão RS – Roadster Sport, ele vem cheio 
de recursos para enfrentar infindáveis quilômetros. Sua estrutura geral é a mesma, mas a bitola 
do conjunto de rodas dianteiro é 38cm maior. O motor de 990cc foi revisto e agora produz 100cv, 
seis a menos que o entregue pelo motor da versão RS, em compensação segundo a BRP, houve 
um aumento de 10% no torque máximo, a meros 5.500rpm. Alterações também ocorreram no 
sistema de escape com o reposicionamento do catalisador, com a introdução de duas sondas 
lambda e a ponteira, que ganhou novo desenho. Os sistemas de controle de tração TCS e estabi-
lidade VSS estão lá para, em conjunto com o ABS (agora fornecido pela Bosh), garantir a extrema 
segurança na pilotagem. Na versão top, RTS, o piloto pode regular a suspensão a ar por meio 
de um botão na manopla, na versão intermediária, RT Techno, essa calibragem deve ser feita no 
posto de gasolina. Outra novidade do Spyder RT é o piloto automático que não existia na versão 
RS. Para os dois a bordo muita comodidade. Sistema de som AM/FM, que pode ser conectada ao 
iPod ou outro leitor de MP, manoplas aquecidas apoios de mão para o passageiro, parabrisa com 
regulagem elétrica e um GPS Garmin Zumo, este opcional, para facilitar a condução do piloto. E 
como o objetivo é viajar, o Spyder RT pode ser equipado com bolsas laterais e um trailer, no total 
são 777lts de capacidade. Mais que muitos carros por aí.

Preço estimado da versão RTS: R$ 89.900,00
www.brp.com/pt-BR

com



Estilo à tira colo
Na coleção Outono-Inverno 2009-2010 
o destaque das peças como esta bolsa 
Molly da Salvatore Ferragamo está na 
capacidade de trabalhar o couro como se 
fosse um tecido. Mini fivelas são aplicadas 
criando um efeito 3D.
Bolsa Molly 
Preço: R$ 6.990,00
Salvatore Ferragamo
Rua Haddock Lobo, 1583 
Tel.: (11) 3081-5324

DirEto Do atEliê
Conhecido pelos seus finos costumes feitos sob medida, a Arturo 

Minelli também oferece produtos que vão complementar a 
elegância da fiel clientela que busca a tradição e qualidade que 

o nome evoca. Entre as novas opções estão os sapatos Fratelli 
Rossetti, clássicos italianos que desde a década de 50 tem 

marcado os passos de quem deseja mais do que conforto nos pés.
Sapatos Fratelli Rossetti para Arturo Minelli 

Preço: R$ 680,00
Cinto Arturo Minelli - R$ 250,00

 Arturo Minelli
Tel: (11) 3862-6356

Jóia urbana
Ela aprendeu o ofício observando o bisavô, 

joalheiro de profissão, depois aprimorou seus 
dotes na filial japonesa da ESMOD, tradicional 

escola de moda francesa. Agora de volta ao 
país, Ana Tinelli busca nas tribos urbanas a 

inspiração para a criação de suas jóias.
• Anel Cobra  com safiras e turquesas, olhos 

com brilhantes em ouro Amarelo R$ 9.100,00
• Brinco Argola Esferas Nefrita e Ônix com 

brilhantes em Ouro Branco R$ 8.100,00 
• Bracelete  Nefrita Cabochon em Ouro 

Amarelo R$ 27.000,00
• Brincos Argola Cobra com brilhantes  

em Ouro amarelo R$ 14.700,00
Ana Tinelli - Vila Daslu 

Av. Chedid Jafet, 131 -  1º andar
Tel.: (11) 3842-1150

Viagem gastronômica
A cara é daquele livro caseiro de receita. E dentro dele há 150 
receitas que vão desde os tradicionais Fondue e a batata Rösti 
até outras mais diferenciadas que utilizam ingredientes típicos da 
Suíça. Feito em parceria com o Switzerland Tourism cada prato 
remete à uma diferente Região desse país. 
Preço: CHF 36,90 + CHF 15,90 de postagem
Switzerland Tourism http://www.myswitzerland.com/en/
interests/food_and_wine.html 

respeito com a magrela
Quadro de fibra de carbono, suspensão com possibilidade 
de regulagem, câmbio SRAM X-0 de 27 velocidades, freios 

Formula 1 de carbono e sistema de controle de tração Twinloc. 
O texto mais parece de automóvel mas é da Scott Spark Ltd, 

a mountain bike sonho de consumo para quem sabe 
o que existe de melhor para enfrentar as trilhas 

espalhadas pelo Brasil.
Preço: R$ 33.000,00

Scott
www.scott.com.br

leVe na foto
Ela é uma das mais leves (220gr) compactas digitais de 

resolução de 12 megapixels que existe no mercado. 
Seu zoom ótico é de 6x, possui estabilizador de 

imagem, sistemas detector de imagem e foco macro. 
A tela do monitor tem 3”. Isso tudo é o mínimo que 

você vai ter com a nova Canon Powershot SX200 IS, o 
máximo é a sua felicidade depois de ver as fotos.

Preço: R$ 990,00
Angel Equipamentos Fotográficos

Rua 7 de Abril, 125 loja 29-31
Tel.: (11) 3257 3498 e 3259 5450

vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br



De chinelaDa
Feito para as pessoas que tem muita atitude e espírito de 

aventura os chinelos da Opanka foram feitos para quem 
deseja curtir o lado bom da vida dando muito conforto 

nos pés. Leves, são feitos com tecnologia EVAflow em 
seus solados o que dificultam os escorregões e possuem 

diversas opções de cores e modelos. 
Opanka

SAC 0800 728 2010
www.opanka.com.br

afianDo a faca
Quem preza pela boa cozinha vai gostar desse afiador de 

facas Twinsharp Select da Zwilling, marca que produz facas 
e outros utensílios de cozinha desde 1731 e que pode ser 

encontrado no Espaço do Gourmet, casa especializada em 
tudo de inovativo para a sua cozinha. A forma moderna, feito 

todo em aço inox, dá segurança e é de fácil manuseio.
Preço: R$ 214,30

Espaço do Gourmet
Tel.: (11) 5681 9055

www.espacodogourmet.com.br

a marvaDa
Salinas é o berço da boa cachaça no Brasil. É de lá que 
sai a Salideira da destilaria Tabúa. De perfil mais nobre, é 
envelhecida durante quatro anos em tonéis de bálsamo 
que a deixam com um gosto mais suave mesmo mantendo 
aroma e sabor marcante. A graduação alcoólica é de 42GL e 
ela é vendida em garrafas de 600ml.
Preço: R$15,00
Destilaria Tabúa
Tel.: (38) 3845 1191
 www.tabua.com.br
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TexTo e foTos: Marcio JuMpei

ser feiTo
a roTina nada coMuM do passageiro da priMeira
             classe da TaM a bordo de sua Maior aeronave

Como deve
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Se o cotidiano no aeroporto internacional de Guarulhos fosse a 
mesma encontrada nos serviços dedicados aos passageiros da Primeira 
Classe da TAM, provavelmente esse mundo seria um tanto mais cor de 
rosa. Esse ilustre passageiro, que paga para ser muito bem atendido, vai 
sair do seu voo com a nítida impressão de que a essência da companhia, 
aquela do atendimento mais pessoal, com mais eficiência, que foi colo-
cada como prumo básico para a nova fase da companhia, fora efetiva-
mente colocada em prática.  O nosso voo era um São Paulo à Frankfurt feito 
de primeira classe, por conta desse serviço estar agora disponível nos Boeing 

O sorriso do Cmte. Rolim sempre dando 
as boas vindas aos passageiros na sala 
vip. Na foto maior, a sala da Primeira e 
nas duas menores, a sala de banho e o 

check-in diferenciado.

777-300ER que a TAM opera para a cidade alemã. Na nova configuração são 
quatro assentos na Primeira, 56 na Executiva e 302 na Econômica. Vamos a bor-
do para saber como é esse voo e os diferenciais começam já na chegada ao ae-
roporto. Uma sala reservada está disponível ao passageiro da Primeira, que pode 
fazer seu check-in e despacho de bagagem muito mais sossegadamente até do 
que o passageiro da Executiva. Passado esse processo, uma atendente da TAM 
indica ao passageiro o caminho até a sala vip internacional que fica logo após a 
verificação do passaporte e do raio X. Para idosos ou para algum passageiro que 
necessite de especial atenção, esse atendente vai acompanhá-los pessoalmen-

te. Se o passageiro vier de uma conexão 
doméstica, o receptivo já começa no seu 
desembarque em Guarulhos, um funcio-
nário da companhia vai encaminhá-lo, da 
porta do avião, até a tal da sala da Primei-
ra para fazer o check-in e em seguida en-
caminhá-lo à sala vip, que na verdade são 
duas, uma para os passageiros da Primei-
ra e outra para os da Executiva, esta um 

tanto maior por conta do maior volume 
de usuários. A da Primeira fica aberta das 
04h30 até as 11h30 e depois das 16h00 
até às 00h00. O da Executiva funciona das 
05h00 até as 23h30. Daqui para frente, 
por favor, nada de estresses, de uma sala 
de banhos ao bufê de cardápio elaborado 
– os vinhos, o tinto Luccanelli, um Primi-
tivo de Madureira 2006 e o branco, um 
português JP, Arinto mais Bical, estavam 
muito bons - nesses lounges o passageiro 
nem repara o tempo passar. A rede sem 
fios e banda larga de internet ajuda aque-
les que ainda tem assuntos por resolver 
mesmo se estiver sem computador, pois 
a TAM disponibiliza laptops para você 
acessar o que precisar. 

Da sala vip ao finger, é hora de conhe-
cer o 777 por dentro. Numa única fileira, 
as quatro poltronas da Primeira se alinham 
uma em cada janela e duas num par no 
centro da fuselagem. São as mesmas en-
contradas nos Airbus A330 e 340 da em-
presa, com um padrão de estofamento 
em tecido floral, mesclando o bordô com 
o cinza. Emoldurada por uma estrutura 
de madeira fosca, que esconde a mesa, a 
poltrona reclina 180º e já tem entrada para 
acoplar seu computador de mão, tomada 
110v e um belo controle que unifica des-
de os comandos primários do sistema de 
entretenimento ao serviço de telefonia 
via satélite. De fronte a cada assento uma 
grande tela de 23”. Ver filmes ou programas 
de TV é a função básica, mas também ela 
pode ser usada para jogos, checar o tradi-
cional mapa de rotas e até ver as imagens 
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externas do voo. O Boeing 777 está equipado com duas câ-
meras, uma focada à frente e outra para baixo. Acompanhar 
pousos e decolagens com esse conforto nunca será de-
mais. Na Executiva, os também ótimos assentos colocados 
aos pares, se não reclinam 180º, dificilmente vão provocar 
algum tipo de desconforto. Nessa cabine as telas de LCD es-
tão colocadas na parte traseira dos encostos e a programa-
ção é a mesma encontrada na Primeira. Então para come-
çar, um pouco de felicidade. Uma taça de belo champagne 
Drappier Carte d’Or, mescla 90% de Pinot Noir com Char-
donnay e Pinot Meunier. Sugestão de Arthur Azevedo, dire-
tor-executivo da Associação Brasileira de Sommeliers para 
a nova carta de vinhos da TAM. Sucos e água também são 
oferecidos nas boas vindas, tudo acompanhado de um mix 
de salgadinhos. Cintos atados, é hora do push back colocar 
o grande Boeing em posição de acionamento dos motores, 
quer dizer, era. Uma linha de mau tempo na Região do ae-
roporto faz que a troca de cabeceiras seja constante e vinte 
minutos são gastos nas espera de uma definição de qual 
cabeceira a ser utilizada para a decolagem. Depois dessa 
relutância de São Pedro, o voo JJ8070 com o comandante 
master Lucas, mais o comandante Gonçalves e os primeiros 
oficiais Yoshimura e Sabionski é liberado para dar a partida 
nas duas GE90-115B e começar o taxiamento para a cabe-
ceira 27R. O tempo na cabeceira é curto e mal as quatorze 
rodas do triplo sete estão corretamente alinhadas na pista, 
as manetes são levadas à frente e com os motores cuspin-
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Cenas de um tratamento diferenciado. 
na Primeira Classe da TAM.  

A nova poltrona que reclina 180º e o 
esmerado serviço de bordo.  

A cabine do 777-300 ER muda de cor 
ao longo do voo. Na página ao lado, 
embaixo, a tripulação do voo de ida. 

do as 115 mil libras de empuxo a pleno, o 
Boeing vai engolindo cada um dos 3.700 
metros de asfalto à frente. Com cerca de 
três quartos dela percorridos, o Boeing sai 
do chão num pitch vigoroso apesar de pe-
sado. Deixando o aeroporto para trás, e se-
guindo o roteiro pela saída Nemo 27 com 
transição pela posição Texas, o 777-300ER 
segue em direção à Salvador. Apesar do 
mau tempo nas cercanias de Guarulhos, 
nada de turbulências e o serviço de bordo 
começa cedo. O cardápio da TAM neste 
ano tem chás como tema. A chef Helena 
Rizzo foi convidada para desenvolver o 
uso de chás em alguns dos pratos servi-
dos a bordo. Na Executiva o toque veio 
no prato principal, camarões ao molho 
de Ingwer Soja Tee servido com couscous 
e vegetais. Muito leve e delicado. Já na 

Saiu na internet. A TAM fechou um contra-

to com a empresa britânica Priestmangoode 

para redesenhar todo o interior de sua frota. E 

vale também para os Boeing 777 e Airbus A350 

que vem por aí. O negócio que vai levar uns três 

anos para começar a ser executado, envolve des-

de trabalhos em cima dos assentos de todas as 

classes, galleys, banheiros e a arquitetura geral 

das cabines onde for possível. Uniformes e uten-

sílios de serviço de bordo estão incluídos no pa-

cote. Este será mais umas das ações que a TAM 

pretende fazer nos próximos anos para melhoria 

nos seus serviços. Ela que em breve vai oferecer o 

serviço de telefonia celular a bordo, já conta com 

o sistema de reservas Amadeus, que é o mesmo 

utilizado pela Star Alliance, aliança internacio-

nal que a TAM deverá se tornar participante já 

neste ano de 2010.

Primeira, duas opções, um filé de Namo-
rado com molho bechamel e chá verde 
com gengibre, acompanhado de purê de 
mandioquinha e ervilha torta, ou um filé 
de frango recheado com chá Earl Grey e 
cogumelos apresentado com arroz de jas-
mim e pak choi. Este último muito curioso 
e complexo no sabor. Na taça, uma home-
nagem ao destino final desse voo. Uma 
riesling Selbach-Oster, germanicamente 
correta para acompanhar o camarão da 
executiva e depois um bordeaux poten-
te, um L’Etoile de Bergey, safra 2001 para 
ver se combinava com uma outra opção 
de prato na Primeira, um filé mignon ao 
molho Roti. Nessas horas a gula é amiga. 
Na tela, o senhor Spock está novo na pele 
do ator Zachary Quinto, o Sylar da série 
Heroes. O filme Star Trek bem que com-

novo interior
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bina com o ambiente espaçonave que o 
interior do 777 da TAM entrega, até mudar 
de cor ele muda. São várias tonalidades, 
do amarelo ao vermelho passando pelo 
azul profundo, dando climas diferentes e 
que ajudam a relaxar melhor durante as 
várias etapas do voo. A mudança de cores 
seria nada mais que as diversas fases que 
encontramos durante o dia, do nascer do 
sol ao entardecer. Na rota, mantendo uma 
altitude de 38.000 pés,  vamos deixando 
para trás a capital baiana, Recife, Fernan-
do de Noronha e depois de Dakar, é feita 
uma curva à direita em sentido à Espanha, 
Suíça até chegar em Frankfurt. Esse roteiro 
foi é pego depois com a tripulação, pois 
nada disso fora visto, o sono correu solto. 
Conforto digno de hotel, tanto na Executi-

va como na Primeira, nesta, reforçada pela 
bela roupa de cama e pelo pijama ofere-
cido ao passageiro. Algumas trocas de ca-
beceira e finalmente o Boeing aproa a 07L 
em Frankfurt. Foram 11h17m de tempo 
total de voo. Quando chega ao finger, o 
jato que saiu de Guarulhos com 100,9 to-
neladas de combustível registra que ainda 
existem 15,4 toneladas nos seus tanques.

Quando as portas se abrem, o pas-
sageiro da primeira é logo recepciona-
do por um funcionário da TAM que vai 
acompanhá-lo não só durante as etapas 
de resgate de bagagem, imigração e al-
fândega, mas principalmente para auxi-
liar a pessoa a se locomover no maior hub 
da Europa. É grande, complexo e a ajuda 
é bem vinda. Se ainda quiser, você pode-
ria utilizar os lounges da  Lufthansa, que 
mantém cooperação com a TAM para al-
gum momento de espera de conexão ou 
simplesmente tomar um banho antes da 
saída do aeroporto. E a nossa foi em belo 
estilo. Santos, um português de Cascais, 
estava à postos na saída do desembarque 
e era responsável por mais um serviço ex-
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Nesta página, os mimos e o serviço 
de bordo na Executiva. Ao lado, o 
tema gastronômico da TAM neste ano 
são os chás, que vai desde a simples 
escolha da bebida como o uso nos 
pratos a bordo.

tra que a TAM oferece ao seu passageiro 
mais vip. Quem desejar, pode contar com 
o traslado gratuito do aeroporto até o ho-
tel em Frankfurt. Santos gosta de Jaguar, 
e nós também. Dez dias depois estamos 
de volta ao aeroporto de Frankfurt para 
ver como seria o nosso retorno ao Brasil. 
Como dissemos, o aeroporto é enorme e 
perder-se lá não é difícil, ainda mais com 
parte dele em reforma. Uma funcioná-
ria do aeroporto chegou a nos indicar o 
lugar errado do balcão da TAM. Na Ale-
manha ainda não existe uma sala de che-
ck-in dedicada ao passageiro da Primeira 
como em São Paulo, mas o atendimento 
foi rápido, fruto da batuta de Guilherme 
Santandreu, gerente da companhia nes-
se aeroporto e que passou três décadas 
trabalhando para a Varig, agora usa de 
sua experiência para atender os passa-
geiros TAM. Bilhetes na mão, o próximo 
passo é conhecer os lounges da Lufthan-
sa, que se apresentaram, digamos, corre-
tos. A questão é que os da TAM são me-
lhores e mais bem decorados. De volta a 
bordo do 777-300ER, que nesta etapa é o 
de matrícula PR-MUC, o terceiro da atual 
frota de quatro – e que vai crescer para 
dez exemplares até 2013 – o roteiro de 
embarque é o mesmo. Uma ou outra pe-
quena diferença no cardápio mas o tema 
de chás e todo esmero da tripulação de 
cabine estão lá. Na frente, o comandan-
te master Osvaldo, mais o comandante 
Felga e os primeiros oficiais Kitagawa e 
Rodolfo vão se revezar ao longo do voo. 
E de cara uma novidade. Devido à greve 
dos controladores de voo na França, não 
é possível utilizar o espaço aéreo daquele 
país, portanto uma bela volta vai ser dada 
antes de deixar o hemisfério norte. O jeito 
é decolar de Frankfurt, subir em direção à 
Inglaterra, passar à direita de Londres, ir 
até o Atlântico Norte para então descer 
rumo sul, deixando a Espanha à esquerda. 
Algo como Salvador à Recife via Cuiabá. 
Nos tanques, normalmente abastecidos 
com 101 ou 108 toneladas de combus-
tível, são colocados 118,200 t para fazer 
a etapa extra. E o tempo também não 
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Boeing 777-300eR

Fabricante: The Boeing Company
Preço estimado: de US$ 257  
a 286,5 milhões
Motor: 2 ge90-115B de 115 000 lbs  
de empuxo cada
Capacidade: 18 tripulantes e até  
365 passageiros
Envergadura: 64,8m
Comprimento: 73,9m
Altura: 18,5m
Peso máximo de decolagem:  
347,8 toneladas
Peso máximo de pouso:  
251,2 toneladas
Teto operacional: 43.100 pés
Alcance máximo: 13.742km
Velocidade de cruzeiro: 896km/h

ajudou, duas fortes correntes de vento, 
ora de proa, ora de través, fez que o per-
curso até a chegada no litoral nordeste 
brasileiro fosse bem turbulento. nada de 
grave, mas era como se estivesse viajan-
do numa estrada de asfalto meia boca. o 
jeito é ver o que passa na TV, experimen-
tar o que de bom a comissaria colocou 
a bordo e pimba. Quando se menos es-
pera, o conforto da poltrona da Primeira 
faz você desmaiar. nem a turbulência fez 
parar os roncos, e quando se vê, já é hora 
do PR-MUC tocar o asfalto de guarulhos 
depois de 12h33m de voo, quando o 
normal seria de 11h20m. Saímos com 
346 toneladas de peso de decolagem, 
na chegada o peso de pouso foi de 242 
toneladas e o consumo de combustível 

bateu nos 104.000kg, com a sobra, daria 
para fazer alguma órbita sobre São Pau-
lo e até alternar o pouso no galeão (RJ). 
Dados que ficam para trás, pois é hora de 
ir encontrar a atendente da TAM que nos 
espera com as malas ao lado da esteira 
de bagagens. Mais um privilégio do pas-
sageiro da Primeira. Com toda a tralha 
em mãos, esse passageiro, se for pegar 
uma conexão doméstica, é logo enca-
minhado para o despacho das bagagens 
e posteriormente à sala vip doméstica. 
Lugar que através da janela, pode ser ver 
o Boeing 777-300eR, jato que há pouco 
era como se fosse a sua casa, sendo pre-
parado para mais um voo e com certeza, 
oferecer o que há de melhor dentro dos 
serviços de bordo da TAM.   g

ensaio em voo
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Na sequência, de cima para baixo, a 
equipe de terra em Frankfurt chefiada 
por Guilherme Santandreu, o serviço de 

translado vip e a equipe de bordo do 
nosso voo de retorno. 
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Pode perguntar, em qualquer 
roteiro de turista brasileiro, des-
tino na Europa dificilmente passa 
pela Alemanha. Paris, Londres, 
algum lugar na Espanha, a Itália 
e até mesmo Portugal são mui-
to mais preferidos que o país da 
cerveja. O lugar é mais lembrado 
pelo seu lado business, lá tem 
BMW, Mercedes, Audi, Porsche e 
as inúmeras feiras de negócios. 
No país do classicismo de Göethe, 
do pensamento racional e estru-
turado, a gastronomia vive um 
paradigma, a de não ser somente 
salsichões e joelho de porco. Mas 
não estamos aqui parta visitar so-
mente o lugar comum. Da primeira 
classe no voo da TAM às ruas geladas 
desse final de inverno rigoroso, sur-
presas aguardavam no decorrer do 
período. Mas prepare seu antiácido, 
temos muito chucrute pela frente.

Neste diário de turista executivo 
acidental, vamos deixar o lado con-
servador para os alemães e ver como 
descobrir a Alemanha mesclando 
a hora para fazer negócios e o mo-
mento para o lazer. 

Primeira parada em Frankfurt é 
mais do que natural. A cidade que 
historicamente sempre foi um canal 
de comércio, é hoje o principal hub 
aéreo da Europa. Do seu aeroporto 

há literalmente conexões para todos 
os cantos do mundo. A cada dois mi-
nutos sai um voo com destino a uma 
cidade européia e ele está ligado à 
uma completa e extensa rede ferrovi-
ária, que a cada hora, pelo menos 10 
trens vão partir para uma viagem de 
longo curso. E o melhor, o centro da 
cidade, onde está a hauptbahnhof, a 
estação central construída em 1886, 
fica a cerca de 15 minutos de carro 
ou trem. Do portão de saída de qual-
quer terminal, o sugeito vai dar de 
cara com uma cidade que se não é 
grande comparada à muitas brasilei-
ras, a população local soma 667.494 
habitantes, sendo que dessas quase 
165 mil são estrangeiros, a economia 
ainda se mantém frenética mesmo 
em tempos de crise. As razões são 
simples, de um lado da rua, 228 insti-
tuições bancárias estão baseadas em 
Frankfurt, do outro lado, o mercado 
das feiras e congressos. A capital des-
se segmento na Alemanha, em 2008 
recebeu 3,3 milhões de pessoas ávi-
das para ver o que era mostrado. Das 
mais famosas como a feira do livro ou 
o do automóvel, esse mercado acaba 
sendo uma das forças motrizes para 
a indústria de serviços, de onde pro-

No topo, o lugar onde Thomas Mann 
gostou da hospedagem. No centro, o prato 
típico em tamanho germânico. Ao lado, 
a convivência da arquitetura moderna e 
clássica em Frankfurt. Na página ao lado, 
Oskar Mahle e seus sapatos.
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vém cerca de 83,5% do dinheiro local. O 
nosso executivo estará bem acomodado, 
são cerca de 9.000 acomodações de alto 
padrão como os do Steigenberger Frank-
furt Hof, hotel de 130 anos que ainda por 
cima, possui um restaurante agraciado 
com uma estrela no Guia Michelin. Tho-
mas Mannn dormiu e comeu bem nele. 
Sua localização é bárbara, perto do cen-
tros de convenções, das lojas de alto pa-
drão e de muita história. Meio que per-
dida entra tantas portinholas, uma dava 
acesso ao apartamento onde viveu entre 
1965 a 1974, Oskar Schindler, o da lista. 
Em outra, uma daquelas preciosidades 
que a gente sempre busca quando se 

quer conhecer outros países. No Bahnho-
fsviertel, bairro central que já foi berço de 
artistas – Elvis The Pelvis passou por lá – e 
suas casas do século 19, há uma sapata-
ria. A Schuhmacherei Lenz além de fazer 
calçados sob medida, desde 1941 vive 
de restauro daquele velho e bom solado 
que já pegou a forma do pé do dono, 
mas que pelo tempo de uso precisa de 
uma revigorada. Segundo, Oskar Mahle, 
o atual proprietário, quando no bairro 
existiam mais prostitutas de rua, o seus 
rendimentos eram melhores, elas que vi-
viam de lá para cá para fazer suas férias, 
sempre estavam precisando manter seus 
sapatos em dia. Sapatos, pés e sex appe-
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al, mas agora elas atendem via internet. 
A sapataria não seria mais que tantas ou-
tras se no andar de cima não existisse o 
Museu do Martelo. Sim, tem alemão que 
acha que um objeto tão importante na 
vida das pessoas não poderia deixar de 
ter seu museu. É ver para crer. Museus, 
especialidades de Frankfurt. A cidade 
das feiras registra 50, nove estão loca-
lizados nas margens do Rio Meno, que 
aliás serve de moldura para a mistura de 
estilos extra modernos dos arranha-céus 
com as construções seculares.

E deixe seus negócios um pouco de 
lado. Pegando o trem rumo ao sul, meia 
hora depois a paisagem começa a mudar 
em duas paradas que se assemelham. 
Wiesbaden, lugar onde repousa Man-
fred Von Richtofen, o Barão Vermelho, é 

outra coisa, mesmo quase incrustada na 
grande Frankfurt. Terra de vinhos, prin-
cipalmente a Riesling – ao contrário da 
cidade grande lembrada pelo seu suco 
de maçã – música, dança, arte e fonte de 
águas termais que chegam a 70ºC. Essa 
última dica foi dada há dois mil anos 
aos romanos pela tribo Mattiaker, que 
sabiam de tudo, inclusive que os resídu-
os contidos nas águas eram excelentes 
para deixar as madeixas loiras. As roma-
nas adoraram. Wiesbaden como Baden 
Baden, segundo destino de lazer do nos-
so ilustre executivo, são cidades de spas. 
E diz a tradição alemã que banho nas 
termas desses spas é feito pelado, por 
isso mesmo, as imagens desses lugares 
foram fornecidas pelo departamento de 
turismo, não deu para fotografar. Tan-

O cassino de Wiesbaden impressiona.  
À esquerda, a visão da terma  
Kaiser-Friedrich. Na outra página, a 
arquitetura, um dos motivos de visitar a 
Alemanha. Na terra do chucrute os doces 
também imperam.
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to em uma como em outra, há os grandes spas públicos (o de 
Wiesbaden chama-se Kaiser-Friedrich-Therme) que também ofe-
recem áreas de sauna e sessões de massagens. No Caracalla em 
Baden Baden até é possível entrar na água vestido e o conselho 
às moças é de ter o seu próprio maiô à mão, os que são vendidos 
na casa são medonhos.

Mas se tem spas, também existe a contrapartida. As docerias, 
ou cafés, são esplêndidos. O bolo floresta negra original veio de 
Baden Baden, que já é circundada pela parte norte dessa mata.  

O feito no Café König é de lamber os beiços. Mas cafés não é 
para modelos. Nessa geração que se alimenta de outdoors, do-
ces são quase como venenos, assim a frequência dos cafés tem 

diminuído dia e noite. Sorte para nós que sobra mais.
Também as duas cidades são conhecidas pelos seus cassinos. 

Wiesbaden tem o seu mais antigo datado de 1771, em Baden Ba-
den, Fiódor Dostoiévski perdeu as calças e a casa da sua mulher, 
que mesmo assim continuou amando o autor de Irmãos Karama-
zov. O livro O Jogador foi feito de suas experiências nos cassinos. 
Tolstoi foi outro que perdeu seus dinheiros na cidade. Mas o que 
nunca foi perdida foi a opulência e requinte dos dois principais, 
um em cada cidade. Nada de visual Las Vegas, a elegância aqui 
merece um bom terno e gravata para fazer as apostas. Uma das 
grandes diferenças entre essas cidades turísticas, veio da guerra. 
Enquanto Wiesbaden levou saraivadas de bombas na cabeça, os 
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ingleses não perdoaram nada na se-
gunda grande guerra, Baden Baden 
foi preservada ao extremo. Na guerra 
de 40, os aliados viram que a peque-
na e charmosa cidade poderia servir 
como um belo quartel general du-
rante a invasão na Alemanha. Esper-
tos eles. Restou a Wiesbaden restau-
rar o que conseguiu salvar no final do 
conflito. A cidade hoje é a que mais 
concentra construções de arquitetu-
ra antiga e original. Numa das suas 
ruas, todavia, um toque de extrema 
originalidade. O Schischa Lounge 
surpreende, depois de passar pela 
porta de entrada, a decoração é de 
tenda, um camelo e o chão de areia. 
Chilli music com sotaque árabe, um 
chá de menta, uma marguilé e es-
tamos voando de tapete mágico. Lá 
fora, um frio de zero graus e neve. O 
turista executivo gostou dessa mes-
cla de cultura. Na própria cidade já 
havia visto coisa semelhante. Não 
somente traços romanos estão es-
palhados aqui e acolá, mas pincela-
das russas também estão presentes 
na história e cultura da Região. Em 
Wiesbaden, um igreja ortodoxia de 
belíssimas cúpulas douradas, feitas 
com 422 kg de ouro, foi erguida entre 
1848 e 1855 num dos pontos mais 
altos para servir como mausoléu à  
Elizabeth Michailovna, sobrinha do 
Czar Alexander I e esposa do Duque 
de Nassau, falecida aos 19 anos du-
rante o parto de sua filha. Em Baden 
Baden a mescla de cultura dos tem-
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Imponência por todos os cantos e duas cenas 
insólitas marcaram o roteiro desta viagem. O 

viajante volta para a casa com um roteiro que 
foge do lugar comum.

Mapa de rotas
melhor Época: Se no inverno, e deste ano foi 
um dos mais rigorosos, a diversão é ver neve, a 
Alemanha na primavera entrega paisagens flori-
das ao extremo e dia mais agradáveis para as ca-
minhadas, sejam elas na cidade ou nos campos.

como ir: Fomos de TAM para ver como era 
o serviço da Primeira Classe no Boeing 777-
300ER que faz o voo de São Paulo para Frank-
furt. Internamente você até pode se deslocar 
de carro, mas o mais racional é utilizar o servi-
ço de transporte público. Um passe de trem foi 
conseguido ainda no Brasil através da agência 
TT Operadora, vale a pena pois você pode pe-
gar quantos trens quiser no período que es-
colher e sai bem mais em conta. Nos grandes 
centros urbanos, a boa escolha é comprar um 
bilhete múltiplo e que pode ser usado tanto 
para ônibus, trem ou metrô. Há opções de bi-
lhetes para grupos, um para cinco pessoas e 
válido por dois dias sai por 26 Euros.

o que levar: Alemão gosta de caminhar, até 
parece que os roteiros mesmo dentro das cida-
des instigam a você andar muito. Portanto, um 
bom par de tênis ou até as botas de trekking são 
recomendáveis de serem colocadas na mala.

dica do viajante: Consulte a agência de 
turismo se os apartamentos onde vão se hospe-
dar possuem ar condicionado. Muitos, mesmo 
de grandes redes, não tem esse recurso e se no 
inverno não existe tanto problema, o verão deles 
também atinge temperaturas dignas do Rio de 
Janeiro. E em Munique, fuja de opções de hospe-
dagem localizadas perto da estação de trem. Os 
arredores são, digamos peculiares, e atraídos pe-
las baixas tarifas, você poderá ter como vizinho 
de quarto algum hooligan bêbado incomodan-
do a noite inteira. 

endereço:
Centro de Turismo Alemão
Tel.: (11) 5181 2310
dzt.brasil@ahkbrasil.com
www.germany.travel

TAM
www.tam.com.br

TT Operadora Lufthansa City Center
Rua Barão do Triunfo, 502 lj. 14 – São Paulo
Tel.: (11) 5094 9494 / 0800 115303
www.lufthansacc.com

pos modernos, um dos grandes pa-
lácios, foi vendido para empresários 
do Kuait que devem transformá-lo 
num hotel seis estrelas. Dois dias de 
caminhada e o passe de trem ordena 
que sigamos viagem rumo à Muni-
que. Se Frankfurt é uma cidade prin-
cipalmente de negócios, o dinheiro 
resultante pode ser bem gasto em 
Munique. Capital da Bavária, terra de 
cerveja, é uma cidade elegante. Mais 
lojas de alto padrão podem ser vistas 
nas ruas. Um alemão mais aristocráti-
co é o perfil que melhor descreveria 
o povo em Munique. Nessa cidade 
aconteceram as Olimpíadas de 1972 
e o movimento palestino Setembro 
Negro assassinou 11 atletas israelen-
ses. Nesses mesmos jogos, Mark Sptiz 
conquistou suas sete medalhas de 
ouro na natação. Em 9 de novembro 
de 1923 em frente à um dos monu-
mentos mais reverenciados de Mu-
nique, o Feldherrnhale, Hitler tomou 
um grande cacete, foi preso e depois 
passou um tempo dedicando a es-
crever o livro Mein Kampf - Minha 
Luta. Para quem achava que surf na 
pororoca era a coisa mais inusita-
da, não viu o que rola em Munique. 
Amaral Neto ficaria morto de inveja. 
Dentre a profusão de museus, cantos 
históricos, você para sobre uma pe-
quena ponte no Englischer Park e vê 
surf alemão. Águas bem caudalosas e 
um degrau de pedra formam um so-
bressalto num dos córregos do par-
que, e um lá achou que dava onda. E 
assim foi. Munique tem a Oktoberfest 
– que começa em setembro e neste 
ano completa 200 anos  – e tem a 
BMW. O museu da casa é um enorme 
show room que merece ser visto tan-
to pelos carros como pela sua arqui-
tetura. A fabricante de carros de luxo 
não poderia deixar de ter o seu mu-
seu na cidade que oferece tanta ofer-
ta desse tipo. O Brandhorst Museum, 
moderno e recém aberto, abriga arte 
da metade do século 20 para cá. Fora 
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ele a soma de museus ultrapassa os 40 
endereços. Durante os bombardeios 
da Segunda Guerra, várias obras fo-
ram removidas para abrigos em mon-
tanhas distantes. Prédios podiam ser 
reconstruídos, as obras não. 

Munique também é o portal de 
duas saídas ao nosso viajante exe-
cutivo. Seguindo uma hora para o 
norte, via autobahn, ele encontra em 

Dunauwörth, a fábrica da Eurocopter 
de onde saem os EC135 e EC145, este 
último começando a ganhar mercado 
no Brasil. A linha de produção, enxu-
ta e cirurgicamente limpa, o centro de 
treinamento em simuladores podem 
ser o motivo da visita, meio que para 
ver como está aquele helicóptero que 
o executivo havia comprado meses an-
tes. Olhando para o sul, também numa 
viagem de uma hora, agora de trem, o 
objetivo é chegar ao ponto mais alto 
da Alemanha. O Zugspitze se eleva a 
2.964m de altitude, fica na fronteira com 
a Áustria e é perfeito lugar para esportes 
na neve. Num dia claro a visão é sober-
ba, e vale todos os trinta e tantos Euros 
gastos no bilhete do trem que sobe de 
Garmisch-Partenkirchen, cidade no sopé 
da cadeia de montanhas onde fica o 
pico. De lá de cima também dá para ver 
melhor, o quanto uma viagem pela Ale-
manha pode gerar boas surpresas, até 
pelo fato de ser um destino não muito 
lembrado, e isto é o que vale e pode ser 
o grande mote para o diário desse via-
jante acidental.   g
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Das neves do pico mais alto da Alemanha, 
chucrutes, Museu da BMW e as 

invencionices de Ludwig II. Dias corridos, 
mas repleto de referências visuais.
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Vestido de seda bodado R$ 8.480,00
Lino Villaventura 

Moda é criatividade, Moderni-
dade e inovação. e a taM achou 
que isso soava beM. investiu no 
segMento, deu patrocínio a dois 
grandes noMes das agulhas, lino 
villaventura e vanderlei iodice, aléM 
da abest – associação brasileira de 
estilistas e o estilista de jóias jack 
vartanian, fez uM site que vai dei-
xar você Mais conectado coM o 
Mundo da Moda. nele é possível 
saber de novidades, calendário de 
eventos, as tendências que nun-
ca podeM ficar de fora e as prin-
cipais notícias do Mercado. posts 
dos principais blogs de Moda taM-
béM bateM ponto no site da taM 
coMo uM guia de destinos da 
Moda coMo paris e eM breve Milão. 
no são paulo fashion Week 2010, 
festa paulistana da Moda que se-
guida da fashion rio abre o calen-
dário dos descolados das linhas e 
panos, o lounge que a taM Mon-
ta há quatro edições quis Mos-
trar toda essa conectividade coM 
tudo que é Moderno e influente. 
justo ela que oferecerá eM breve a 
possibilidade de utilizar celulares e 
internet eM seus voos aléM de in-
tegrar a star alliance, Maior alian-
ça de eMpresas aéreas do planeta. 
então vaMos nos jogar nesse aM-
biente todo conectado. especial

Fotos: Marcio JuMpei
Modelos: aline Zen e paola ludtke (ten Models)

Hair/Make-up: roberta custódio

Vestido preto de couro dupla face cortado a laser, legging preta 
malha, colares preto e branco de plumas, luvas de pelica, pulseiras 
indígenas de cipó, sandália nude camurça cabra.
preço sob consulta - iódice



moda

Blusa de seda bordada R$1.100,00
Saia envelope jacquard  R$ 1.400,00
Lino Villaventura 

Vestido preto de jersey gloss, 
legging preta emborrachada, colar 
preto de miçangas, luvas de pelica, 

pulseiras indígenas de cipó, sandália 
preta camurça cabra.

Preço sob consulta - Iódice



moda

Vestido longo com cascatas de 
nesgas nervuradas e bordadas  
R$ 9.636,00 - Lino Villaventura 

Vestido roxo de jersey seco, legging 
preta emborrachada,luvas de pelica, 
pulseiras indígenas de cipó, colar 
preto de miçangas, bota preta 
plumas e lantejoula.
Preço sob consulta - Iódice



moda

Vestido bordado em tule de seda R$ 3.980,00
Lino Villaventura 

Vestido bordado em tule de seda R$ 3.980,00
Lino Villaventura 

Lino Villaventura Iódice
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moda

Tam conexão Moda
www.tamconexaomoda.com.br

Lino Villaventura 
Bela cintra, 1938 – Jardins -São Paulo

Tel.: (11) 3083.4019 - 3083.5937
www.linovillaventura.com.br

Iódice
(11) 3083-3574

www.iodice.com.br

Vestido canário de seda, legging 
preta emborrachada, colar de 
miçanga preto, azul e amarelo, luvas 
de pelica, pulseiras indígenas de 
cipó, bota preta plumas e lantejoula.
Preço sob consulta - Iódice
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A chAve do

sucesso
65

É para deixar de ter dúvidas. Um 
pesquisa feita pela NBAA- National 
Business Aviation Association e a 
GAMA- General Aviation Manufac-
torers Association entre os anos de 
2001 e 2009, deixa claro, a aviação 
executiva dá lucro. Ter uma aeronave 

à disposição pode fazer a lucratividade 
da empresa decolar e manter uma ra-
zão de subida comparável aos melhores 
jatos corporativos. O estudo teve como 
base as 500 melhores empresas ameri-
canas do ranking da Standard & Poor e 
indicou que entre 2003 e 2007 a média 
de crescimento das empresas que utili-
zam uma aeronave foi de 116% enquan-

to que esse índice para as empresas que 
não utilizaram uma aeronave foi de 6%. 
A elevação nos ganhos anuais compa-
rando as duas situações foi de 434% 
para as usuárias da aviação corporativa 
e de 253% para as não usuárias. Na mé-
dia, para cada dólar ganho por um não 

usuário de aviação executiva, um usuá-
rio ganhou US$ 2,53.

O estudo indaga se uma aeronave 
executiva pode ser considerada um pri-
vilégio do executivo ou uma ferramenta 
essencial. O fator preço de aquisição e 
manutenção, como sempre, é debati-
do e normalmente é o principal item 
que leva as pessoas a acharem que um 

TexTO: edUArdO BASkerTiN
FOTOS: divUlgAçãO
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equipamento desses é mais luxo do que 
necessidade.  Poucos relevam valores 
como competitividade, economia ou 
espírito de empreendimento para levar 
em consideração para justificar a com-
pra ou uso de, por exemplo, um jato 
executivo por uma empresa. O cenário 

ou seja mobilidade. Por favor, é hora de 
acionar as turbinas.

A aviação executiva nos Estados Uni-
dos serve dez vezes mais cidades que 
a aviação regular, e a necessidade por 
viagens aéreas tem crescido continua-
mente. Dos 465 milhões de passageiros 
transportados em 1990 passamos para 
750 milhões em 2008. Apesar de do 
ano de 2009 ter registrado uma queda 

dos últimos anos não deixou dúvidas, a 
imagem de coisa cara tem vencido a de 
ferramenta necessária. Em virtude de 
uma publicidade negativa, muitas em-
presas tem cortado seus departamentos 
de aviação e cancelado pedidos de no-
vas aeronaves, mesmo que nada tenha 
mudado no conceito de que a aviação 
executiva contribua significantemente 
para a saúde financeira da nação. Es-

tamos falando da situação avaliada no 
mercado americano, mas por aqui tem 
ocorrido em menor proporção. O mer-
cado segundo a pesquisa, requer co-
nhecimento em integração, relaciona-
mento, agilidade organizacional, acesso 
à informação e sobretudo velocidade, 

67

fenomenal, com a aviação comercial no planeta perden-
do cerca de US$ 11 bilhões, e estimando um atraso de 
2,5 a 3,5 anos no crescimento do setor, o FAA- Federal 
Aviation Administration ainda especula que em 2021, 
um bilhão de pessoas farão viagens aéreas dentro dos 
Estados Unidos. Quarenta por cento estarão a bordo de 
aeronaves executivas.

Atualmente um típico passageiro de negócios que 
passa por algum dos 25 aeroportos americanos mais 
movimentados pode contabilizar pelo menos uma hora 
perdida no seu tempo produtivo. Isso porque as compa-
nhias aéreas, devido a redução de custos, tem prioriza-
do rotas que minimizam seus gastos e não a otimização 
da produtividade dos seus passageiros. Mais de 26% de 
todos os voos comerciais regulares sofreram atrasos ou 
foram cancelados em 2008 e apesar do preço do bilhete 
por uma poltrona de classe executiva ter subido ao lon-
go dos anos, não ocorreu algum tipo de melhora pro-
porcional no serviço oferecido. Fato para se pensar sen-
tado no banco do aeroporto durante a sua conexão.

Por aqui os números não são tão exatos, a Anac re-
centemente divulgou que o mercado de voos regulares 
domésticos cresceu 17,6%  em 2009, em dezembro o 

Não importa o tamanho e que tipo de missão. A aviação 
executiva é comprovadamente um bom negócio. 
Os custos operacionais e de aquisição não são páreo a 
lucratividade que um equipamento desses pode oferecer.
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movimento aumentou em 37,70%. Mas ela não divulga o 
quanto a aviação executiva tem crescido ou não e nem 
quem desse bolo é passageiro de negócios ou quem 
está voando por lazer.

Os benefícios do uso da aviação executiva, segundo 
o estudo, vão desde o ganho de tempo porta a porta 
nas viagens do trabalhador, a melhora na produtividade 
tanto antes, durante e posterior ao voo, muito em parte 
pela configuração das cabine com recursos comuns aos 
dos próprios escritórios. A eficiência estratégica, com a 
rápida disponibilidade de deslocamento dos  times de 
trabalho também conta como também a melhora no 
relacionamento com o cliente e consequentemente sa-
tisfação na parceria. E isso vale dinheiro.

Vendo assim, e com alternativas como os progra-
mas de propriedade compartilhada oferecidas pela 
Helisolutions e TMW, consórcios de aeronaves como o 
da FlyTriple A, programas de pacotes de horas de voo 
como as da Helimarte, além de melhores condições de 
financiamento e leasing, leia-se Bradesco, que a cada 
dia surgem no mercado, fica patente que não é tão di-
fícil entrar para esse clube e que os resultados podem 
ser favoráveis em pouco tempo. Um Inpaer Conquest 
(preços a partir de R$ 160 mil) pode ser financiado em 

até 48 meses pelo cartão BNDES com juros de 0,99% 
ao mês. Com ele uma viagem de 800km pode sair mui-
to mais em conta que dirigindo um carro e você ainda 
conta com o indescritível prazer da pilotagem. Dados 
de lá e de cá, que servem no mínimo como ferramenta 
de trabalho para quebrar o paradigma que a aviação 
seja um luxo desnecessário.   g
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prato
TexTo e foTos: Marcio JuMpei
preferido

Tartare de lagosta r$ 35,00
Duas camadas de lagosta com uma 
de grapefruit. Tomate confit, aspargos, 
brotod e alfafa, folhas, cenoura em 
julianne, cerejas e azeite de gergelim. 71

prato
a gastronomia 

do Kiaroa era boa 
demais para servir 

como coadjuvante 
na matéria de 
turismo, de lá 

ganhou um maior 
espaço para ser 
degustada com  

os olhos

preferido
Arroz de polvo R$ 55,00

(prato preparado pela Dona Edna no 
Centro Náutico Campinho)
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A mão do chef Bispo foi forjada 
para pratos dignos de restaurantes 
como o Fasano. Mas seu talento 
foi parar na Bahia, de frente para 
o mar, do coqueiro e da praia de 
sossego que margeia o Kiaroa. Em 
plena península de Maraú, um hós-
pede mais afoito, reclama em alto 
bom tom que os valores do cardá-
pio daquela noite estavam exorbi-
tantes. Pagar R$ 50,00 num prato de 
massa era por demais da conta, e dizia 
severamente que se o prato que fosse 
pedido viesse pequeno demais, a con-
ta ficaria para o chef. A mulher na outra 
borda da mesa só olhava. O serviço co-
meçava com o couvert (R$ 15,00) com 
uma pasta de lagosta e caviar, queijo 
brie, pães feitos na casa e manteiga. 
Uma entrada de salada de folhas mais 
lula a provençal (R$ 25,00), vinha a se-

Polvo a provençal R$ 70,00
Polvo grelhado, azeite, alho, salsa,  
manga, cebola roxa, pimentão,  
banana da terra, berinjela, abobrinha  
e manga grelhada. 73

guir e para fechar, o prato principal, que 
entre as massas oferecidas a escolha re-
caiu em um penne com frutos do mar. 
A lula veio crocante, no ponto certíssi-
mo, como poucas experimentadas até 
hoje. Polvo, mexilhões e tomate cereja 
confitados davam mais cor à pasta que 
estava perfeitamente al dente. A so-
bremesa ficou para outro dia, do jeito 
que estava, a pança pouco reclamava, 
sinal de como se é possível se alimentar 
bem em restaurante de hotel. O cliente, 
que eu saiba, resignado ou não, vi sair 
assinando a conta, e sem bravatas. E a 
gastronomia do hotel não para na ge-
nialidade de Bispo. Do bar da piscina, 
as taças recebem a boa mistura que 
faz surgir a inspiração para a vida e en-
quanto isso no pier da península, uma 
cozinheira de mão cheia mostra como 
é fazer o tradicional arroz de polvo com 
delicadeza e muito sabor.   g

Sandro’s Special R$ 12,00
Suco de maracujá, gengibre, 

manjericão, suco de limão e vodka
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Kiaroa Eco-Luxury Resort
www.kiaroa.com.br

Capiroska Anti estresse R$ 15,00
Campim Santo, hortelã, limão e vodka

Kiaroa Beach R$ 15,00
Suco de laranja, licor de pêssego e rum malibu.

ONDEACHAR

a boa
conversa 
rendeu.

Rua Renato Paes de Barros, 137 - Itaim Bibi
São Paulo - 04530-000 - Reservas: (11) 3079 4028

www.saopedrosaopaulo.com.br

São Pedro São Paulo, eleito 
o melhor haPPy hour de  

São Paulo Pela reviSta veja.
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Beleza
interior

Novos recusos reNovam o loNgevo KiNg air 350
    que coNta agora com comodidades digNos de rei

77

TexTo: edmundo Reis
FoTos: divulgação
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No começo do ano o FAA- 
Federal Aviation Administra-
tion e a EASA – European Avia-
tion Safety Agency homolo-
garam a mais nova versão do 
Beechcraft King Air 350, que 
agora vem com um i agrega-
do no nome. O que ele tem de 
diferente está no seu interior. 
Segundo o fabricante o novo 
KingAir 350i oferece comodi-
dade equivalente a encontrada 
em grandes jatos corporativos 
mas com a vantagem de custar 
bem menos. Certo, mas o um 
King Air não faz o que um Gul-
fstream G550 faz. Então vamos 
com calma. O grande destaque é 
o equipamento que gerencia todos 
os sistemas de entretenimento de 
bordo Rockwell Collins Venue. Nele 
estão integrados equipamentos 
como tocadores de CD, DVD, Blue 
Ray, MP3, iPod, de jogos como o 
Playstation e Microsoft Xbox além 
de garantir interface com laptop, 
câmeras de vídeo e foto. Você po-
derá conectar qualquer equipa-
mento via USB ou HDMI.

O sistema tem uma tela retrátil 
de 15,3’ na parte frontal da cabine 
de passageiros, tudo com qualida-
de HD. Outras pequenas telas de 
HD também podem ser instaladas 
em cada uma das poltronas.

O desenho do interior da cabine 
também possui novo teto, assentos 
– que podem ser aquecidos - e me-
sas. A janela escurece eletrocroma-
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ticamente e as luzes estão a cargo de LEDs. Seu ego vai ficar 
feliz com os espelhos na área do toalete localizado perto do 
bagageiro acessível em voo. Sim, ele tem um toalete com-
pleto, e não somente um reservado para emergências. Pelo 
material do fabricante, o 350i também ficou mais silencioso 
internamente, eles garantes um nível de ruído de 78dBA com-
parável aos jatos concorrentes. Por aqui, a Lider Aviação, que 
representa a marca, já registrou a venda de um King Air 350i, 
o primeiro deve chegar pelo valor de US$ 6,7 milhões (tabe-
la 2010) ainda no primeiro semestre deste ano. O perfil de 
quem compra um 350i basicamente procura um avião com 
grande capacidade de carregar coisas, ser versátil a ponto de 
descer em pistas sem preparo e ainda poder contar com um 
avião que mantenha uma velocidade de cruzeiro razoável. 
Um empresário que tenha negócios em fazendas distantes, 
por exemplo. O King Air 350i pode sustentar, segundo Phi-
lipe Figueiredo, diretor de vendas da Líder Aviação, repre-
sentante da marca no Brasil, uma velocidade de cruzeiro de 
275nós (578km/h) numa altitude de 33 mil pés. Nem tão alto 

Se por fora o novo King Air 350i aparenta ser o mesmo,  
é no seu interior que ele se destaca, com recursos de 

entretenimento comuns a jatos de maior porte.
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Lider Aviação
Tel.: (11) 5090 4012

www.lideraviacao.com.br

e nem tão rápido quanto os seus 
principais concorrentes no merca-
do como o Cessna CJ3, o Embraer 
Phenom 300 ou o Bombardier Le-
arjet 40. Todos jatos. O comparati-
vo se dá principalmente em termos 
de capacidade de passageiros e de 
carga, já que o valor desses jatos é 
superior ao do 350i. Um CJ3 básico 
no mercado vale em torno de US$ 
7,660 milhões (tabela 2009), um 
Phenom 300 está avaliado em US$ 
6,9 milhões (tabela 2009). Opera-
cionalmente um 350i será mais em 
conta, o seu custo direto operacio-
nal, segundo guias como a Conklin 
& deDecker ou da BCA, é de cerca 
de US$ 1,66 por quilômetro voado 
enquanto que num CJ3 esse valor 
pode ser de US$ 1,78,  o do Phe-
nom 300, segundo a Embraer, é de 
US$ 1,159. Os jatos voam mais alto, 
o que é melhor para passar por 

ondeAChAr 

zonas de turbulências, e também são 
mais rápidos. E nesta parte depende 
muito do planejamento de sua agen-
da. Numa etapa entre Fortaleza e Belo 
horizonte, o Beech 350i irá completá-
lo em 3h52m  e se estiver a bordo de 
um CJ3, o mesmo percurso será feito 
em 3h21m. Em geral, segundo Philipe, 
em trechos de 600 a 800mn a diferen-
ça de tempo de voo será mínima. Se-
gundo o representante, o que chama 
atenção na ficha técnica do 350i é sua 
capacidade de carga paga. Com os 
tanques cheios, você poderá colocar 
até 1.604lbs a bordo, num CJ3 esse ín-
dice é de 640lbs. Isso, segundo Philipe, 
dá oito passageiros no King Air versus 
três num CJ3. Boas contas se você pre-
cisa voar com uma boa quantidade de 
gente, se possui por exemplo, uma fa-
mília numerosa. Num país onde boa 
parte das pistas ainda se encontram 
em condições rudimentares, uma ae-
ronave como o King Air 350i pode ser 
rei, ainda mais agora com o conforto 
dos detalhes extras que a nova versão 
entrega.   g
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Se não fosse as pequenas rodas 
aro 15 na dianteira e 14 na traseira, 
ela poderia muito bem se passar por 
uma moto bem maior, de grande 
porte, possivelmente com motor bei-
rando um litro e potência superior a 
cem cavalos. A Suzuki Burgman 650 
Executive, é o maior membro dessa 
família de scooters que você deve 
conhecer pelo modelo menor, de 
125cc, um sucesso em todos os can-
tos do país. É uma pegadinha, quando 
você fala que vai pegar estrada com uma 
Burgman, todo mundo acha que você 
vai sair asfalto a fora com um veículo que 
mal passa dos 100km/h e não com um 
quase porta aviões com motor bicilíndri-
co de 55cv e capaz de atingir velocidades 
superiores à 150km/h. Realmente a Burg-
man 650 impressiona em todos os seus 
quesitos. De comprimento são 2,26m, um 
Smart mede 2,70m. O peso é de máquina 
de grande porte, 245kg seco e o conforto 

pouco tem como ser comparado. Talvez 
com alguma custom, mas a diferença é 
que na Burgman, o garupa também me-
receu a atenção devida e conta com um 
assento tão bom quanto do piloto. Am-
bos por sinal, contam com apoios lom-
bares, sendo que o dianteiro é ajustável. 
Primeiros sinais de que o ambiente mais 
favorável para tirar melhor proveito desse 
mega scooter é fora dos grandes centros. 
Melhor mesmo é escolher um bom des-
tino e pegar estrada com ela. Na nossa 
proa, colocamos São Francisco Xavier, 
no meio da Serra da Mantiqueira, entre 
os estados de São Paulo e Minas Gerais. 
A razão estava no tipo de caminho que 
iríamos encontrar. A Rodovia Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto, uma auto estrada mo-
derna com grandes retas e curvas de raio 
longo até São José dos Campos, e depois 
da cidade da Embraer, uma via de serra 
cheias de curvas fechadas, mas que seria 
um belo teste para ver se a engenharia 
mesclando rodas pequenas e grande 
distância entre eixos funcionaria. Em São 

Sofá Sobre
rodas

TEXTO: EDuARDO BASkERTiN | FOTOS: MARCiO JuMPEi

83

Imponente, esse scooter 
é feIto para engolIr 

quIlômetros de estrada 
com muIto conforto
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de outro, que define essas trocas manu-
almente ou de modo automático, um 
para abertura e recolhimento do espe-
lhos, o botão Power que altera o modo 
de agir do motor, o de farol baixo e alto, 
piscas, lampejador e buzina. Na direita, o 
do acionamento do motor, o corta cor-
rente e o de acionamento do parabrisas 
elétrico. A grande carenagem abriga três 
porta trecos, um com chave, e debaixo 

do banco há um espaço para colocar até 
dois capacetes fechados, que pode mui-
to bem ser usado como um útil bagagei-
ro. Fazer funcionar esse Suzuki é moleza, 
chave no contato, freio acionado, – e vale 
dizer que como não existe pedal de freio 
e nem manete de embreagem, os freios 
são comandados pelas duas manetes no 
guidão, o dianteiro na direita e o traseiro 
na esquerda – cavaletes recolhidos, é só 
apertar o botão de partida que os dois 
cilindros começam a trabalhar. Os vizi-

nhos não vão reclamar do barulho dessa 
Suzuki, pelo escape só sai um abafado 
ritmo mais parecido com o de um motor 
estacionário. Para fazer andar é só acele-
rar, quando é ligada a Burgman 650 Exe-
cutive já deixa pré selecionado o modo 
Drive, automático, mas é possível confi-
gurá-lo para a troca das cinco velocida-
des de forma manual. Mas se você quer 
saber, nesse veículo, a palavra conforto 

Francisco Xavier também há o Portal 
Equilíbrium, belo hotel recanto que serve 
como estímulo para tirar a Burgman da 
garagem. Primeiro passo então é fazer o 
reconhecimento da máquina. O painel é 
digno de carro, aliás tem muito compac-
to que não possui tantos recursos com 
essa Suzuki. Totalmente digital, prioriza 
o velocímetro, sendo que o contagiros é 
uma escala horizontal no topo. Nos mani-
cotos, uma série de botões. No esquerdo 
há as teclas para troca de marchas além 

85

vem sempre à frente de performan-
ce. Trocar de marchas manualmente 
nem sempre é agradável e de noite, 
ficar procurando as teclas para passar 
para uma marcha acima ou abaixo, 
nem sempre é pratico. Vamos então 
seguindo com o modo Drive mesmo. 
Os giros do motor sobem de forma 
extremamente linear, parece mais um 
veículo elétrico. E há ainda o modo Po-
wer, que acionado, faz o motor e câm-
bio trabalhar de forma mais agressiva, 
bom para ultrapassagens. Sim, numa 
estrada com limite de velocidade de 
120km/h,  todo mundo se surpreen-
de vendo um scooter andando tão 
rápido. A velocidade de cruzeiro ide-
al, se fosse permitida, seria em torno 
de 130-140km/h. A Burgman aceita 
muito bem andar a 150km/h, mas seu 
motor a essa altura está trabalhando 

em 7.200 giros, bem próximo da linha 
vermelha que inicia a 8.500rpm. A 
120km/h você estará andando com o 
motor a cerca de 4.300rpm e fazendo 
uma média de 18,9km/l de consumo. 
Muito provavelmente esse número 
iria se degradar bastante em velo-
cidades mais altas. E convenhamos, 
andar numa média alta com aquela 
rodinhas não pode ser a coisa mais 
sensata a se fazer no mundo. E olhe 
que a Burgman surpreende em ter-
mos de estabilidade. Na auto estrada 
ela se mantém em linha reta mesmo 
ao cruzar ou ultrapassar caminhões. 
Nota dez para o pessoal da aerodi-
nâmica que desenhou a carenagem. 
Só o parabrisas poderia ser um pouco 
melhor, sua transparência é irregular e 
para pilotos de cerca de 1,70m  a bor-
da superior, pode ficar, dependendo 
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do ajuste vertical, atrapalhando o campo 
de visão. Mas ele ajuda na diminuição do 
ruído e das turbulências do vento.

Passando para a série de curvas antes 
de chegar no nosso destino, a Burgman 
também surpreende, não é difícil fazer 
curvas fechadas com ela e nem de trocar 
de trajetória rapidamente. as suspensões, 
convencionais tanto na frente como na tra-
seira, – esta com ajuste de carga de mola 
- trabalham bem. Ela permite inclinações 
bem acentuadas, muito provavelmente os 
pneus dão a possibilidade de deitar a Su-
zuki até raspar a parte de baixo dos estribos. 
É só ficar atento aos buracos, comuns nas 
estradas brasileiras. Os freios, dois discos de 
na dianteira e um na traseira, são assistidos 
por um bom aBS. Forçando a barra em 
curvas, dá para notar o seu funcionamento, 
chegando a ter aquela tendência em levan-

tar a moto. Se depois disso, a Burgman 650 
Executive precisa provar que pode ser uma 
bela opção de veículo de duas rodas para 
possuir na garagem, isso depende muito do 
seu gosto. Por r$ 52.235,00 ela não é bara-
ta, no catálogo da Suzuki, a B-King recém 
nacionalizada, com motor quadricilíndrico 
de 1.340cc que entrega 184cv, sai por r$ 
52.900,00. Mas são para público díspares. 
Muito provavelmente, seguindo a política 
comercial da Suzuki no Brasil, a Burgman 
também deverá ser montada em Manaus,  
deixando-a muito mais competitiva e atra-
ente para um segmento que preza para ter 
muito conforto.   g

Suzuki JTa da amazônia
www.suzukimotos.com.br

Portal do Equilibrium
Tel.: (12) 3797 6800 / 9764 6150

www.portaldoequilibrium.com.br

Destino certo. O Portal do Equilibrium 
tem novos quartos , como este 
equipado com ofurô (R$ 605,00 a 
diária para casal com café da manhã 
e almoço). Desculpa para fazer a 
Burgman 650 encarar uma estrada.
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TexTo: eduardo BaskerTin | FoTos: Marcio JuMpei

Maisde
   uMjeito

A grande questão é não empatar 
dinheiro. A compra de uma aerona-
ve geralmente levanta essa bola. 
Muita gente vê a posse de uma má-
quina dessas somente pelos frios 
números da compra e nem de longe 
veem as vantagens do seu usufruto. 
Facilitar o acesso e quebrar esse paradig-
ma é o trabalho que a TMW aviação co-
meçou a fazer lançando seus programas 
de propriedade compartilhada. Grupos 
de 4 a 6 cotistas são formados para basi-
camente rachar uma aeronave particular. 
o lançamento está sendo feito com mo-

delos cirrus sr22 e sr20, mas a empresa 
diz que pretende comercializar planos 
para outros modelos, incluindo jatos 
com até dois motores, sendo que os mo-
delos maiores podem ter grupos de até 
oito participantes. um embraer phenom 
100, por exemplo, ainda sustentaria um 
grupo para seis pessoas. Valores não es-
tão sendo divulgados mas o sistema de 
propriedade compartilhada da TMW tem 
suas particularidades. em primeiro lugar, 
a empresa não terá uma frota e nem 
modelos específicos para servir os seus 
clientes. 

ela vai basicamente gerenciar a vida de 
uma aeronave que foi comprada por um 
grupo de pessoas. a compra e importação 
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do avião – já que eles não pretendem traba-
lhar com asas rotativas – mais as rotinas de 
manutenção e preparo do voo ficam por 
conta da TMW.  Programas de treinamento 
ela também oferece. Para os proprietários 
que não pilotam as suas aeronaves a TMW 
também providencia tripulações e cuidam 
de seus treinamentos.

Segundo a diretoria da empresa, num 
Cirrus SR20 ou 22, os custos da hora vo-
ada numa viagem entre as cidades de 
Campinas e Ribeirão Preto, por exemplo, 
pelo sistema que oferecem, ficariam mais 
baixos que o uso de um táxi comum. O 
cotista vai fazer o pagamento mensal dos 
valores de parcelas fixas do plano e sepa-
radamente, o dos custos variáveis das ho-
ras efetivamente voadas. A cada 12 meses, 
há uma taxa de 5% do valor da cota.

E ao contrário do acontece no progra-
ma da Helisolutions, por exemplo, a aero-
nave ao cumprir um voo não precisa voltar 
à base ou assumir uma sequencia de voos 
com outros cotistas. Pelo da TMW o avião 
vai ficar no destino programado para aquele 
co-proprietário até o seu retorno. A coorde-
nação desse uso quem faz é a TMW, mas de 
qualquer forma, todo o planejamento é feito 

baseando-se num calendário de 18 meses e 
nisso está incluído os período em que a ae-
ronave estará em manutenção. A princípio, 
o filão de clientes está entre empresas que 
tenham mais de uma unidade em diferentes 
pontos do território brasileiro ou na América 
do Sul e por conta disso, exista a necessida-
de de uma ligação mais rápida e prática do 
que a oferecida pela aviação comercial regu-
lar. Um mercado que utiliza inclusive pistas 
em localidades fora da malha de empresas 
como TRIP , Gol, Azul ou TAM mas que são 
potencialmente importantes nos seus ne-
gócios. Certamente existe um mercado la-
tente para médios e pequenos empresários 
que nem sempre se dão conta das possibili-
dades de se ter um aeronave.   g

TMW Aviação
R. Visconde de Taunay, 420 sala 81
Campinas SP - Tel.: (19) 3231 4094

 www.tmwaviacao.com.br
contato@tmwaviacao.com.br

ONDEACHAR



moda

Prata banhada a ouro e madeira. 
Inspirada no filme Dirty Dancing, 
por Gabriela Vanossi

adereço de cena

Prata, gemas brutas, seda 
tingida. Inspiração no Teatro 
Mágico, por Ana Elise Ferrari.



moda

Colar de prata banhada a 
ouro. Inspiração Yoga, por 
Liliane Moura

Bracelete de prata. Ispiração no 
bambu, por Tata Moreno



moda

Prata com rubis. Inspirado na regencia dos maestros, por Anielle Artusi

Corselet conceitual de prata com 
banho de ouro e cristais. Inspiração 
no grupo de danca Força Bruta, por 
Stephanie Stein

Fotos: DuDu Lima e marco menDez,  
storm ProDuctions.
Direção criativa e conceito: DanieL  
Freire, storm ProDuctions.
Beauty: renner souza, aBa mgt.
moDeLo anne schoenBerger, agencia ten.

agraDecimentos: Pimenta maLagueta moDa 
Feminina, PaoLa martineLLi comunicação 
ieD-sP e Janiene santos coorDenaDora 
Do curso De graDuação em ProDução 
JoaLheira ieD-sP, que gentiLmente seDeram 
as Peças Deste eDitoriaL.



galeria

Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31

Centro – São Paulo – SP – 01043-000
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450

vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

O palácio de Nymphenburg em Munique é impressionante. Enorme, mal cabe no quadro da 
câmera, começou a ser construído em 1664 e finalizado completamente em 1741 e hoje, apesar 
de ser aberto ao público, ainda é considerado como palácio de verão para o Duque da Bavária. 
O palácio e seu também enorme parque é um dos pontos turísticos obrigatórios em Munique. 
Lá nasceu o rei Ludwig II, conhecido com aquele que mandou construir o castelo de Neusche-
anstein, que por sua vez, foi a fonte de inspiração do castelo da Bela Adormecida que está na 
Disneylândia de Orlando. Fazer foto desse lugar é obrigatório tanto dentro como do lado de fora. 
Muitos detalhes que pedem uma câmera com mais recursos. A Fuji Finepix S200 EXR pode ser 
uma bela opção. Sucessora da S100fs, ela trabalha com um novo sensor EXR, com resolução de 
12mp, tem um zoom ótico de 14,3x (equivalente a uma zoom 30,5mm-436mm), mas ao mesmo 
tempo é capaz de fazer foco ultra macro com no mínimo 1cm de distância. A sensibilidade vai até 
ISO 6400, com possibilidade de ampliar até 12800, o que possibilita capar imagens em diversos 
tipos de ambientes, com um mínimo de luz. Ela dispara até 5 fotos por segundo gravando em 
arquivos JPEG ou Raw. Numa viagem tão fantástica, é o que você sempre vai querer ter à mão 
para registrar todos os momentos. Na Angel essa beleza de câmera sai por R$ 1.900,00.   g

Rua Dr. Thirso Martins, 100 - 4º andar - Cj. 408 Vila Mariana - São Paulo (SP) - 04120-050
Tel.: (11) 5539-1819  |  Fax: (11) 5082-3600  national@nationalfreight.com.br | www.nationalfreight.com.br

O transporte de helicópteros 
requer mais do que mão de 
obra qualifi cada. É preciso a 
experiência de mercado que só a 
National Freight possui na hora 

de saber como agilizar todas as etapas dos processos 
para a importação ou exportação de seu aparelho. 
A solução que proporcione a maior segurança para o 
cliente é a tarefa que faz parte do nosso cotidiano 
há mais de quinze anos. E tanto faz se você pretende 

usar transporte marítimo, terrestre 
ou aéreo. Fale conosco e saiba como 
é bom trabalhar em parceria com 
uma empresa que, antes de mais nada, 
leva muito à sério tudo o que faz.

Faz tempo que ele 
leva isso muito à sério

gente sempre levou.
Do mesmo jeito que a   




