
Uma imagem do Lamborghini
“Veneno” vazou antes da sua es-
treia no Salão de Automóvel de

Genebra, que acontece de 07 a
17 de março.O carro foi escolhi-
do e ajustado para ser a jóia da
coroa na celebração de aniversá-
rio de 50 anos da Lamborghini.

A imagem mostra um carro
equipado com um motor V12 de
750 cv- o mais rápido desenvol-
vido pela companhia.

Muitos falam da semelhança

do Veneno com o Aventador,
porém o novo modelo parece
ser radicalmente diferente de
qualquer outro veículo desenha-
do na história da empresa.

Este carro que atingirá uma
marca de 0 a 100 km/h em me-
nos de 3 segundos, possui um
design esportivo. O destaque es-
tá na sua carroceria alargada,
com uma dianteira bicuda e em
cunha com faróis afinados. A
traseira do Lamborghini Vene-
no segue o mesmo estilo ousado
com lanternas vistosas e em for-
mato da letra Y, mas deitada,
um indiscreto aerofólio traseiro
e extratores de ar.

Porém, este carro parece mes-
mo ficar no sonho dos admirado-
res. É que apenas três unidades
serão produzidas. Elas serão ven-
didas a um valor de 3,1 milhões
de libras — R$ 9,2 milhões. ■

A Topshop está planejando
abrir suas primeiras lojas na Ale-
manha. De acordo com fontes
próximas ao bilionário Philip
Green, dono da empresa, a mar-
ca está negociando espaços imo-
biliários na Europa. O modelo
das novas lojas deve ser o mes-
mo do último croqui inaugura-
do pela Topshop em Los Ange-
les que conta com 30 mil me-
tros quadrados. No último mês
de dezembro, Green informou
que planeja aumentar os investi-
mentos da varejista de moda
teen em os EUA e ainda dobrar o
tamanho do negócio Topshop e
Topman globalmente nos próxi-
mos quatro anos. Ainda no ano
passado, o empresário vendeu
25% das ações da Topshop e To-
pman para Leonard Green &
Partners. Nos EUA, desde 2009,
a Topshop está presente em
mercados como Austrália, Cana-
dá, Brasil, Espanha, República
Tcheca e África do Sul.

Foco dos fashionistas
A cidade de Berlim, na Alema-

nha, tem atraído marcas inter-
nacionais. De acordo com o re-
latório da Grupo CBRE, 75 no-
vas marcas de varejo foram pa-
ra a região em 2012. Destes, 52
lojas eram de empresas interna-
cionais.

JW Anderson
Depois de fazer sucesso em
2012 com a sua coleção para a
Topshop, o estilista JW Ander-

son volta aos cabides brasilei-
ros da Topshop neste mês de
março. Os preços, que variam
entre R$ 94 e R$ 1404, estarão
disponíveis na Topshop do JK
Iguatemi, que fica na zona sul
da capital paulista. Entre os lu-
xos oferecidos pela empresa es-
tá o serviço de personal sho-
per. Neste caso, um especialis-
ta auxilia o cliente na hora das
compras. ■

As empresas estão cada vez
mais empenhadas em propor-
cionar serviços e produtos de
luxo para os seus consumido-
res. É pelo menos este o objeti-
vo do Grupo Emirates, que inau-
gurou o hotel mais alto do mun-
do com 72 andares- de acordo
com o Livro Guinness de Recor-
des Mundiais. O JW Marriott
Marquis Dubai é apenas 26 me-
tros menor do que o Empire Sta-
te Building, em No-
va York.

O hotel não serve
apenas para os via-
jante. O empreendi-
mento receberá
reuniões, incenti-
vos, conferências e
exposições.

Por fora, o hotel
é um retrato da su-
premacia na arquitetura. Ele
possui uma estrutura imponen-
te. O JW Marriott Marquis Du-
bai tem mais de 7.500 metros
quadrados de espaço para even-
tos indoor e outdoor, incluin-

do dois salões e opções de en-
tretenimento.

A construção do edifício co-
meçou em feverei-
ro de 2008 e foi fi-
nalmente concluí-
da em janeiro de
2012. O hotel dis-
põe de 684 quartos
e 120 suíte. Ele
também possui lo-
jas de varejo, um
centro de spa e de
saúde, além de no-

ve restaurantes e cinco loun-
ges e bares.

A previsão é de que a segun-
da torre do JW Marriott Mar-
quis abra as portas para os clien-
tes em 2014. ■

OSCAR

Figurino de atriz é leiloado por US$ 12 mil

Lamborghini produz apenas
três unidades do “Veneno”

Os figurinos usados por Jennifer Lawrence em “O Lado Bom da Vida”,

papel que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz neste ano, foram

leiloados por US$ 12 mil. Segundo a casa de leilões Nate D. Sanders,

de Los Angeles, especializada em objetos associados a celebridades,

um casaco de lã foi o item mais caro, saindo por US$ 4.652.

Topshop negocia
novas lojas em Berlim
O modelo deve ser o mesmo
da última unidade inaugurada
pela marca em Los Angeles

Fotos: divulgação

O bilionário Denis Toto vai oferecer a um casal
sua segunda lua de mel. Mas como a viagem
será um presente, o destino foi escolhido pelo próprio
Toto: Planeta Marte. Depois de ter sido o primeiro
turista espacial, o bilionário resolveu proporcionar
a experiência para outras pessoas. Uma viagem
ida e volta a Marte custa em torno de US$ 500 mil.
A viagem terá a duração de 501 dias.

Marriott
abre hotel
mais alto
do mundo

Carro que atingirá uma marca
de 0 a 100 km/h em 3 segundos
será vendido por R$ 9,2 milhões

Paul Thomas/Bloomberg

Empreendimento dispõe de 684
quartos e 120 suítes, além de
lojas de varejo e centro de spa

UMA VIAGEM A MARTE

O JW Marriott
Marquis Dubai

é 26 metros
menor do que
o Empire State

Building

MotorV12de750cv éomais rápidodesenvolvidopelacompanhia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 31.




