
,
SUMARIO

CAPA
18 Agronegõcio Novas tecnologias dão

início a um salto de produtividade
e sustentabilidade na agricultura

32 Agronegócio Com pouca terra e mão
de obra cara, a Holanda aprendeu a
usar a tecnologia - e a habilidade em
agregar valor aos produtos - para se
tomar uma potência da agricultura

BRASIL
38 Energia Com investimentos privados

bilionários, a energia solar é vista
como a grande fonte da matriz
energética brasileira do futuro e
começa a transformar donos de
terras improdutivas em milionários

44 Entrevista Para o analista político
Bolivar Larnounier, o Brasil precisa
inovar radicalmente em áreas como
a educação para romper um ciclo
de crescimento medíocre

48 Economia O novo Cadastro Positivo,
que começa para valer em julho,
poderá injetar 1,3 trilhão de reais
na economia em dez anos

NEGÓCIOS
54 Infraestrutura A concessionária

de sistemas de transporte CCR,que
parecia não ter sido envolvida na
Lava-Jato, precisou fechar leniência
para seguir operando

58 Consumo Líder no Brasil, a 3 Corações
passou anos focada no tradicional
café torrado e moído. Mas os hábitos
mudaram, a concorrência aumentou
e a empresa briga para tentar se
manter à frente no mercado

PME
62 Educação Com foco na preparação

para o mercado de trabalho, cursos
livres estão crescendo. É o caso do
grupo paulistano Cel.Lep, que agora
quer ganhar o país

64 Finanças Ao ofertar empréstimos
a pequenas e médias empresas,
a financeira Supplier enfrenta a
concorrência de bancos e fintechs



38

SS LUXO Com inspirações que vão de aeronaves
antigas a releitura de clássicos, o guia EXAME
VIP de relógios traz as tendências do ano

92 BOA VIDA O tradicional banho turco se
reinventa e ganha versões mais modernas
para homens, mulheres e até crianças

O agricultor
Francisco de Souza:
terra arrendada para
captar energia solar

94 MOTOR Acelerar o novo Porsche 911Carrera
S é um ato tão instintivo quanto respirar, mas
o que conquista é a capacidade de frenagem

96 CULTURA Os lançamentos da quinzena
revisitam clássicos das telas, um legado
musical e as relações sociais do Brasil

MARKETING
68 Plásticos Empresas investem

em ações de marketing contra
embalagens e produtos de plástico.
A natureza agradece, mas o que elas
ganham com isso?

SUSTENTABILlDADE
72 Política ambiental A gestão Bolsonaro

dá sinais de que deseja mudanças
importantes na agenda ambiental
brasileira - e isso preocupa
especialistas e ex-minístros

NEGÓCIOS GLOBAIS
8O Argentina Enfrentando a maior

inflação registrada desde 1991,o
governo Macri corre para controlar
preços e evitar um vexame na
eleição presidencial de outubro

TECNOLOGIA
84 Startups Depois de levantar

mais de 1bilhão de dólares em
investimentos em tempo recorde,
o aplicativo de entregas Rappi
quer crescer ainda mais rápido

SEÇÕES
Carta de EXAME

Cartas & E-mails

Primeiro Lugar

Dados e Ideias

Vida Real J.R. Guzzo
Como Fazer

Visão Global

Sete Perguntas

REVISTA QUINZENAL I ANO 531 N° 91 EDiÇÃO 1185
150EMAI0 OE2019

CAPA: GEnY IMAGES

8
10
13
16

53
66

78
98

~s~.~i.~
GRAMADO - RS

r-- --
O único "Exclusive House" do Brasil:

• Suítes luxuosas. Café da manhã (menu degustação)
• Serviço de mordomia. Jardins espetaculares
• Maravilhosa vista para o Vale do Quilombo

• Restaurante Primrose- Adega Gourmet- Cigar Lounge
• Piscina Aquerida- Sauna. Spa • Academia

FESTIVAL MACALLAN E COHIBA -
(24 a 26/maio)

O Castelo Saint Andrews traz a S·edição do
Festival de Whisky Macallan com charutos Cohiba.
Considerado o "Rolls·Royce" dos uísques, Macallan

terá a experiência orientada pelo embaixador da
marca. Após o jantar especial e harmonizado, haverá

a degustação dos charutos Cohiba, referência de
status em seu segmento e que representa muito

mais que um produto. (saiba mais nosite)

;- FESTIVAL IBÉRICO COM PATA NEGRA -
(31/maio a 02/junho)

Chegou a 2' edição desse memorável festival, que traz o
maravilhoso Jamón Pata Negra. Toda harmonização será
composta por excepcionais vinhos da Península Ibérica,
exclusivamente selecionados para o menu. Os rótulos
fazem parte da internacionalmente renomada Adega

Gourmet do Castelo. (saiba mais no site)

,...---- OUTONO ROMÂNTICO ---..,
(21/março a 21/junho)

Aproveite a estação mais romântica e aconchegante
do ano com uma condição super especial: Uma semana
no Castelo (7 diárias) 2 são grátis.lndui: welcome drink,
tourentre Gramado e Canela (BusTour), Wine Tour(visita

completa a duas vinícolas boutiques premiadas), até
a produção do vinho), Terapia Relachante para o casal.

Royal Aftemoon Tea, jantartemático de Outono ejantar da
Programação Especial do fim de semana (confilil nosite).

PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS ---,
DE FIM DE SEMANA

• Festival de Fondue(17 a 19fMaio)
• Semana dos Namorados (07 a 16fJunho)
• Corpus Christi/Opera Diner/Brunello (20 a 23/Jun)
• Festival de Vinhos Gaúchos (28 a 30/Junho)
• Festival de Fondue (OS a 07!Julho)
L-

RESERVAS E INFORMAÇÕES
(54) 3295·7700 • (54) 99957·4220

saintandrews.com.br


