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CAPA
18 Negócios Depois de valorizar

100 vezes na bolsa em três anos,
a varejista Magazine Luiza investe
em serviços digitais para manter
um crescimento "radical". Vale
até abrir mão de margem

BRASIL
30 Cembastíweis Para reduzir as

emissões de carbono no Brasil. um
programa que promete revigorar
o setor sucroalcooleiro entrará
em vigor em 2020

34 Entrnista Para Mark Machin, não
há país com tantas oportunidades
em infraestrutura como o Brasil.
Mas as concessões precisam andar

NEGÓCIOS
38 Petroquínüca Negócio mais valioso

da Odebrecht, a Braskem perdeu
seu comprador, é alvo de processos
bilionários em Alagoas e teve
um semestre péssimo na bolsa

42 Saúde AAmil e a D'Or São Luiz
estão em pé de guerra. O motivo:
a negociação das despesas médicas

46 MercadO de capitais O conjunto
das empresas brasileiras de capital
aberto vale menos do que a Microsoft

PME
48 ~Astartup Ambar cresce

mais de 100% ao ano levando
tecnologia e eficiência a obras
de casas populares

GESTÃO
50 Diversidade Para o vice-presidente

de diversidade e inclusão da empresa
de tecnologia DeU,a atuação fora dos
muros da companhia é fundamental
para criar oportunidades para
quem não tem

SUSTENTABILlDADE
56 ústria têxtil Osetor de varejo da

moda investe em transparência na
cadeia de produção - um trabalho
difícil e que só começou

NEGÓCIOS GLOBAIS
60 Acordo comercial A aliança entre

o Mercosul e a União Europeia
cria oportunidades para o Brasil



Bruno Balbinot, fundador 48
da Ambar: casas populares

10% mais baratas

78 COMPORTAMENTO Sem muito alarde,
marcas de luxo, como a Rolex, investem
em programas ambientais e sociais

81 CULTURA Um livro de ficção
científica e uma comédia de horror,
além de ótimos álbuns de blues e rock,
nas dicas de cultura da edição

82 LUXO As históricas conquistas
no espaço, como a chegada do
homem à Lua, são fonte de inspiração
recorrente para as marcas premium

84 MOTOR Elegemos Cauã Reymond para
nos guiar pelo test-drive do novo Ranger
Rover Evoque - detalhe, na Grécia

64 .Estados Unidos Nunca uma pré-
campanha para a Presidência foi
tão acirrada como agora. Tudo para
escolher o candidato com maior
chance de tirar votos de Trump

TECNOLOGIA
70 Criptomoedas Uma associação de

28 empresas tenta moldar o futuro
do dinheiro digital. A nova libra
pode afetar economias emergentes

FINANÇAS
74 Comparadores digitais Os sites

e aplicativos de comparação
de preços chegam a nichos cada

-vez mais específicos, como seguros
e criptomoedas
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GRAMADO - RS

o ÚNICO uEXCLUSIVE HOUSEu DO BRASIL
• Maravilhosa vista para o Vale do Quilombo

• Suítes luxuosas. Café da manhã (menu degustação)
• Serviço de mordomia. Jardins espetaculares
• Restaurante Primrose • Adega Goutmet- Sauna
• Cigar lounge • Piscina Aquecida • Spa • Academia

r---- INVERNO ROMÂNTICO ---.,
(22/junho a 21/setembro)

Viva essa experiência por 7 noites em luxuosas
suítes "e pague somente 5 noites", as outras

2 noites você é nosso convidado!

Incluimos: traslado aeroporto/hotel/aeroporto, welcome
drink, café da manhã (menu degustação), Tour
Gramado e Canela (BusTour panorâmico), Wine Tour
(visita a duas vinícolas com degustação e almoço
inclusos), Royal Afternoon Tea, Terapia Relaxante, \
jantar elaborado por nosso Chef ou as delícias
gastronômicas como fondues, cremes e sopas + jantar

da Programação Inverno Romântico.

FESTIVAL VEGA SICILlA --
(12 a 14/julho)

O Castelo Saint Andrews receberá a 4' edição do
Festival Vega Sicilia, onde os vinhos espanhóis estarão
em destaque. O jantar especial no dia 13, contará com
harmonização de safras exclusivas da bodega
Espanhola que está entre as 10 maiores do mundo.
Para deixar a experiência ainda mais interessante, a
degustação será comentada por um enólogo (maisnosite).

FESTIVAL PORTO TAYLOR'S
(19 a 21 de julho)

Um maravilhoso festival com o famoso vinho
português, considerado o "Príncipe dos Vinhos do
Porto", com safras raras e um inesquecível jantar com
menu elaborado exclusivamente para esse evento.
A experiência harmonizada será especialmente
conduzida por um enólogo que os conduzirá numa
imersão de sabores (mais no site).

PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS I
DE FIM DE SEMANA

• Festival Glenmorangie e Cohiba (26 a 28/julho)

• Festival da Provença com Vinhos Rosé (02 a 04/agosto)

• Dia dos Pais com Catena Zapata (09 a 11/agosto)

• Festival de Cinema com Dom Pérignon (16 a 25/agosto)

~
REWSó<

CHATEAUX.

RESERVAS E INFORMAÇÕES

www.saintandrews.com.br
(54) 3295·7700 • (54) 99957-4220


