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Victor Bernardo solitude na Indonésia...
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DE OLHO NA 
RETA FINAL

Era a bola mais cantada de todo o mundo do surf competitivo. Como 
de costume, Gabriel Medina atropelou a segunda metade do ano em 
2018. Se as quedas precoces de Filipe Toledo e o repentino ressur-
gimento de Julian Wilson na corrida pelo título mundial não estavam 
nos mapas de previsão, o primeiro brasileiro campeão mundial fez 
sua parte e retribuiu a quem nele apostou. Com duas vitórias e dois 
terceiros lugares nas últimas quatro etapas, Medina chega à última 
etapa do circuito uma cabeça à frente dos concorrentes. Prever um 
resultado em Pipeline? Não somos loucos. Mas o líder do ranking 
está mais focado do que nunca – e já de olho na saída do último tubo.



E D I T O R I A L P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S 

EXEMPLO 
DE BRASIL

NESTES TEMPOS CONTURBADOS em que 
vivemos no Brasil, não há muito o que dizer. 
Independentemente de posições políticas, que 
não é o propósito deste veículo, de tudo já 
foi falado à exaustão, e o que sobrou foi uma 
enorme resseca pós-eleição e a esperança 
de um Brasil melhor.

Prefiro me apegar no bom exemplo de um 
dos maiores surfistas de todos os tempos, 
Picuruta Salazar, cuja história acaba de tomar 
as grandes telas dos cinemas. Santista raiz, 
brasileiro que não desiste nunca, o lança-
mento do longa-metragem A Lenda do Gato 
traz os muitos contos de um dos surfistas 
mais vitoriosos de todos os tempos.

Formando um mix de talento, paixão e 
irreverência, Picuruta é recordista de vitórias 
no surf brasileiro com mais de 160 troféus 
de competições diversas. Ele também é um 
dos responsáveis pela popularização dos 
pranchões no país. É a maior referência 
do bicampeão mundial de longboard, Phil 
Rajzman, que aponta “Gato” como seu profes-
sor e grande inspiração para os dois títulos 
mundiais. No primeiro, inclusive, o mestre 
teve participação crucial na conquista do 
carioca. Primeiro num embate entre ambos, 
em que passou Phil. E segundo pelo “mestre”, 
mesmo derrotado, o ter apoiado até o título.

Picuruta é um cara simples, muito ligado à 
família e aos amigos. Possui carisma raro, é 
brincalhão e emotivo, chora fácil ao se lembrar 

do pai e do irmão Lequinho, que construíram 
com ele e Almir a distinta história do clã 
Salazar, que ainda gerou três vice-campeo-
natos mundiais de longboard para Picuruta 
(bem discutíveis) e um título mundial de stand 
up surf para o seu filho primogênito, Leco, 
que cravou seu nome no hall dos campeões.

O filme de Alex Miranda, que tem intrín-
seca relação com o surf e é dono de uma 
linguagem cinematográfica dinâmica, fluida e 
moderna, apresenta um incansável trabalho de 
pesquisa e documentação, em edição dinâmica 
de imagens de arquivo em vídeo e foto, com 
ópticas do próprio surf brasileiro e dos pionei-
ros paulistas e também dos “rivais” cariocas.

Complementando o documentário de 
forma magistral, a produção de Trator Filmes 
remonta para os dias de hoje histórias que 
perseguem com muita honra os contos de 

Picuruta, como suas aventuras e encrencas no 
Hawaii e suas conquistas pessoais na África 
do Sul. O ponto alto do filme é o momento 
em que o ator principal e o fotógrafo Bruno 
Alves, um dos percursores da mídia surf no 
Brasil, vão a Jeffrey’s Bay para reviver uma 
das maiores façanhas do cartel de Picuruta 
– surfar todas as míticas bancadas de J-Bay 
até perder de vista. 

Picuruta rompeu paradigmas e furou as 
bolhas das elites da época. Vejo algo muito 
semelhante com o que faz a geração de Medina, 
Mineiro, Toledo, Ítalo e cia. Estamos muito 
perto da conquista de mais um título mundial, 
em um ano que entrará para a história do surf 
mundial como a mais perfeita e hegemônica 
de uma nação, que no caso é a nossa.

Alguém aqui dúvida de mais um título 
mundial para o Brasil? Eu não.

HARD
CORE Nov/Dez 2018 012

Picuruta rompeu paradigmas e furou as 
bolhas das elites da época. Vejo algo muito 
semelhante com o que faz essa geração de 

Medina, Mineiro, Toledo, Ítalo e cia.

Chicama, Peru.
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O FOTÓGRAFO PARANAENSE vive em Curitiba, longe 
do mar, mas está sempre atento ao que acontece 
no mundo das imagens de surf. É formado em 
administração, mas atua bastante na parque 
criativa e de marketing da Welcome Surf Trips. 
Sempre que possível, ele se ausenta por alguns 
dias do cargo de diretor da agência para parti-
cipar de algum projeto que envolva as lentes. 
Nesse ofício, sua visão e técnica foram moldadas 
principalmente na prática, como autodidata. 
Fleck prefere fotografar de dentro d’água, onde 
enxerga a possibilidade de inovar com perspec-
tivas diferentes das usuais. Para esta edição, 
Fleck é o fotógrafo da reportagem The Search: 
Chicama, sobre uma trip que reuniu grandes 
lojistas na esquerda épica.

EDUARDO 
FLECK ROSA
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CRESCER IMERSO NA COLEÇÃO de fi lmes de surf 
do pai decretou o caminho profi ssional do 
alagoano. Ganhou sua primeira câmera na 
adolescência e voltou de uma surf trip para 
Fernando de Noronha com seu primeiro fi lme, 
Mabuya. Novis se formou em publicidade e 
propraganda e depois se mandou para a Cali-
fórnia, onde estudou direção de fotografi a. 
Consolidou-se como grande filmmaker, 
expoente da atual geração brasileira. É fi gura 
constante nos festivais de fi lmes de surf, 
marcando presença com seus fi lmes Com Amor, 
Yago e Sorria. Atualmente, realiza trabalhos 
audiovisuais em publicidade, sobretudo para 
juntar dinheiro para fazer projetos de surf espe-
ciais. É o caso de Isla de Búfalos, seu mais 
novo fi lme, que já começou a rodar os festivais 
e será exibido no Mimpi. Na matéria Quase 
sozinho pela Indonésia, Novis conta como foi 
realizar o projeto, que teve como protagonista 
Victor Bernardo, em parceria com o Canal OFF.

GABRIEL NOVIS

DO TIME
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“Isla de los Búfalos”, Indonésia.



Depois de dez temporadas nas ondas do Oceano Índico, Ian Cosenza 
tem assumidamente duas paixões: Grower e Greenbush. Esses amores 
levaram o carioca a mudar todo um planejamento de vida e a se desfazer 
de muita coisa para ir morar de vez na Indonésia. Sempre que aponta 
uma boa ondulação nos mapas de previsão, ele parte rumo aos picos, 
como neste swell que gerou a sequência da página. “Eu sabia pela 
leitura da previsão que daria onda boa e que teria um momento perfeito 
em Greenbush. Era a barca do Chumbo – movi o barco para lá e fiquei 
esperando a galera fazer a primeira session, pois, segundo os meus 
cálculos, a melhor hora do mar seria mais para o meio da tarde. No 
momento das fotos eu estava sozinho no mar, perfeito. E essa onda foi 
o restart da session para todo mundo, foi animal.” 

Q U A D R O  A  Q U A D R O J U N I O R  E N O M O T OG R E E N B U S H ,  I N D O N É S I A

DUAS 
PAIXÕES



sequência completa 
na próxima página
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IMauricio Fagundes 

na sede da South to 
South em São Paulo.



P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S

MAURICIO
FAGUNDES
A SOUTH TO SOUTH CELEBRA 30 ANOS DE EXISTÊNCIA! FUNDADA EM 1988 NO FERVOR 

DA EXPLOSÃO DO MERCADO DE SURFWEAR NO BRASIL, GANHOU CORPO, NOVAS 

FRONTEIRAS, RECONHECIMENTO, MUITAS HISTÓRIAS E MUITOS AMIGOS. MAURICIO 

FAGUNDES É O GRANDE MENTOR DA MARCA, QUE SE MANTEVE LEGÍTIMA E FIDELIZADA 

AO SURF NACIONAL. POR TODAS ESTAS TRÊS DÉCADAS DE ÁGUA SALGADA, MAURICIO SE 

ORGULHA DE TER MANTIDO UMA DAS MAIORES EQUIPES DE SURFISTA PROFISSIONAIS NO 

PERÍODO DO SUPER SURF, ÉPOCA EM QUE ESPELHOU NOMES COMO ADRIANO DE SOUZA 

E GABRIEL MEDINA, E DE TER FORMADO A PRIMEIRA DUPLA DE TOW-IN BRASILEIRA, 

QUANDO O SURF DE REBOQUE SURGIU COM FORÇA NA CENA. DE ITACARÉ, NA BAHIA, AO 

FAROL DE SANTA MARTA, EM LAGUNA (SC), OU MESMO EM FRONTEIRAS DISTANTES COMO 

CORNWALL, NO REINO UNIDO, ONDE A SOUTH JÁ TEVE LOJA, AS CRENÇAS DA MARCA FEITA 

POR SURFISTAS PARA SURFISTAS SEMPRE FORAM AS MESMAS. CONHEÇA A SEGUIR UM 

POUCO DA HISTÓRIA DE MAURICIO FAGUNDES, QUE ACREDITA QUE O SURF É A NOSSA VIDA.

1 0  P E R G U N T A S

QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS COMO SURFISTA E EMPRESÁ-
RIO? DE QUE MANEIRA OS 30 ANOS DA SOUTH SÃO SIMBO-
LIZADOS POR ESTA FRASE QUE ESTÁ NA ASPAS DO TEU SLO-
GAN: “SURFAR PARA VIVER, VIVER PARA SURFAR”?
A South to South começou em 1986 (o�cialmente em 1988), quando 
eu tinha 16 anos. Na época, havia poucas marcas brasileiras de surf. 
Muitas delas ainda eram “piratas”, sem o licenciamento das gringas 
para operar aqui. E o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
deixava você ser dono de uma marca sem o conhecimento do 
verdadeiro proprietário. Eu e minha galera, com quem eu pegava onda, 
fazíamos parte da segunda geração que frequentou o litoral norte de 
São Paulo, um lugar então pouquíssimo desbravado. O surf naquela 
época era pouco desenvolvido no Brasil. Éramos poucos sur�stas, mas 
havia a minha turma, mais nova, e outra mais velha. Já existia aquela 
história da tribo. Os caras mais velhos eram donos das marcas. A gente 
tinha uma certa rixa. Éramos os moleques pentelhos da época. Só 
que tínhamos que usar as roupas dos caras, porque não havia outras 
marcas. Incomodado com aquilo e com uma personalidade já forte, 
decidi: “Quer saber? Não vou usar mais a marca dos caras”.

Em um �m de semana desses, quando dividíamos um lineup em 
que achávamos que 15 pessoas era o maior crowd do mundo – e 
estressado com isso –, tomei a decisão de ir a uma loja de tecidos, 
comprei alguns e pedi para minha avó costurar umas bermudas 
para pegar onda, com a modelagem de uma bermuda gringa 
que um amigo trouxera da Califórnia. Um tecido superduro de 
algodão. Eu �z essa bermuda e, no outro �m de semana, cheguei 
em Maresias todo orgulhoso na praia, com meus amigos, e disse 
que dali para frente só usaria as minhas bermudas. Era toda 
torta, tosca, estou assado até hoje, mas aquilo realmente foi uma 
mudança na minha vida. Meus �éis amigos falaram: “Pô, queremos 
também”. E naquele �m de semana eu voltei com encomenda para 
oito bermudas. Era uma turma muito espalhada por São Paulo – 
Perdizes, Pacaembu, zona norte, Morumbi… Naquela época, os 
moleques sur�stas de 16, 17 anos eram “os caras” na escola. E os 
amigos dos amigos passaram a pedir, e meus amigos viraram meus 
representantes. Em época de grana curta, eles me pediam: “Faz dez 
bermudas que vou vender na escola”. Quando vi, estava fazendo 
50. Depois passei a fazer camisetas. Foi bem naquele período no 
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qual precisamos tomar uma decisão na vida, por pressão da família. 
Decidi me agarrar a isso e fazer uma marca de surf.

COMO SE DEU O PROCESSO DE OFICIALIZAR A MARCA?
Na época, eu usava pranchas do Marcio Domingues, da Tubba. 
Ele fazia as pranchas South to South. Eu tinha 17 anos, a gente 
se alinhou, porque precisava ter uma marca de roupas. Depois 
ele acabou seguindo a vida dele, com outras pranchas. A South 
era na minha casa. Eu cortava tecido no meu quarto, fazia as 
camisetas. Depois peguei uma casinha; em seguida, outra maior. 
Agora estamos concluindo 30 anos como empresa formalizada, 
de CNPJ, mas antes tivemos dois anos na informalidade. Hoje 
tenho 48 e nunca �z outra coisa na minha vida além de roupa 
para surf, sempre �ssurado.

Do que mais me orgulho nessa história é de não ter me 
“prostituído”. Em 30 anos, as coisas mudaram. Venho de uma 
época em que nem mercado tinha. São Paulo devia ter três ou 
quatro lojas de surf. Em certo momento, explodiu, e hoje está 
se renovando. Nunca nos prostituímos no sentido de trocarmos 
nosso conceito, no que acreditamos, por um punhado de dinheiro.

“South to South” é uma gíria que conheci através de uns caras 
da Califórnia. Era uma frase que, para nós, seria como “vai entrar 
um swell de sul”. Sul, para eles, era um swell que viria do México 
para San Diego, no sul da Califórnia. Aí pegamos esse nome, 
depois criamos um símbolo do in�nito, em uma releitura de “do 
Sul para o Sul”. É o logo até hoje. 

O QUE MAIS CHAMA SUA ATENÇÃO NA HISTÓRIA DA SOUTH?
São muitas histórias boas. A South to South foi uma das marcas 
com a maior equipe de atletas brasileiros na época do Super Surf. 
Chegamos a ter 18 – Pedro Muller, Jano Belo, John Junior… Gente 
pra caramba. Também sempre apoiamos as categorias de base. 

Já o Alemão de Maresias entrou na equipe em uma época em 
que o freesurf e o big surf não eram valorizados. Pensamos fora da 
caixinha. Como tínhamos que brigar com gigantes, precisávamos 
pensar em formas alternativas. E o Alemão foi um grande parceiro. 
Na época, o Carlos Burle corria o circuito da Abrasp, quando 
falei para o Alemão: “Cara, vamos pegar ondas grandes”. Depois 
disso, teve uma passagem bacana com a entrada do Romeu Bruno, 
salva-vidas já consagrado no Hawaii. Talvez a South esteja entre 
as primeiras marcas do mundo a ter uma dupla de tow-in. Como 
é um esporte de con�ança, a dupla geralmente era formada por 
atletas muito amigos, mas um de marca X, outro de marca Y. 

Para ser autêntico, parecia necessario ter uma bandeira do 
Hawaii, falar inglês nas campanhas, em sua coleção. Eu assumi a 
coisa de ser brasileiro. Por que não respeitar a história do surf 
havaiano, como pioneiros, e respeitar a história dos mercados de 
marcas norte-americanas e australianas, mas ao mesmo tempo ter 
orgulho de ser uma marca autêntica brasileira? Fazer campanhas e 
estampas com frases em português, bandeira do Brasil na etiqueta. 
Uma coisa inédita na época. Tinha um slogan no �m dos anos 1990: 
“Indústria brasileira – levante essa bandeira”. Foi um momento de 
muita repercussão da South. Estava sempre pensando em alguma 
forma de aparecer, sem ter o orçamento e investimento que os caras 
tinham em marketing. E ser diferente. Essa é uma coisa que marcou 
bastante a história da South e que inspirou outras marcas a valorizar 

nossos atletas, cuidar das nossas praias. Passar para o nosso 
consumidor que, se ele comprasse de uma marca genuinamente 
brasileira, aquele investimento voltaria para nós mesmos.

Lembro também que, em 2010, �zemos um WQS 5 estrelas 
no Farol de Santa Marta. Na época, fui chamado de maluco. Por 
que não faz no Guarujá? Na Praia Mole? Em Maresias? Bati o pé, 
queria fazer em um lugar muito roots, diferente, a cara da marca. 
Lá não tinha nem internet, então a levamos para o Farol. Deu 
um swell gigantesco. O palanque �cou de um lado. Os juízes 
da ASP foram julgar as baterias da sacada de uma casa em um 
condomínio. Foi em junho, e teve uma grande safra de tainha 
bem na época do campeonato. Fizemos churrasco ao mesmo 
tempo. A cidade �cou em festa.

AQUILO NO FAROL DE SANTA MARTA NÃO É NEM UM RESGATE 
DE FEELING, É UM FEELING MESMO, NÉ?
É, não foi um resgate. Em 2010, o que era comum? Rolar os WQS 
em praias superpopulosas, com maior visibilidade. E fomos na 
contramão. Já em 2017 e neste ano tivemos a oportunidade de 
fazer o QS em Itacaré, que é outro lugar roots demais e com o qual 
tenho muita história.

Em 1986, eu e dois amigos saímos de São Paulo. Eu tinha 16 anos, 
um deles tinha carteira de motorista e um Fusca. E nós fomos surfar 

“South to South” é uma gíria que 
conheci através de uns caras da 
Califórnia. Era uma frase que, para 
nós, seria como “vai entrar um swell 
de sul”. Sul, para eles, era um swell 
que viria do México para San Diego, 
no sul da Califórnia.
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Nesta foto, Robson 
Santos é um dos atletas 
patrocinados pela South. 
Surfista local do litoral norte 
de São Paulo, ele corre o 
WS com o logo da marca no 
bico da prancha. Na onda, 
em Insanities, Hawaii.

Foto menor, Mauricio 
Fagundes com seu brother 
Adriano “Kahunas”, 
acampado em Olivença (BA) 
no verão de 1986/87, a 
caminho de Itacaré; cidade 
que em ele se reconecta 
ano após ano.

a lendária onda de Olivença, na época muito falada pela ascensão do 
Jojó. Era o “Backdoor brasileiro”, direita de fundo de pedra. Depois 
de quatro, cinco dias naquela aventura, com carro quebrando no 
caminho, chegamos com aquela expectativa criada na mente de 
um sur�sta jovem, na época sem internet nem televisão. E nos 
deparamos com menos de meio metro mexido, vento maral, chuva. 
Um monte de moleque enchendo o saco na água. Rolou aquela puta 
deprê. “O que nós viemos fazer aqui?” Um olhou para a cara do 
outro, e decidimos esperar. Nessas, lembro que apareceu um coroa 
que comentou que, mais para frente, tinha um lugar com ondas 
boas, que chamava Itacaré. Não existia a estrada que a liga a Ilhéus. 
Precisávamos pegar a Rio-Bahia, entrar em uma cidadezinha de 
terra que chama Taboquinhas. O cara indicou para a gente em um 
papel de pão. Eu convenci os dois amigos e fomos. Lembro como 
se fosse hoje. Dirigimos por mais de quatro horas, em uma trilha 
que não passava nem carro de boi. E a gasolina acabando. Os caras 
me xingando, dizendo que estávamos perdidos. Chegamos no �m 
de tarde. De cima do morro, avistamos aquele pôr do sol. Tudo de 
terra, não tinha nada naquela vila de pescador. Tínhamos dinheiro 
para �car dez dias, mas �camos 70. Não dava para ir embora. Só três 
sur�stas na cidade na época. Ficamos ali no litoral com a molecada, 
com o único carro na cidade. De manhã, para pegar onda, tínhamos 
que dar uma volta, senão 50 crianças rodeavam o carro... Nessas, 

a gente conheceu o Orígenes Araújo, então com 9 anos de idade e 
nosso guia. Ele levava a gente para os picos, tudo por trilha. Eu criei 
uma relação de amor com aquele lugar. Fui para lá desde então, em 
todos os anos, para passar minhas férias.

O Orígenes virou atleta da South quando tinha 18 anos. Que-
brava as ondas, foi campeão baiano pro�ssional. Aí nasceu o 
Yagê, que entrou na South com 5 anos. Hoje ele continua na equi-
pe e corre o QS. Fiquei muito próximo da família Araújo, �lhos de 
uma mãe superguerreira que amava o surf. Fizemos campeonatos 
locais cuja inscrição era com alimentos não perecíveis, depois 
distribuídos para famílias carentes. Fomos criando uma ligação 
gigantesca com a cidade – eu e, por consequência, a South. De-
pois �zemos os WQS lá, circuito local, limpezas de praia. Sem 
interesse comercial. Hoje a cidade vive em torno do surf e, de 
certa forma, ajudei a plantar essa semente.

SE PEGARMOS O FAROL DE SANTA MARTA E ITACARÉ, TEMOS 
UMA AMOSTRAGEM MUITO FIEL DE COMO O SURF FOI SE DE-
SENVOLVENDO. NESSA SUA HISTÓRIA, COMO VOCÊ FOI PLAN-
TANDO ESSAS SEMENTES DE MERCADO COM A SOUTH?
Uma coisa bacana que não foi planejada é que, como sou sur�sta de 
alma, verdadeiro, com espírito de viajar e buscar a onda perfeita, eu 
sempre �nquei minhas raízes pelo litoral. Então a marca acabou se 
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solidi�cando nesses lugares de onda. Ao mesmo tempo que tinha 
essa história com Itacaré, eu patrocinava o circuito de Imbituba, 
em Santa Catarina; assim como faço o circuito de Moçambique, 
em Florianópolis – onde há mais de 12 anos tenho um projeto 
de limpeza de praia. Tive um trabalho no Farol da Santa Marta. 
Patrocinei o Saraiva, primeiro sur�sta a desbravar a Ilha dos Lobos, 
em Torres (RS). Essa conexão com o Alemão de Maresias e com 
o litoral norte, Camburi… Sempre peguei onda por lá. O Alemão 
de Maresias, e atletas de renome do Rio de Janeiro, como o Pedro 
Muller e o Dadazinho. Aconteceu naturalmente essa conexão da 
South estar com bons embaixadores em picos de qualidade. Tive 
uma base forte no Tombo, no Guarujá, com o Piai, na época em que 
o Yagê morava lá com outros que participaram da equipe. O Lucinei 
Malas, de São Vicente, virou atleta pro�ssional da marca e, quando 
parou de competir, o trouxemos para ser chefe da equipe amadora. 
Nos campeonatos, resgatamos aquela cultura dos anos 1980 de 
chegar em um carro com a equipe organizada, uniformizada. Um 
sentimento que existia nos festivais e se perdeu no tempo. Os irmãos 
do Tombo, que eram da Town & Country; o Picuruta e o Almir 
Salazar da Lightning Bolt… Uma marca pode pagar uma fortuna 
de salário para um atleta mas, se ele não se identi�ca com a marca, 
não vai vestir a camisa do jeito certo. Tivemos sempre o cuidado 
de escolher atletas que não apenas quebravam nas ondas, mas que 
também fossem seres humanos bons, com caráter, íntegros.

ISSO ACABOU FORTALECENDO A SOUTH NA CAPITAL DE SÃO 
PAULO, ONDE MAIS OCORRE ESSE FLUXO DE GIRO EM RELA-
ÇÃO À CONCORRÊNCIA?
É uma coisa que muda conforme a linha do tempo. Teve um 
momento em que foi muito bom, que ajudou. Ainda tínhamos 
um mercado nas capitais que levava o surf a sério, no sentido 
de que preservavam o feeling. Então chegou um momento ali, 
principalmente entre 2006 e 2010, que a South se solidi�cou como 
uma marca de surf realmente brasileira. Algumas lojas entenderam 
que era importante ter um mix de marcas. Então trabalhavam com 
as internacionais, mas, de alguma forma, com respeito de ter marcas 
bem posicionadas no litoral. Até que o Brasil entrou em crise, assim 
como a própria identidade das lojas de surf. Ficou aquela coisa do 
lucro, do giro rápido. Virou mais importante a marca mais barata, 
sem história, com desconto…

Nesse momento, sentimos que realmente demos passos para 
trás. Mas, de qualquer forma, as raízes do litoral continuaram 
fortes em estados como Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Paraná… 
Esses lugares mantiveram a South viva e com suas devidas forças 
para continuar dentro de seu conceito. Hoje, passado todo esse 
tempo, o sentimento que tenho – validado pelo que a gente escuta 
e tem de retorno – é de reconhecimento por parte dos formadores 
de opinião e do core do nosso esporte-religião-lifestyle-mercado 
e chamado surf. Sempre acreditamos que, primeiro, precisamos 
fazer um bom trabalho, �éis ao conceito, com produtos de 
primeira qualidade e criteriosos no design, respeitando nossos 
colaboradores, nossos atletas, as políticas comerciais. Sempre 
acreditei que, se tudo isso estiver bom, as vendas e o sucesso 
�nanceiro seriam consequência, e não o contrário.

Então trabalho hoje acreditando que o mercado no Brasil, 
assim como no mundo, é muito novo. Estamos falando de quase 

quatro décadas de marcas com produtos, no esporte, com atletas 
patrocinados. E vejo pessoas trabalhando como se o mercado do 
surf fosse acabar amanhã. Eu acredito que, enquanto os mares 
não estiverem extremamente poluídos e existir onda, terá surf. 
Quem pega onda não para. 

NO BRASIL, VOCÊ VÊ ESSE RESGATE DO MERCADO DAS MAR-
CAS CORE, COM CADA VEZ MAIS EVIDÊNCIA DA NECESSIDA-
DE DE OLHAR UM POUCO PARA DENTRO, EM BUSCA DE UM 
MOMENTO DE SOLIDEZ?
Eu acho que faz parte de um aprendizado sobre um mercado novo. 
São várias fases desse mercado de 40 anos. Os dez primeiros anos 
persistiram. Os dez, 15 seguintes foram de abundância. Cinco anos 
mais tarde, talvez as pessoas que estavam nesse meio não souberam 
explodir o negócio, administrar o core, o sentimento, e o surf se 
popularizou demais. Hoje a gente vive em uma época em que, talvez, 
esses dois passos para trás sejam o futuro, para realmente �car 
quem é core. Dar uma peneirada em quem não está comprometido. 
E eu acredito nessa renovação do mercado. Quem realmente ama 
o negócio não vai abandonar e terá esse renascimento, com a volta 
do reconhecimento das lojas, dos sur�stas, das pessoas que se 
mantiveram no conceito desde o princípio. 

Hoje, passado todo esse tempo, o 
sentimento que tenho – validado pelo 
que a gente escuta e tem de retorno 
– é de reconhecimento por parte 
dos formadores de opinião e do core 
do nosso esporte-religião-lifestyle-
mercado chamado surf. 
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Foto menor, Mauricio 
Fagundes, El Salvador 
2018.

Na maior, Yagê Araújo, 
surfista de Itacaré, tem 
uma relação intrínseca 
com a South to South. 
Patrocinado pela marca 
desde os 5 anos de idade, 
possui todo o suporte para 
viver do surf. Na onda, Off-
The-Wall, Hawaii.
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Quando isso acontecer, que não cometamos os mesmos erros. 
Por isso eu busco a união das marcas e das pessoas envolvidas com 
esse objetivo em comum, que tanto �zeram pelo surf. Passamos 
por um momento de volúpia, euforia, depois de queda. O amor 
permanece para quem tem o conceito, porque o dinheiro sumiu. 
Estamos resgatando o core, tentando passar para as pessoas o que é a 
verdade do surf. Talvez o próximo passo seja, quando isso começar, 
ter mais cuidado com a distribuição, com quem vai vender, com os 
produtos que vamos fazer, com as políticas comerciais. Entender o 
tamanho real do mercado. Sinto que esta nova geração está sedenta 
e pronta para consumir produtos com história e conceito.

VOCÊ É UM DOS POUCOS PLAYERS QUE NÃO TEM RECEIO DE 
CITAR NOMES, COLOCAR CARAS COMO REFERÊNCIA. NESSES 
PAPOS, FICA MUITO CLARO O QUE VOCÊ ENXERGA COMO CORE. 
POR OUTRO LADO, EXISTEM MARCAS QUE ESTÃO APARECENDO 
QUE VOCÊ TAMBÉM ENXERGA. COMO VOCÊ VÊ ESSAS REFE-
RÊNCIAS, SUA MARCA E COISAS NOVAS APARECENDO?
A gente tem, lógico, as referências. Infelizmente são poucas hoje. 
Tive várias no passado, mas não é fácil. Não julgo as pessoas, não é 
fácil para uma pessoa manter uma empresa com o mesmo conceito, 
ainda mais no Brasil. Muitas referências minhas do passado se 
perderam no meio do caminho. É difícil até citar. Eu tinha uma 
referência muito grande no Roberto Valério, que fazia um trabalho 
muito bacana. O próprio Al�o Lagnado. E temos que estar sempre 
atentos. Existe muita coisa bacana aparecendo. Eu vejo que a 
renovação existe. Precisa ter um certo cuidado, porque percebo hoje 
que heróis e marcas são construídos muito rapidamente, sem raízes 
profundas. Essas fontes de sucesso rápido tendem, na primeira 
tempestade, a mudar o rumo ou a naufragar. Mas vejo algumas 
marcas com um trabalho bacana, de resgate, de não copiar, mas, 
sim, de ter uma identidade própria, de ter produto de bom gosto, 
de cuidar da distribuição, de ter uma linguagem limpa e que passe 
o surf como um lifestyle bacana. Isso tem que ser valorizado. O que 
vendemos é um estilo de vida. As pessoas não podem esquecer isso 
jamais. Estar em contato com a natureza, pegar onda de bermuda, 
se divertir, sair do mar, fazer um churrasco, comer um peixe, ter 
uma resenha depois de um dia de surf. Remar no canal e ver seu 
brother pegando um tubo. É o melhor sentimento. Para colocá-lo 
em produtos, em uma coleção no Brasil com elevadas taxas de juros 
e impostos, é difícil. Tem que estar muito convicto. Todo dia tem 
bactéria querendo te convencer de que você está errado. A teimosia, 
a persistência e a convicção seriam três palavras-chave para quem 
quer contar uma história por muito tempo. Eu creio nessa revolução. 
A molecada hoje está atenta, estudando, sabe o que está rolando.

TEM ESSA DEMANDA ONLINE E TAMBÉM DA EXPERIÊNCIA FÍ-
SICA, DO TATO, DO CONSUMO NOS LUGARES VERDADEIROS… 
NESTES 30 ANOS, VOCÊ ESTÁ LANÇANDO SUA LOJA, NA ZONA 
NORTE DE SÃO PAULO, QUE É O SEU BERÇO. FALE UM POUCO 
SOBRE ESSA EXPERIÊNCIA QUE TRANSCENDE A SURF SHOP.
Esse projeto nasceu há muito tempo na minha cabeça e no meu 
coração, porque a gente sabe para quem desenvolve, para quem 
trabalha. A gente valoriza o surf e o sur�sta, e está sofrendo 
muito nos últimos anos com essa falta de identidade no varejo, 

principalmente no físico. Eu, com a operação das pranchas do 
Eric Arakawa na América do Sul há nove anos, por se tratar de 
uma prancha premium e core, estou muito próximo do sur�sta 
verdadeiro. Todo �m de semana estou na praia. O que a gente 
percebeu de um tempo para cá? Existe uma desconexão entre o 
sur�sta e o mercado que se diz de surf shop e vende produtos 
de marcas do segmento. Com o Brazilian Storm e tudo o que 
aconteceu no mundo competitivo, com mais visibilidade em 
mídia aberta, o fenômeno do Medina, depois o Mineirinho, a 
gente percebe que o aumento de praticantes e de pessoas que 
amam o esporte, e até como estilo de vida cresceu muito, é 
gigante. E as marcas cada vez mais reclamam que vendem menos.

No entanto cada �m de semana é mais crowd. Então existe uma 
desconexão. Hoje o sur�sta que pega onda, que entende e vive nosso 
estilo de vida, e até o verdadeiro simpatizante estão totalmente 
desconectados do desenho das lojas atuais. Sem generalizar, 
mas a proporção de praticantes que têm superequipamentos, 
que investem em viagens, que amam o surf e não usam marcas 
de surf é gigante. Percebo isso em todos os �ns de semana e em 
todas as viagens. Aqui ele não encontra lojas ou ambientes que 
falam essa mesma linguagem. Parti nesse projeto porque a South 
to South tem uma demanda e enfrentava di�culdades em entrar 

“O que vendemos é um estilo de 
vida. As pessoas não podem esquecer 
isso jamais. Estar em contato com a 
natureza, pegar onda de bermuda, se 
divertir, fazer um churrasco, comer um 
peixe, ter uma resenha depois do surf. 
É o melhor sentimento.” 
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nas grandes redes de São Paulo. Somos reconhecidos pelo core. 
Muitas pessoas me falam que não sabem onde encontrar, além da 
loja virtual. Juntamos tudo isso à necessidade de ter essa resenha, 
essa parceria, um espaço de surf de verdade, onde se possa 
trabalhar com equipamentos, falar sobre marcas, da história, ter 
pessoas treinadas para atender, misturada a um projeto de lounge 
bar. Um lugar para as pessoas verdadeiras se encontrarem, para 
os parceiros que sentem a mesma necessidade. Então acho que é 
um projeto que une um ambiente bacana, onde se pode conversar 
sobre surf e também encontrar os melhores equipamentos sendo 
atendidos por quem realmente entende do assunto.

COMO É O SENTIMENTO DA FAMÍLIA COM QUE VOCÊ ENCARA 
A SUA VIDA, O SEU TRABALHO? DE QUE MANEIRA ESSA RE-
TOMADA DO CORE PASSA POR ISSO TAMBÉM?
Sempre acreditei que todos os sur�stas e quem trabalha com o surf 
são uma família. Meus atletas viram meus irmãos. Funcionários, 
meus brothers. Ex-funcionários me abraçam. Sou muito família 
também no sentido de estar junto nessa jornada. Colaboradores, 
atletas, representantes, ex-atletas, ex-representantes, clientes, 
fornecedores, prestadores de serviço – estamos no mesmo barco. 
Falamos a mesma língua, com a política de ninguém ser melhor 

que ninguém. Temos que remar juntos, por isso falo da união do 
mercado. E tenho isso em mim. Sou um cara família. Casei novo, 
com 24 anos. Estou com a minha mulher até hoje, a pessoa mais 
importante da minha vida. Tenho três �lhas. A mais velha trabalha 
comigo, hoje com 23 anos. Criei minha família, pude dar amor, 
carinho e o máximo possível às minhas �lhas, com o trabalho e a 
paixão pelo surf. Elas têm uma participação nisso, porque viveram a 
vida delas sabendo da dedicação do pai pelo surf, pelos atletas. Isso 
passou valores. Então não abro mão da minha família por nada e 
trato todos aqueles que estão comigo como minha família. Tenho 
muito orgulho de não ter problemas com ninguém. A South é muito 
isso. Não é algo puramente comercial, de interesse. É conexão, 
energia e integridade. Tudo o que tenho devo ao surf, e os amigos 
de verdade são o maior patrimônio que posso ter. E vou continuar 
a fazer de tudo para in�uenciar as pessoas a surfarem. Sempre 
acreditei que o surf forma pessoas melhores. Não é preciso quebrar 
nas ondas. Costumo dizer para os pais dos atletas que começo 
a patrocinar: “Não sei se vou te dar um campeão mundial, mas o 
tornaremos uma pessoa melhor”. O surf faz isso. Deixa as pessoas 
mais sociais, mais respeitosas, mais humildes, com outros valores. 
Não vou deixar de pregar o surf nunca, assim como vou sempre 
incentivar o respeito ao meio ambiente. Surf é nossa vida. HC

Foto menor, Mauricio 
acompanhado da família, 
sua esposa, Ana Lucia, e 
as filhas, Mariana, Julia e 
Isabela Fagundes.

Na maior, Yagê Araújo e 
Robson Santos, integrantes 
da família South to South. 
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Fazer parte do processo de construção de uma prancha de surf é 
fundamental para um sur� sta (digo que quase mandatório), e acom-
panhar de perto o nascimento de um novo tapete mágico é demais. 

Recentemente, fui convidada para o Duct Tape Invitational, orga-
nizado pelo icônico Joel Tudor. É um evento mundial que reúne os 
16 melhores “loggers” do mundo – aqueles sur� stas cujas pranchas 
são logs (monoquilhas clássicas que lembram modelos antigos). Foi 
uma grande surpresa, já que serei a primeira brasileira a competir 
nesse evento dominado por californianos e australianos, além de 
nos últimos anos me dedicar ao surf progressivo devido ao Circuito 
Mundial da WSL. 

O que acontece no longboard é uma divisão bem grande entre 
dois grupos: o clássico e o performance. De um lado, olhando para 
o passado, os loggers mantêm a tradição do surf clássico – prancha 
pesada e de apenas uma quilha –, em que todos entram na água para 
se divertir, sem nem passar pela cabeça a disputa de algo. “It’s all about 
having fun” é o mantra deles. Cada sur� sta com seu estilo alternativo 
e único, mas todos usando um modelo de prancha muito parecido. 

Do outro lado, olhando para o futuro, os sur� stas da vertente perfor-
mance são atletas pro� ssionais, e, graças à evolução do equipamento e 
do esporte, várias manobras radicais oriundas da pranchinha fazem 
parte do repertório de um longboarder progressivo. Pranchas cada 
vez mais leves e modernas permitem quebrar barreiras no pranchão, 
buscando inovação e o mix dos dois estilos como o principal ponto 
do julgamento no Circuito Mundial da WSL. 

Mesmo sendo tudo surf de longboard, há uma divisão muito grande, 
em que você vê os próprios atletas se segregando e não se misturando 
com o outro grupo. É uma pena, pois na minha opinião e na de muita 
gente não existe rótulo! Você surfa da maneira que mais te apetecer. 
Progressivo ou clássico... 

E, diferentemente dos eventos da WSL, em que não há regras para o 
equipamento, no Duct Tape há uma especi� cação nas pranchas que os 
atletas irão usar: uma log, monoquilha – sem caixas de quilha laterais, 
bordas redondas 50/50 (sem edge nenhum) – de poliuretano e pesada. 

Logo quando recebi o convite, liguei para o meu shaper Neco Carbone 
para contar a novidade e discutir sobre a prancha que iríamos fazer para 
esse evento, já que eu não tinha nada parecido no meu quiver atual. 

O que é mais valioso na relação de sur� sta e shaper é um saber 
ouvir o outro e a troca constante de informações. O Neco é demais 
porque, mesmo sendo um dos shapers de longboard mais renomados e 
experientes do Brasil e com mais experiência, sempre escuta e pondera 
tudo o que tenho a dizer e presta atenção nas minhas necessidades. 
Depois de um tempo no telefone, � nalmente chegamos ao modelo 
ideal de prancha e desligamos. 

Hora de falar com o Sergio da Silva, à frente na fábrica New Advance e 
que iria me ajudar a decidir como seria o visual da prancha. Eles estavam 
comigo na Califórnia este ano e, depois de observar todos os modelos 
de longboard possíveis lá, decidimos por um pigmento azul-marinho 
bem clássico e que combina totalmente com esse estilo de prancha. 

Esta semana fui na fábrica da New Advance, que � ca em São Vicente, 
para acompanhar de perto as últimas etapas da prancha. Eu sinto muita 
diferença entre pegar uma prancha pronta para surfar no cavalete e 
uma que está acabando de nascer na sala empoeirada do shape. Acho 
que ali mesmo, antes de ela nascer, você já cria uma conexão forte. Sinto 
que essa parte é sentimental porque o ato de surfar envolve sentimento, 
alma e a conexão com a onda, a prancha e você. 

Foi muito legal também ver quantas pessoas participaram de alguma 
etapa do processo de nascimento dessa prancha. Todos muito animados 
com o resultado � nal e ansiosos para saber como ela funcionaria 
na água: agora entrava a minha parte. Cada pessoa ali, desde quem 
transportou o bloco para a sala de usinagem até quem deu o último 
polimento, deixou um pouco da sua energia e um pouco de boa sorte. 

No momento em que segurei a prancha, senti de cara uma energia 
muito boa. Sabe aquele pressentimento “caramba, esta prancha tem 
magia”, antes mesmo de colocar na água? Quando me lembrei de 
tudo o que eu havia idealizado, tudo o que conversei com o Neco lá 
no início, todas as pranchas que serviram de inspiração para mim... e 
olhei para a log que tinha em minhas mãos, vi que minhas expectativas 
foram superadas. 

Saí da fábrica direto para a praia, superpilhada para entrar na água 
e testar a prancha. Infelizmente, o mar não colaborou... um mar � at 
e um vento maral muito forte abortaram a sessão, e eu tive que me 
contentar em apenas prepará-la, colocar os adesivos e a para� na e 
sonhar com as primeiras ondas. 

Já de volta ao Rio, a caminho da minha casa enquanto escrevo esta 
coluna, conto os minutos para colocar a prancha na água e aproveitar a 
última semana de treinos em casa antes de partir para a China. A ilha 
de Hainan vai receber os melhores loggers do planeta para um evento 
inédito: pela primeira vez na história com as duas categorias – feminino 
e masculino. Estou contando os dias para voltar para a minha segunda 
casa, a esquerda perfeita de Riyue Bay. HC

OS DETALHES POR 
TRÁS DE UMA ARTE

P O R  C H L O É  C A L M O N
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O mais valioso na relação de surfista e 
shaper é a troca constante de informações. 
Renomado shaper, Neco Carbone sempre 
escuta e pondera tudo o que tenho a dizer.

P O L A R O I D S ,  N O S E R I D I N G  E  O U T R A S  V I A G E N S 
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Gabriel tem uma vantagem enorme em relação 
aos seus adversários. Julian Wilson é o único 
Pipe Master na corrida, e se há uma coisa que 
este ano nos mostrou é que, dependendo das 
condições, tudo pode acontecer. O Hawaii tem 
tudo para ser o clímax deste longo circuito.

M A T A  B A R A T A

a todos. Willian Cardoso foi o grande campeão em Uluwatu – ele 
mostrou para todo mundo como a força de vontade e a superação 
são ferramentas fundamentais na carreira de qualquer atleta e que, 
se você acreditar, o resultado acontece. 

Filipe Toledo, mais uma vez, foi indomável em J-Bay. Em um evento 
marcado pelo início das transmissões exclusivas no Facebook, Fili-
pinho aplicou um surf veloz e preciso, destruindo seus adversários e 
disparando na liderança do ranking. As condições para o Taiti estavam 
muito abaixo do que normalmente é esperado para esse campeonato. 
Em vez daqueles 8 a 10 pés, Code Red, fechando o canal, tivemos 3 a 
5 pés com a maior parte dos dias mexidos e séries muito demoradas. 
Gabriel Medina, seguindo o script, levou o caneco e deu início à 
perseguição implacável atrás do Filipinho. 

A menina dos olhos verdes, a etapa que deveria revolucionar o surf 
competitivo, onde a WSL colocou todos seus esforços e esperança 
durante todo o ano, � nalmente aconteceu. O Surf Ranch deveria ter 
sido o marco na história do esporte, mas sinceramente eu mal lembro 
dessa etapa. A onda era longa e repetitiva. Ela cristaliza as virtudes e 
defeitos de cada sur� sta. Depois da décima batida você já começa a 
reparar em cada cacoete dos atletas. O show � cou por conta de Filipe 
Toledo e Gabriel Medina. Eles mostraram mais uma vez que em 2018 
estão um nível acima de todos os adversários.  

Filipinho aparentou ter sentido a pressão pela corrida ao título 
mundial – a partir dali seu rendimento começou a cair. 

Julian Wilson, que já tinha vencido a primeira etapa do circuito 
na Gold Coast, brilhou novamente na França. Ganhou do Medina 
na semi com um aéreo de backside monstruoso e colou na disputa 
pela temporada. Nessa etapa o julgamento passou o sarrafo e teve o 
julgamento mais polêmico de todo o ano. Não me lembro de ter visto 
em outro momento tantas baterias seguidas com notas totalmente 
questionáveis. Tominhas, Ítalo, Yago e Ian, em baterias praticamente 
seguidas, se sentiram prejudicados com o quadro de julgamento.

Portugal de� niu o ponto em que estamos: Gabriel Medina tinha a 
chance de ter sido campeão antecipadamente, porém acabou parando 
na muralha chamada Ítalo Ferreira. 

Todos os holofotes agora irão para Pipe. O Brasil tem tudo para 
emplacar seu terceiro título mundial. Gabriel tem uma vantagem 
enorme em relação aos seus adversários. Julian é o único Pipe Master na 
corrida. E se há uma coisa que este ano nos mostrou é que, dependendo 
das condições, tudo pode acontecer. Nenhuma etapa da temporada 
rolou em condições perfeitas, e Filipinho não pode ser descartado. O 
Hawaii tem tudo para ser o clímax deste longo circuito, vai ser emocio-
nante até o último minuto. O Brasil está na sua melhor temporada da 
história, e temos tudo para fechar com chave de ouro.  HC

Chegamos à última etapa do Circuito Mundial de 2018. Foi uma 
temporada nunca antes vista na história do país. Foram oito vitórias 
em dez etapas, com 80% de aproveitamento verde e amarelo. Há 66% 
de chance de termos nosso terceiro título mundial. Nunca � zemos 
algo parecido.

Bells já indicava que o ano seria muito louco. Um goofy ganhou 
a etapa mais desfavorável de todo o circuito. Ítalo Ferreira abriu a 
porteira com um backside incrível, apresentou um nível muito acima 
dos demais atletas e foi recompensado com sua primeira vitória no 
WCT. As arbitragens polêmicas também tiveram início na perna 
australiana. Yago Dora sofreu uma das mais mal julgadas baterias 
de toda temporada. Minha raiva foi tanta que acabei indo para o 
pronto-socorro. Três dos cinco juízes deram a vitória para Yaguinho 
na repescagem, mas a média � nal acabou saindo um décimo abaixo 
do necessário. Em inúmeras outras baterias aconteceria essa mesma 
sacanagem ao longo do ano. Talvez seja um ponto em que o julgamento 
deva ser ajustado. 

Continuando com as loucuras no circuito, tivemos a terceira etapa 
cancelada devido a ataques de tubarão em praias próximas a Margaret 
River. O campeonato se desenrolou apenas até o segundo round e 
foi interrompido mesmo com alguns dias ainda na janela. Em uma 
decisão inédita, a WSL decidiu terminar a etapa posteriormente em 
Uluwatu. Já em Keramas, mais uma vez o backside do Ítalo destoou 
dos demais e o consagrou rei de Bali.

Saquarema foi incrível. A melhor etapa do tour em relação à condição 
do mar. A Barrinha quebrou de gala, tivemos tubos animais e mais 
uma vez Filipe Toledo levou os cariocas à loucura. 

O circo embarcou para a perna balinesa. Após a segunda vitória 
do Ítalo no ano, tivemos um campeonato que, acredito, emocionou 
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RIP CURL PREPARA LANÇAMENTO DE 
VERSÃO SUPER STRECH DA E-BOMB –
TECNOLOGIA E6 SERÁ O WETSUIT MAIS 
LEVE E FLEXÍVEL JÁ VENDIDO NO BRASIL

Surper Strech  O E-Bomb 6, The Ultimate Super Stretch Wetsuit, é o mais 
leve e mais flexível “Wetsuit Made For Waves” do mercado, como 
diz o slogan do produto.

É com essa campanha que a Rip Curl apresentou o seu mais 
novo lançamento em roupa de borracha para o surf, que será 
colocado à venda junto da coleção de inverno’2019 da marca.

Com o novo neoprene 100% E6 Thermoflex Super Stretch, 
de alto desempenho, o modelo supera os padrões da indústria, 
que deixou a roupa 20% mais elástica e 15% mais leve que a 
versão anterior. 

Outro detalhe importante é a fita de vedação, que possui 
elasticidade premium e que permite o máximo de alongamento, 
muito conforto e vedação da costura final. Na prática, quando se 
usa na água salgada, o contato com a fita é quase imperceptível. 

Chama muito a atenção a tecnologia Zip Free, que oferece 
desempenho leve e irrestrito e design eficiente para maximizar 
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a vestimenta da roupa e sua vedação. O bolso externo com 
fecho magnético é um plus. 

Outra inovação diz respeito à durabilidade graças à tecno-
logia E6 Stress Point Taped adicionada aos pontos de alta 
tensão para maior resistência do equipamento.

Um dos grandes diferenciais da Rip Curl no Brasil, que 
possui sede no Guarujá (SP), é oferecer assistência técnica 
especializada para maior segurança ao comprador de wetsuits.

Marcio Ramos, gerente de produtos da Rip Curl, comenta 
sobre a evolução de forma geral dos equipamentos para o 
surf se comparado aos wetsuits de versões anteriores e o 
patamar alcançado pelo novo modelo E-Bomb 6.

“Tivemos um período em que as roupas de borracha e 
wetsuits evoluíram e, por exemplo, as pranchas estagnaram. As 
roupas saíram das armaduras e deram um pulo para neoprenes 
mais elásticos. Depois foi a vez das pranchas com inúmeros 

novos modelos e materiais, e os wetsuits foram evoluindo 
mais timidamente. Agora estamos em uma fase que ambos 
evoluem todos os anos, mas as roupas de borracha deram 
um salto e estão em constante aperfeiçoamento, focadas em 
performance, com uma boa dose de conforto e tecnologia 
agregada, com novos modelos e inovações interessantes. 
Temos um feedback muito bom do mercado lojista, o que 
faz com que a Rip Curl catalise o desejo do surfista ao criar 
expectativas de lançamento de seus produtos, principalmente 
de wetsuits, e corresponder a elas com a entrega dos mesmos. 
Nesse mesmo feedback que tivemos em Chicama, durante o 
lançamento do E-Bomb 6 no mês de setembro no Peru, é que 
o modelo traz a melhor experiência para quem já usa roupa de 
borracha sem zíper. O grau de elasticidade aumentou muito 
e ficou muito mais fácil entrar e sair da roupa. Elasticidade, 
conforto e aquecimento são os pontos fortes da E6”.  HC

Gabriel Medina, o maior 
surfista que o Brasil já 
produziu, é o piloto de 
teste das roupas de 
borracha da Rip Curl.
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 Depois de passar por Itacaré, na Bahia, 
o Neutrox Weekend aportou na praia da Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro. A segunda parada na 
temporada 2018 aconteceu entre os dias 28 e 
30 de setembro.

Um evento multiesportivo, tendo o surf como 
carro-chefe, em uma etapa histórica, válida pelo 
Qualifying Series da WSL, de nível QS1000 e com 
US$ 3.750 de prêmio. A prova também fez parte 
do Abrasp Tour 2018.

 Além do surf de pranchinha, também acon-
teceu uma competição para as longboarders, 
assim como uma prova válida pelo ranking 
nacional da Confederação Brasilera de Sup 
(CBSup). Dividindo espaço com as surfistas, o 
skate dominou as ações no calçadão da Barra, 
com uma miniramp montada especialmente para 
o brasileiro da categoria, homologado pela Confe-
deração Brasileira de Skate (CBSK).

 Yoga, ginástica funcional e aulas de zumba 
agitaram as areias da Barra da Tijuca na altura do 
Posto 3. Para completar, uma quadra de vôlei de 
praia montada em frente à estrutura principal, que 
contou com a presença das atletas do Dentil Praia 
Clube (patrocinado pela Neutrox) e do Flamengo. 

As meninas ministraram uma clínica e fizeram 
uma exibição. No mesmo espaço aconteceu uma 
clínica de futevôlei, atraindo muitas mulheres.

 O evento contou com as embaixadoras da 
Neutrox Nicole Pacelli e Chloé Calmon. Elas 
competiram no SUP Wave e Longboard. Já 
Silvana Lima prestigiou o evento, mas não pôde 
competir porque está se recuperando de uma 
cirurgia no joelho.

 Na areia o clima era de festa, mas nas ondas e 
na rampa o ar era de disputa. O skate foi disputado 
no sábado, 29 de setembro, com confrontos em 
três categorias: Feminino Infantil, Feminino 2 e 
Open, com premiação de R$ 10 mil. No fim, as 
campeãs foram Camila Borgesna Open, Marina 

Martins no Feminino Infantil, e Giovanna Santos na 
Feminino 2. No pódio, a presença ilustre do presi-
dente da CBSK e um ícone do esporte nacional, 
Bob Burnquist.

 Já no surf, as finais aconteceram no domingo, 
com as melhores condições dos três dias de 
disputa. Das decisões, saíram com o título a 
pernambucana Monik Santos, na categoria Profis-
sional, a carioca Chloé Calmon, no Longboard, e 
a paulista Nicolle Paceli, no SUP.

 O evento terminou no fim de tarde do domingo, 
no roof top do Radisson Barra. Foi uma grande 
confraternização que uniu surf e skate. Um evento 
histórico dentro de um projeto multiesportivo 
único. Até 2019! HC FA
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Saíram com o título a pernambucana 
Monik Santos, na categoria Profissional, a 
carioca Chloé Calmon, no Longboard, e a 
paulista Nicolle Paceli, no SUP.

O EVENTO CARIOCA CONTOU COM 
UM ASTRAL TÍPICO DO FESTIVAL E 
UMA COMPETITIVIDADE ACIRRADA 
NO MAR E NA MINIRAMP

Surf e skate
no Neutrox
Weekend

JRNL Neutrox Weekend
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A segunda parada do Neutrox 
Weekend aconteceu na Barra 
da Tijuca. O fim de semana foi 
marcado pela presença de Chloé 
Calmon, Nicole Pacelli e Bob 
Burnquist e coroou campeãs no 
surf e na miniramp.
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JRNL Prancha Mágica

  Essa prancha me deu confiança, consegui dominar completa-
mente as ondas, principalmente em Uluwatu. Então fui para Mentawai 
com o fotógrafo Bruno Veiga. Pegamos Macarronis de 6 a 7 pés, e 
rendeu cada tubo incrível, uns 20 secos! Saía de cada um e emendava 
manobras até o fim. Isso me deu confiança para surfar em Greenbush. 
Foi uma experiência incrível, porque nunca tivera uma performance 
tão boa nas Mentawai, para onde vou desde 2001.

Quando voltei da Indonésia, comecei eu mesmo a elaborar arquivos 
de pranchas no 3D da fábrica do Ciro Buarque e do Guilherme Paz. Gosto 
de prancha com pouca curva, homogênea no fundo inteiro, para que 
tenha pouca saída da água. Meu estilo é mais convencional. E esse 
modelo de pranchas mágicas tem me dado uma nova perspectiva de 
surf. Também fiz uma 6’4’’ e outra 6’6’’ para Bali. O Ciro faz o acabamento 
final, já que não sou shaper.

A prancha mágica muda a visão independentemente da idade. 
Quando achar que sua performance está devagar por ter certa idade, 
na verdade você está com o equipamento errado – essa é a conclusão 
a que cheguei. Com o certo, você se sente na melhor performance. 
Quando está grande e tubular, você faz o que tem que ser feito.

SHAPER

CIRO BUARQUE 
E PAULO ZULU

MODELO

ARQUIVO 
PRIMEIRO

MEDIDAS

6’1”
19 1/4

2 1/2
28-30 litros

RABETA

Round squash

PRANCHA

Oric Surfboards

@oricsurfboards

ATLETA

Paulo Zulu

@paulozuluoficial

AOS 55 ANOS, O MODELO E ATOR USOU O CONHECIMENTO DE MAIS DE QUATRO DÉCADAS NO MAR PARA 
DESENVOLVER SUAS PRANCHAS MÁGICAS EM PARCERIA COM A ORIC SURFBOARDS. CONHEÇA O MODELO 

QUE LHE RENDEU UMA NOVA VISÃO SOBRE O SURF E SUA MELHOR PERFORMANCE NA INDONÉSIA.

Prancha Mágica: Paulo Zulu
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@lizzyartwork

LIZZY
AK A LIZZ Y
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P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S

Lizzy é uma sur�sta portuguesa que vive à beira-mar, em Peniche, 
Portugal. Inspirada, ela desenvolve seus trabalhos como uma via 
de mensagem em torno da sua vida simples ligada ao oceano, que 
para a sur�sta é seu grande mestre. No surf, busca o caminho 
para o aprimoramento espiritual e pessoal. A artista abusa dos 
desenhos e das cores em tons pastéis para compartilhar verdades 
e gosta de chamar a própria arte de “Soul & Surf” – uma mistura 
de inspirações boêmias, cores e padrões étnicos, mandalas e outras 
representações dos índios das Américas (cheios de penas, pássaros, 
olhos), �guras geométricas, iconogra�a do surf retrô e os clássicos 
movimentos de surf sobre uma prancha. Lizzy é amor.

As referências artísticas

A arte do Gauguin inspirou toda a minha adolescência. Cresci 
com a vontade de explorar os paraísos na Terra, onde o azul-
turquesa do mar e as cores fortes da vegetação contrastam na 
paisagem. Mas existem tantos artistas em diferentes áreas fazendo 
um trabalho incrível... A criatividade humana me inspira em 
particular, assim como os elementos da natureza e os ambientes 
que me rodeiam.

Poucas cores em ilustrações coloridas

Ultimamente, tenho introduzido uma maior variedade de cor à 
minha paleta de trabalho, que geralmente começa com o preto dos 
personagens e uma cor neutra de fundo (amarelo, laranja ou rosa 
suaves) – só coloco cor nos detalhes. Normalmente, não trabalho 
com mais de cinco cores numa ilustração, mas não me contenho 
em usar a cor quando acho que ela é determinante para a compo-
sição grá�ca. A paleta de cores está mais ou menos de�nida para 
uma coleção e tem muito a ver com a inspiração que a motivou.

Viagens… e volta ao porto seguro

Tiro sempre dois meses por ano para explorar um pouco o mundo. 
Adoro história, principalmente história da arte, e conhecer novas 
culturas, crenças e formas de representação acabam inspirando 
muito a minha obra. A criação vem depois de uma odisseia, 
seja ela qual for. Diria que viajar é como surfar: imprevisível, 
desa�ante, que nos coloca sempre numa realidade que não é a 
nossa e que nos transforma internamente. A minha inspiração 
para desenhar vem depois de me ter desa�ado e do sentimento 
e transformação gerados após uma viagem ou uma surfada. 
O exotismo de outras culturas me inspira – viajar para criar! 

Entretanto o meu porto seguro será sempre perto das pessoas 
que mais amo, em Peniche.

O oceano como o grande mestre 

O oceano para mim é um grande mestre, que me desa�a, forta-
lece e esclarece, ao mesmo tempo que faz eu me sentir grata pela 
vida. Para muitos o surf é como uma religião; para mim, estar na 
natureza sempre me dá paz de espírito e clareza de raciocínio, que 
são determinantes. Não consigo desenhar se não estiver em paz. O 
oceano me traz calma e paciência para quase me descomprometer 
com a minha vida, con�ando o futuro ao destino. E isso me dá 
espaço para sentir e ver a beleza de cada momento. Ser sur�sta e 
amante do mar determina toda a minha postura e as escolhas na 
vida. Quando o mar está grande e agitado, sentimo-nos pequenos 
e passíveis de “perder o jogo”, mas continuamos a arriscar, sem 
racionalmente pensar nisso. É nessa conquista humilde que nos 
tornamos seres humanos melhores e mais crentes.

A boemia para uma “mulher do mar”

Gosto de me ver como uma “mulher do mar”, fortalecida pelo 
poder do oceano, mais feminina e con�ante não só no elemento 
aquático. É da a�rmação das mulheres – os anos subsequentes à 
emancipação feminina geraram movimentos mais extravagantes, 
de elegância e rebeldia da mulher com liberdade de escolha. A 
boemia aparece no meu trabalho como um desapego à convenção 
que reprimiu a essência do feminino até os anos 1960 e que libertou 
a mulher para se expressar. No caso das minhas ilustrações, como 
mulher sur�sta, é a Vênus do Mar.

A natureza e os sonhos de Lizzy

“A vida é demasiado curta para ser pequena”, e nós temos a respon-
sabilidade de vivermos uma vida grandiosa aos nossos olhos. Acre-
dito que tudo aquilo que podemos sonhar podemos concretizar. 
Gosto de estabelecer missões parvas que dão signi�cado à minha 
vida e que muitas vezes são só pontos de partida para um novo 
início – quer seja abraçar uma preguiça na Amazônia, ver aliens 
no Peru e surfar de “totora”, aprender caratê… Acredito que todos 
nós temos uma missão na vida e a capacidade para desempenhar 
de forma exemplar esse papel no mundo. Por isso devemos nos 
focar naquilo que amamos e que nos dá gosto fazer, porque onde 
está o nosso coração estará a nossa missão. E o sucesso do nosso 
futuro vai se compondo a cada dia.

“Quando o mar está grande e agitado, sentimo-nos pequenos e 
passíveis de ‘perder o jogo’, mas continuamos a arriscar, sem 
racionalmente pensar nisso. É nessa conquista humilde que nos 
tornamos seres humanos melhores...”
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Rumahku 
adalah 
rumahmu.

Conhecer Mentawai, ou voltar lá com um anfitrião como o Alex, é uma experiência totalmente 
nova, com o conhecimento local, infraestrutura e uma vibe especial que nesses 6 anos de 
história vem colecionando amigos e não guests.

Faça já sua reserva para a temporada 2019 através da Le Monde Turismo e garanta 50% de desconto no 
seguro viagem enquanto estiver hospedado no Hidden Bay Resort. Aproveite esta condição especial que 
a Le Monde Turismo oferece à você e garanta sua trip em um dos melhores destinos de surf do mundo.
Siga nossas redes sociais e fique por dentro das nossas promoções e dicas.

minha casa

a

sua casa.

(47)3366-1169 / @lemondeturismo • facebook.com/LeMondeTurismo • surf@lemondeturismo.com.br 

T R A I N I N G  C E N T E R  /  S U R F  C O A C H  /  D U A S  S A Í D A S  D E  B A R C O  P O R  D I A

Faça já sua reserva para a temporada 2019 através da Le Monde Turismo e garanta 50% de desconto no 

hardore_hidden_bay1.indd   1 23/10/2018   20:18
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Legs
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Wildflower

veja mais na seção Artroom em hardcore.com.br
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UMA REFLEXÃO SOBRE

BUSCA
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EM CHICAMA

A ESSÊNCIA DO MERCADO

Pedro Moronguinho conectado em Chicama
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TODOS TÊM UMA CERTEZA; SOMOS TAMBÉM 
OS RESPONSÁVEIS POR MANTER A CHAMA 
ACESSA, E QUE O MERCADO PRECISA SE 
UNIR PARA FORTALECER A ESSÊNCIA DO 
SURF. VIVEMOS ESSE MOMENTO. 

POR ADRIANO VASCONCELLOS
FOTOS EDUARDO FLECK

“Brilhos nos olhos” – foi assim que retratei no meu editorial 
da última edição da HARDCORE o grupo de surfi stas 
experientes e diversifi cados que se lançou em um encontro 
pra lá de especial nas míticas esquerdas de Chicama, no 
Peru. Em uma ação inédita da Rip Curl no Brasil, o projeto 
The Search Chicama convidou os mais legítimos lojistas 
do Brasil para testar a nova roupa de borracha E-Bomb 
6, que chega às lojas na próxima temporada de inverno 
para atender os mais exigentes consumidores. A evolução 
tecnológica dos equipamentos como propósito ganhou 
mares além do ponto de partida, o que transformou a trip 
em uma verdadeira busca por ondas boas e de valorização 
do feeling, intrínseco em cada um dos presentes. Durante 
a estadia no Chicama Surf Resort ou nos bate-papos nos 
lineups, a discussão sobre o mercado foi intensa nos 
debates informais, buscando as muitas equações dentro 
das variáveis do core business. A entrada defi nitiva do 
surf no mainstream, assim como a política nacional que 
nunca esteve tão presente na vida dos brasileiros, foi uma 
constante durante a jornada... O mercado core comporta 
quase 4 milhões de surfi stas praticantes ativos, e todos têm 
uma certeza: somos também os responsáveis por manter 
a chama acessa e que o mercado precisa se unir para 
fortalecer a essência do surf. Vivemos esse momento.NO SURF 

Marcio Ramos, gerente de produto da Rip Curl no Brasil 
Surf, Chicama.

FOTO MENORES
The Search Chicama
Em pé da esquerda para direita: Roberto Klutzenschell 
(licenciado e representante Rip Curl no NE), Peter 
Berntd (Kahana Waters Sports), Marcos Cavalcanti 
(Boaards Co), Pedro Moronguinho (Nativo Sul), Rafael 
Sola (Welcome Surf Trips), Serginho (representante Rip 
Curl no Rio), Oswaldo Baire (Boards Co), João Gouveia 
(Surf Alive), Marcelo Bruxel (Marivan Surf e Skate Shop), 
Adolfo Rocha (Bali Surf Shop), Marcio Ramos (gerente 
de produto Rip Curl), Adriano Vasconcellos (Editor 
HARDCORE), Eduardo Machado (900 Graus).
Agachados: Miguel (surf guide Chicama Surf Resort), 
Fernando Gonzalez (mkt Rip Curl), Junior (Espaço Surf 
Curitiba), Felipe Silveira (Ceo Rip Curl Brasil).
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— FELIPE SILVEIRA (Ceo da Rip Curl no 
Brasil), 50 anos, começou a surfar em 1978, 
na praia do Imbé (RS). Dono de um espírito 
empreendedor nato, está oficialmente à frente 
da Rip Curl no Brasil desde o ano de 2000. É o 
primeiro (ex-)surfista profissional, correu o mun-
dial e foi campeão sul-brasileiro, a dirigir uma 
empresa multinacional de surfwear no país. 
Muito bem formado e com visão de negócios, 
galgou experiência e levou a sede da Rip Curl 
para o Guarujá, em 2002. É um dos principais 
players do mercado brasileiro, admirado pelo 
segmento e referência de gestão nos negócios 
focado no surf core.

Fala sobre as mudanças no mundo e de como 
lidar com instabilidade da economia versus 
força do mercado surf:
“Tem um movimento global econômico e polí-
tico que está acontecendo no mundo de troca 
muito forte, de mudança e revisão de conceitos 
e culturas. No Brasil, mais ainda. No varejo 
mais ainda. Foram movimentos seguidos de cri-
se que pressionaram a dinâmica do comércio e 
fez com que todos revisassem o negócio. Con-
tudo só tem uma coisa que não há variação: 
o feeling, isso não vai mudar nunca, porque a 
hora que você está dentro d’água e surfa uma 
onda... a conexão está ali no oceano e nada 
mais. E é isso que nos fortalece como mercado. 
Acreditamos que o lifesytle do surf é o melhor 
que existe.” 

Fala sobre a influência da Brazilian Storm no 
mercado e a revolução do comportamento 
jovem:
“Estamos colhendo os frutos que plantamos. 
Todo esse movimento dos brasileiros no Cir-
cuito Mundial serve de colchão para o nosso 
mercado. A molecada mudou muito, não pode-
mos exigir que os consumidores sejam como 
nós ou de comportamento padrão. Os jovens 
de hoje vivem e consomem surf de maneira 
diferente, mas mantêm o DNA vivo com a mes-
ma essência. E é por isso que o Gabriel Medina 
possui mais de 6,4 milhões de seguidores. Na 
Rip Curl, temos como norte trazer os valores da 
empresa para dentro dos produtos. O foco tem 
que ser o surfista core sempre, e é assim que 
o surf vai inspirar o simpatizante a consumir. 
Esse é o The Search: atender o surfista – que 

nunca estará 100% satisfeito, a onda seguinte sempre vai ser a 
mais desejada. E as lojas têm a responsabilidade de levar esse 
sentimento sem nunca perder a essência.”

— PEDRO BERNARDO “MORONGUINHO”  (Nativo Sul), 60 
anos, dono da rede de lojas Nativo Sul. Multicampeão de mo-
tocross na explosão do esporte nos anos de 1980, é irmão do 
Raimundo Morongo, fundador da Mormaii, e precursor de todos 
os movimentos do surf e do mercado brasileiro. Quando a praia 
do Silveira, em Garopaba, tem onda parruda, Pedro está dentro 
d’água pegando as maiores. No surf, master, sempre o mais 
observador e o último a cair na água. Ao entrar no mar, a rainha 
da série tem dono. Faro raro para drops no crítico.

Fala sobre a evolução do surf como mercado:
“O mais importante em toda essa jornada de ser um lojista foi 
acompanhar a evolução do surf, sendo que lá atrás o surfista 
era descriminalizado como um rato de praia. E hoje você vê 
esses mesmos surfistas com família, alguns já são avós, muitos 
bem-sucedidos e formados. Todos se mantiveram fiéis à essên-
cia do surf e trabalharam para servir o surfista. O simpatizante 
vem também pelo encanto, mas todos nós trabalhamos para 
atender o surfista. Nas nossas lojas temos tudo o que um sur-
fista precisa. E essa evolução foi muito legal também na parte 
tecnológica, sendo que poucas marcas conseguiram e têm von-
tade de tirar o máximo de cada produto. A direção do mercado 
do surf está cada vez mais focada em tecnologia e nos novos 
produtos, pois os consumidores estão sempre procurando 
performance e conforto, e isso mantém o mercado aquecido. 
Minha visão é de que estamos num bom caminho. No mundo, o 
surf também está muito bem posicionado nesse sentido.”

O FEELING, ISSO NÃO VAI MUDAR NUNCA, 
PORQUE A HORA QUE VOCÊ ESTÁ DENTRO 
D’ÁGUA E SURFA UMA ONDA... A CONEXÃO 
ESTÁ ALI NO OCEANO E NADA MAIS. 
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ALTO
Pedro Moronguinho 
flexionado, e 
teste-drive Rip Curl 
Ebomb6. 

MAIOR
Felipe Silveira, surf 
em Puemape.





AO ALTO
Adolfo Rocha, 
de Pernambuco.

ABAIXO
Marcos Cavalcanti, 
do Rio de Janeiro, 
em Puemape.
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— MARCOS CAVALCANTI (Boards Co), 56 
anos, surfa desde os 14, é um dos sócios-
-donos de uma das mais especializadas lojas 
de surf do Brasil, a Boards Co, na tradicional e 
histórica Galeria River, no Arpoador (RJ). Mar-
cão, que está no mercado desde 1986, acorda 
todos os dias antes das 6h da manhã e realiza 
seu dawn patrol na Prainha para começar o dia 
no seu pico de surf favorito. Espécie de “Ca-
misa 10” do grupo em Chicama, estabeleceu 
sua relação no The Search promovida pela Rip 
Curl. Marcão possui uma visão romântica do 
surf, somada à fi na lucidez para a prática dos 
negócios.

Fala sobre o mercado varejista em geral:
“Hoje o mercado de varejo está em mutação, 
cada vez mais as vendas acontecem pela inter-
net, mas muitas vezes ele é sem alma. Poder 
segurar uma prancha, sentir os equipamentos, 
não tem comparação. Somos responsáveis por 
manter o felling do surf em alta, ao mesmo 
tempo que a concorrência é grande e muito 
acontece pelas mídias digitais, que se perde de 
maneira muito rápida também. Aquela ligação 
intrínseca de emoção ao adentrar numa surf 
shop e se sentir em casa na maioria mudou. 
Até na Califórnia, um dos berços do surf, as 
lojas estão mudando. Muitas perderam a credi-
bilidade, e com isso perdeu-se também o poder 
de trazer o cliente para a loja. Independente-
mente do posicionamento das lojas, as marcas 
são muito responsáveis por trazerem essa 
paixão para os jovens consumidores, dentro de 
um movimento de fortalecimento do mercado. 
A mudança de consumo e comportamento foi 
tão rápida que derrubou crenças em shopping 
ou até mesmo de formatos na internet, e isso 
gerou um novo modo de se repensar o varejo 
no que diz respeito ao atendimento ao cliente. 
Buscar unir praia, bem-estar e serviços para 
surfi stas core é tradicional e voltou a ser uma 
boa equação de sucesso.”

— JOSÉ ADOLFO ROCHA JR. (Bali Surf Shop), 
53 anos, conhecido como Adolfo, pega onda 
desde os 10 anos de idade em Serrambi, 
Pernambuco, estado em que atua com força. 
É dono da rede Bali Surf Shop, fundada em 
1983, atualmente com nove pontos ativos. Nos 

negócios, tem a clareza do que vende e do que não vende para 
o “seu público de consumidores”, na maior parte em um litoral 
metropolitano acuado pela ameaça de ataques de tubarões. 

Fala sobre como é atuar fora do eixo Sul-Sudeste e a visão 
sobre o todo:
“O caminho é o mesmo em Pernambuco, São Paulo, Rio ou Ce-
ará. A paixão é o que liga todos os surfi stas, inclusive o simpa-
tizante, que é viver do surf para o surf. É esse sentimento que 
nos une e que move o mercado. Contudo, se você chegar a um 
showroom e não for tecnicamente frio, está ferrado, porque vai 
comprar de tudo e muitas vezes não vai vender tudo. O empre-
sário lojista-surfi sta tem que ser um bom comerciante para não 
se atrapalhar nos negócios. Muito impulsionado pela paixão do 
surf, pode se empolgar e trair a si mesmo ao não fazer dinhei-
ro. O mercado é igual. O que muda no Norte-Nordeste é que nós 
temos apenas uma estação – verão o ano inteiro. Por exemplo, 
não vendemos moletom ou roupa de borracha, vendemos 
camiseta e boardshort que possuem ticket médio mais baixo, 
porém com muito mais volume. Outro fato em Recife é que a 
orla metropolitana é a área de recorde mundial de ataque de 
tubarão, onde o surf não é recomendado. São 25 km de costa 
em que não se pode surfar onde já foi possível a prática. E já 
presenciei cenas em shopping em que os pais puxam os fi lhos 
pequenos para que eles não cheguem perto da loja de surf por 
causa do receio provocado por esse desequilíbrio na natureza 
– bloquear a fantasia do surf que a loja vende. Com toda essa 
mudança, tivemos que entender novos hábitos de consumo, em 
que não vendemos pranchas, por exemplo. Posso dizer que o 
público core hoje em Porto de Galinhas é de 5%, e a demanda 
do negócio está muito mais em atender o turista, é esse consu-
midor que faz o faturamento do negócio. De uma forma geral, 
o mercado é sustentado pelo simpatizante, é ele que está na 
sustentação para suplementar todo o organismo do surf como 
mercado. O mercado precisa se reinventar sempre. Somos vitri-
ne, e quem é vitrine às vezes também recebe pedras. O grande 
desafi o é tentar se manter como objeto de desejo do mercado, 
sem se vender inescrupulosamente para o comercial ou para o 
grande mercado. O feeling tem que prevalecer.

A MUDANÇA DE CONSUMO E 
COMPORTAMENTO FOI TÃO RÁPIDA QUE 
DERRUBOU CRENÇAS EM SHOPPING OU 
ATÉ MESMO DE FORMATOS NA INTERNET, 
E ISSO GEROU UM NOVO MODO DE SE 
REPENSAR O VAREJO 
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— JOÃO PAULO H. GOUVEIA (Surf Alive), 40 
anos, é surfista fissurado desde os 16 anos 
de idade e pega onda em Juquehy (SP). Entrou 
para o business como loja online e e-commerce 
em 2011 e criou um case de sucesso junto ao 
público core. Percebeu um movimento em bus-
ca de legitimidade e da experiência 360 graus 
do surf e inaugurou junto de seus sócios a sua 
primeira loja física no bairro de Perdizes com a 
Pompeia, reduto de surfistas de São Paulo.

Fala sobre o comércio online e a necessidade 
da experiência de atendimento:
“Quando lançamos a Surf Alive como negócio, 
quisemos juntar varias paixões, envolvendo 
música, surf, atitude, um desejo que não aca-
ba nunca, independentemente do mercado. 
Enfrentamos certo preconceito por termos 
nascido na internet. Mas, se usada com profis-
sionalismo, a internet é um caminho sem volta. 
O grande desafio é se manter “nichado” naquilo 
que é o seu foco de trabalho – no caso, o surf. 
Uma outra questão como loja core é enfrentar 
as grandes multinacionais de e-commerce e 
marketplace que investem muito e deixam os 
custos de competição altíssimos para a con-
corrência. O trabalho tem que ser feito com 
responsabilidade sobre o nosso mercado para 
atender muito bem o consumidor. Quando 
vendemos roupa de borracha, o vendedor tem 
que saber sobre roupa de borracha. No online, 
o foco precisa ser em atender cada vez melhor 
o surfista e fazer uma venda extremamente 
íntima, para ele ter a sensação de estar ga-
nhando um presente quando recebe a compra. 
E, por sentir essa necessidade de atendimento, 
lançamos a loja física exatamente para forta-
lecer a experiência de atendimento e vivência 
do lifestyle do surf. Sentimos essa necessidade 
pela demanda dos clientes online que queriam 
experimentar roupa de borracha, por exemplo, 
sentir as pranchas e alguns outros produtos-
-chave de água. Escolhemos um espaço focado 
num leque de produtos core e bons serviços, 
com espaço para eventos que atendam a loja 
e as ações de marketing das marcas. O novo 
desafio agora é unificar todas as nossas plata-
formas para aumentar faturamento e fidelizar 
cada vez mais o nosso consumidor. Tem sido 
um grande aprendizado, com resultados muito 
gratificantes.”

— OSWALDO BAIRE (Boards Co), 48 anos, é um dos sócios-
-donos da Boards Co da Galeria River, no Arpoador (RJ), 
onde pega onda com frequência. Faixa preta de jiu-jítsu, faz 
um perfil típico do carioca surfista esportista. Observador e 
extremamente educado, Oswaldo é apaixonado pela família 
e tem ideias claras de como manter o core do surf junto das 
mudanças de comportamento dos consumidores.

Fala sobre a equação formada pelo mix de tradicionais e 
novos hábitos de consumo:
“Antigamente uma marca de surf tinha um status maior. 
E como marcas e lojistas precisamos nos perguntar o que 
vingou desse status para o consumo do surf. Na minha 
opinião de surfista, claro, tenho uma tendência parcial. Com 
raras exceções, como a Rip Curl, as marcas tradicionais 
ficaram grandes demais, e esse fenômeno causou um 
distanciamento do surf core. Em contrapartida, as marcas e 
lojas intimistas fazem uma entrega de feeling para o surfis-
ta ou para o simpatizante, entregando também valor agre-
gado de lifestyle do surf. Talvez o mercado esteja fragilizado 
porque muitas marcas não estão fidelizadas ao esporte. O 
momento atual é promissor, porque enxergo um movimento 
de resgate dessas marcas core junto dos lojistas e vice-
-versa, envolvendo ambos em plataformas comprometidas 
com o segmento. Transportar o feeling na venda ou serviço 
é muito difícil, mas pode ser feito de forma natural quando 
se tem verdade e honestidade de atuação embutidas no 
negócio. O principal expoente do mundo do surf, o nosso 
campeão Gabriel Medina, por exemplo, trouxe à tona um 
jeito novo e muito peculiar de comportamento. Ele é 100% 
autêntico e desmonta aquela imagem padrão do surfista 
tradicional. Medina é um enorme recado ao mercado: é 
preciso aprender a respeitar e entender as individualidades 
do novo consumidor, pois essa demanda forma uma equa-
ção que atrai outros tipos de consumidores para o nosso 
atendimento que, na venda final, é preciso entregar um mix 
de feeling, status e bom serviço. Precisamos tratar todos 
com autenticidade e respeito às diferenças.”

AO ALTO
Oswaldo Baire 
(Boards Co) e 
Marcio Ramos 
(Rip Curl).

ABAIXO
João Gouveia 
(Surf Alive).

MEDINA É UM ENORME RECADO AO 
MERCADO: É PRECISO APRENDER 
A RESPEITAR E ENTENDER AS 
INDIVIDUALIDADES DO NOVO CONSUMIDOR, 
É PRECISO ENTREGAR UM MIX DE FEELING, 
STATUS E BOM SERVIÇO. 
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ACIMA
Peter Berntd.

NA MAIOR
Marcelo Bruxel.

NO SHAKA
João da Surf Alive, 
Chicama.
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Fala sobre a cultura do surf no Paraná e uma nova safra tardia 
que procura pelo esporte: 
“Curitiba não tem litoral, está a mais de 100 km da praia, e 
esse fato gera algumas das difi culdades que enfrentamos no 
todo, pois a cidade não é uma grande surf city sem litoral como 
São Paulo. O cliente fi ca naquela fi ssura, esperando chegar 
o fi m de semana ou até para ir para fora do estado. Outra 
questão são as grandes lojas de esportes que atendem os 
iniciantes, vendendo softboard e produtos mais baratos, o que 
também difi culta a concorrência. Mas, nessa equação, temos 
lados positivos e negativos. O negativo é que leva o fl uxo de 
venda para fora da cidade com períodos de altos e baixos. O 
positivo é que a chama do surf se mantém forte dentro de um 
pequeno grupo, e é esse grupo que puxa os novos praticantes 
para a loja especializada. Com a onda midiática, percebemos 
que uma nova classe de consumidores na faixa dos 40 anos 
chegou no esporte em busca de mais qualidade de vida. Tem 
sido muito gostoso perceber essa transformação, pois atender 
esse perfi l de consumidor nos ensina muito e é tão prazeroso 
quanto atender um jovem iniciante. A Brazilian Storm gerou 
uma empolgação grande em Curitiba. Os afi cionados acompa-
nham as etapas, torcem pelos atletas e isso tem impulsionado 
as vendas.”

COM A ONDA MIDIÁTICA, PERCEBEMOS QUE 
UMA NOVA CLASSE DE CONSUMIDORES NA 
FAIXA DOS 40 ANOS CHEGOU NO ESPORTE 
EM BUSCA DE MAIS QUALIDADE DE VIDA.

— MARCELO BRUXEL (Marivan Surf e Skate 
Shop), 47 anos, há 20 nos negócios de surf, 
mantém pique de garoto no mar, carregado de 
um sorriso espontâneo e humor sadio. Surfa 
desde criança e gosta de ir para Garopaba para 
surfar as ondas do Silveira, mas o público das 
suas quatro lojas físicas e online frequenta em 
sua maioria as tradicionais praias do Rio Gran-
de do Sul, como Torres. 

Fala sobre a transformação constante do va-
rejo e das particularidades do extremo sul do 
Brasil:
“Não existe uma fórmula de varejo. A con-
cepção do varejo, a venda fi nal e até o pós-
-atendimento comportam muitas variáveis. Nós 
como mercado temos que achar uma maneira 
de atender o consumidor, seja ele virtual ou 
físico, nas ações do dia a dia. Acredito que 
ainda estamos no início de uma revolução 
de e-commerce, com vendas, diversidade de 
produtos, distribuição. É preciso estar se reno-
vando sempre para manter o padrão de vendas 
e atendimento, seja o surfi sta mais roots ou o 
mais antenado aos novos hábitos. Muitas vezes 
o consumidor chega sem muita expectativa, e 
a sedução está em fazê-lo se sentir confortável 
com a experiência de compra, na melhor esco-
lha dos produtos ou uso dos equipamentos. O 
consumidor de Porto Alegre é muito fi el ao core 
do surf. Possui um espírito muito guerreiro, 
mesmo longe da praia. Os invernos são rigo-
rosos, mas ele se mantém fi rme às tradições 
que são passadas de geração para geração, e 
isso gira a roda do comércio. O movimento do 
surf no Sul é reaquecido constantemente pelas 
associações, campeonatos regionais, campe-
onatos interativos, eventos. Estamos em um 
momento que ainda pode melhorar muito, que 
pode vir com o aquecimento da economia.

— PETER ALEXANDER BERNTD (Kahana 
Water Sports), 46 anos, surfa desde os 9 anos 
de idade, hoje na Barra do Saí, uma praia mais 
sossegada bem perto de Guaratuba, no Pa-
raná. Peter, que trabalha com surf e widnsurf 
há quase 30 anos, inaugurou a Kahana em 
1996, em um tradicional shopping no Centro 
de Curitiba. Um surfi sta mais reservado, ele 
é ótimo de papo para todo tipo de assunto, 
principalmente sobre surf.
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— FERNANDO GONZALEZ (gerente de marke-
ting da Rip Curl no Brasil), 35 anos, começou 
a surfar aos 12. Mora em frente das ondas da 
praia do Tombo, no Guarujá (SP), onde trabalha 
há cerca de dez anos e meio. Entre o Tombo e 
a Enseada, local onde fica a sede da Rip Curl, 
também faz quedas frequentes na Pitanguei-
ras, onde extravasa toda a sua fissura pelo 
surf. Nas sagradas surf trips para as Mentawai, 
acumula feeling e energia para o trabalho.

Fala sobre a importância das lojas especializa-
das e o case Gabriel Medina:
“As lojas que têm o perfil core possuem um ponto 
fundamental, que é a questão do atendimento 
personalizado. Se o vendedor não souber falar 
tecnicamente do produto que ele está oferecen-
do durante o atendimento, dificilmente finalizará 
a venda. Hoje, com a informação tão acessível, 
os surfistas muitas vezes chegam às lojas saben-
do o que querem. E a loja que vende produtos 
técnicos precisa de vendedores mais preparados 
e focados no surf, saber da história do esporte e 
o que está acontecendo na cena, sobre as novi-
dades, seja de camisetas, boardshorts, quilhas, 
wetsuits ou pranchas. Essa equação faz com que 
o vendedor seja realmente um profissional de 
venda e se destaque na empresa. É importante 
investir em treinamento por toda a cadeia para 
que a essência se mantenha, com boa exposição 
de produtos, organização, setorização, segmenta-
ção de marcas para valorizar o glamour do surf, 
pois a loja é o ponto de venda da experiência. 
Hoje a Rip Curl está empenhada no projeto de 
lançamento de lojas no formato de licenciamen-
to, junto de empresários próximos que já são 
nossos clientes no atacado. Esse movimento, 
além de qualificar a distribuição e a exposição 
dos produtos ao consumidor Rip Curl, é uma 
maneira de equilibrar a nossa situação comercial 
em relação a ter o principal atleta de surf no Bra-
sil e um dos maiores do mundo: Gabriel Medina. 
Esse plano core fincado em lugares icônicos do 
surf é uma maneira de equalizar o investimento 
com o melhor aproveitamento da imagem de 
um multicampeão do esporte. Com o provável 
aquecimento do mercado e a solidez da Rip Curl, 
o projeto de licenciamento vem exatamente para 
preencher essa lacuna e facilitar para que os fãs 
da marca e do Gabriel Medina se sintam inseri-
dos dentro dessa atmosfera mágica.”

— FELIPE SILVEIRA (CEO da Rip Curl no Brasil)...

Fala sobre Olimpíadas, piscinas de onda e a expectativa de 
crescimento do mercado:
“As Olimpíadas e essa revolução das piscinas de ondas será 
um turn point do esporte. Mais gente surfando vai representar 
um aumento do mercado. Mas quanto o mercado vai crescer? 
Eu não gostaria de dizer ‘muito’. Gostaria que o mercado cres-
cesse de forma orgânica e saudável, na direção da experiência 
do surf. Passar de mais de 30% de crescimento na maioria das 
vezes é maléfico para qualquer mercado, pois cria bolhas. A Rip 
Curl foca em entregar demandas com base na diferenciação, 
pois não dá para ser bom em tudo, e o foco é em melhorar 
performance e conforto, é no investimento em tecnologia, sem 
entrar no consumismo desenfreado. Esse é o nosso negócio. 
Por incrível que pareça, a crise segurou um crescimento desen-
freado que a Brazilian Storm poderia ter causado. Poderíamos, 
sim, estar em um momento melhor, porém a nossa comunidade 
poderia ter rachado de vez. Somos um mercado novo se compa-
rado a outras nações, como a Califórnia, que passa o surf por 
gerações. Começamos a experimentar isso agora, família de 
vovôs surfistas, pais, filhos, netos surfistas.”

Fala sobre a diversidade de oferta do comércio atual e a diver-
sidade dos consumidores:
“A pluralidade que existe mostra que cada um tem uma prefe-
rência para adquirir determinado produto. Os jovens estão cada 
vez mais abertos a serem ofertados de múltiplas formas, é um 
caminho modal. Como vai ser o rumo do surf daqui a cinco 
ou dez anos quem vai determinar é o consumidor. Tenho uma 
visão de que todos os canais sempre vão existir de maneiras 
sólidas, cada um de sua forma e na sua tendência. Sempre 
irão aparecer outras modalidades de consumo, e temos que ter 
a sensibilidade de se colocar na posição do consumidor e se 
sentir surfista todo dia. Esse é o ponto de continuar evoluindo e 
vivo. Temos que conversar com todas as faixas etárias, todas as 
classes, surfistas mais velhos, mais jovens, mulheres, crianças, 
famílias e se antecipar aos movimentos. Vejo hoje muito mais 
surfista dentro d’água, e cada vez mais e mais. Contudo o volu-
me é feito pelo simpatizante que quer de alguma forma viver o 
surf como esporte e estilo de vida. O surf é um esporte inspira-
cional, e temos a responsabilidade de encontrar o equilíbrio do 
yin e yang na vida e nos negócios, essa é a busca.” HC

ALTO
Eduardo Machado 
da 900 graus no 
knee surf.

PORTRAIT 
The Search 
Chicama, Felipe 
Silveira.

NO SURF
Fernando Gonzalez, 
Chicama.

“AS OLIMPÍADAS E ESSA REVOLUÇÃO DAS 
PISCINAS DE ONDAS SERÁ UM TURN POINT 
DO ESPORTE. MAIS GENTE SURFANDO VAI 
REPRESENTAR UM AUMENTO DO MERCADO. 
MAS QUANTO O MERCADO VAI CRESCER? 
EU NÃO GOSTARIA DE DIZER ‘MUITO’. 
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AGRADECIMENTOS: Rip Curl Brasil, Welcome Surf Trips, 
Chicama Surf Resort (Chicama Boutique Hotel e Spa)
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Por Gabriel Novis
Depoimentos Victor Bernardo

Isla de los Búfalos

quase sozinho pela Indonésia
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EU ESTAVA NA INDONÉSIA CURTINDO “férias” com a minha garota... E foi em uma 
manhã ensolarada e quente que resolvi abrir o meu e-mail. Era uma olhada 
rápida nas mensagens e, entre um check e outro, vi que o OFF estava me 
convidando para rodar um �lme a ser exibido no novo aplicativo do canal.
  Teria que ser um projeto relacionado ao surf – claro –, mas, por incrível 
que pareça, isso me deixou um pouco preocupado. Atualmente, tenho 
focado toda a minha energia em publicidade e outros tipos de �lmes que 
me dão dinheiro su�ciente para investir o meu tempo livre em jornadas 
onde eu possa surfar, e não �car babando e �lmando a galera surfando.
 Ok, ok. Se eu for fazer um projeto de surf, tem que ser especial. Quem 
eu vou chamar? Onde vai ser?
 Na época em que recebi esse e-mail com o convite para o projeto, eu 
estava �ssurado em �lmes antigos sobre expedições e jornadas. Tinha 
acabado de assistir novamente a todos os �lmes do Indiana Jones e vários 
documentários sobre arqueólogos e exploradores que descobriam tesouros 
pelo mundo e achei que isso tinha potencial para ser um tema para um 
�lme de surf. 

“Existe uma receita para viajar sozinho: 
um setlist recheado de músicas boas, bons 
livros para ler e prestar muita atenção nas 
coisas que se está levando, para não �car 

na roubada ou passar alguma necessidade. 
Talvez essa parte seja a que mais pega para 

mim... Mas tudo é um grande aprendizado.”

NAS FOTOS  
Victor Bernardo partiu em 
uma expedição solitária 
na “Isla de los Búfalos”, 
na Indonésia, a convite do 
filmmaker Gabriel Novis.
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Pensei, pensei...
 Convidei de última hora um dos caras que apostei que teria “a” vibe 
para esse projeto. Primeiro por ser muito tranquilo, ter fome de se jogar no 
mundo e ser dono de um dos estilos mais bonitos que já pude presenciar. 

O nome: Victor Bernardo, vulgo VB.
O tempo era curto, e a gente teve que agilizar tudo em praticamente 

três dias. 
 BUM! 
 Depois de mil horas em aeroportos e trezentos e tantos voos, o Victor 
chega nessa pequena ilha no norte da Sumatra para encontrar comigo e 
com a minha namorada, que me ajudava na produção do projeto.

Tudo aconteceu sem eu esperar por nada, porém tudo como eu esperava.
Foram oito dias bem especiais. Ficamos muito bem hospedados no 

Mahi Mahi Surf Resort, que nos deu toda a estrutura para procurar 
ondas inexploradas e algumas outras pouco conhecidas ao redor. Eles 
tinham um carro, algumas motos e um barco à nossa disposição, o que 
nos ajudou bastante.

“A sensação de se ver na grande tela é 
muito boa, é um sonho de criança. Desde 

muito pequeno eu assistia aos �lmes e 
sonhava com a Indonésia. Agora, me ver 

no cinema surfando ondas perfeitas é 
algo diferente, mexe comigo.” 

NAS FOTOS  
Victor Bernardo teve um 
outside praticamente todo 
para ele, mas não estava 
só: séries tubulares lhe 
faziam companhia a todo 
instante. Na foto menor: 
Gabriel Novis e sua 
namorada e assistente, 
Famke van Hagen.
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“Viajar sozinho, às vezes, é um pouco 
entediante. Por outro lado, é libertador. 

Chegar a lugares em que há pessoas novas para 
conversar acaba sendo muito maneiro, porque 
um novo universo se abre. O que eu não gosto 

tanto é de �car sozinho na água, parece que não 
consigo me posicionar direito no pico... é meio 
esquisito. E muitas vezes bate aquele medo de 

tubarão, e isso é em qualquer lugar do mundo.”
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NA FOTO  
O lado bom de ser 
o único surfista da 
barca em um lugar 
fora dos holofotes: 
sessões exclusivas 
em reefs e point 
breaks, para quebrar 
como quiser.
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 Surfamos esquerdas, beach breaks, reef e point breaks e muitas direitas 
alucinantes. 
 Na maioria das sessions, Victor surfava sozinho e eu �cava �lmando 
e produzindo fotos com a Famke van Hagen na areia e na água. A gente 
sempre acha que surfar sem crowd pode ser a melhor coisa do mundo – e 
não estamos errados. Mas surfar completamente sozinho pode ser meio 
esquisito. Pelo menos dois caras na água seria o ideal, mas...
 Victor mostrou um surf maduro e muita disposição para entrar em 
todos os tipos e condições. Surfou vários picos e ondas, em sessões com 
praticamente nenhuma alma viva ao redor (na praia e no mar). 
 Vi tubos muito legais do Victor, com estilo muito �uido, forte e con�ante, 
algumas manobras que eu quase não acreditei. O menino surfa bem em 
qualquer tipo de onda. 
 Uma das sessões mais memoráveis foi em um beach break mágico que 
encontramos na busca. As ondas não estavam tão grandes, mas vinham 
esquerdas perfeitas com intervalos de menos de cinco minutos. Lembro 
que nesse dia eu falei: “Fod*-se!”. Larguei a câmera e fui surfar.

“Essa trip aconteceu do nada... Eu estava no 
US Open, botei pilha em uma galera, mas 

como estava em cima da hora ninguém quis ir. 
Mesmo assim decidi partir, seria diferente cair 
no mundo sozinho em busca de altas ondas. E 
não deu outra, muito treino e ondas perfeitas.”

NAS FOTOS  
Não é todo dia que 
a garotada desta ilha 
indonésia encontra um 
surfista – e elas não 
perderam tempo para 
se inspirar em Victor 
Bernardo – e tietá-lo 
também.
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 Depois de quase duas horas de surf, voltei para a areia e ainda consegui 
registrar algumas fotos bem bacanas e imagens alucinantes do Victor.
 Água azul, fundo de areia, um dos visuais mais lindos que já vi na vida 
e meio metrão clássico, ondas em série sem parar e sem ninguém ao redor 
(parece um sonho, né?). Diversão pura, era a Disney dos sur�stas.

A ilha é lotada de búfalos selvagens, um visual alucinante que marcou. 
 Resolvemos fazer um �lme onde a gente conta a história de uma expe-
dição atrás de ouro (leia-se: ondas) que acaba com o descobrimento de 
uma ilha dominada pelos búfalos e por um povo muito humilde e feliz.

O �lme vai ser lançado durante o Mimpi Festival no Rio de Janeiro, 
neste mês de novembro. E em breve estará disponível no aplicativo do 
Canal OFF.

E, como todo bom �lme, chegamos no �m.
�e end. HC

NOTA DO EDITOR O filme Isla de los Búfalos, de Gabriel Novis, foi lançado em outubro deste ano durante o London Surf/Film Festival, um dos mais prestigiados festivais de cinema sobre surf do mundo, 
que nesta edição exibiu filmes como Momentum Generation, Big Wata, entre outros. E foi premiado como melhor curta-metragem e fotografia pelo Carolina Surf Film Festival, realizado nos Estados 
Unidos. O filme faz parte da seleção do Mimpi, que será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro no Parque Lage, no Rio de Janeiro. E a realização é uma parceria do Canal OFF com Gabriel Novis.

“Eu gosto muito de procurar e surfar ondas 
que poucos surfaram. Aproveito muito o 

momento quando tenho a oportunidade de 
surfar em lugares inóspitos. É provável que eu 

ainda não tenha remado em um pico nunca 
antes surfado, mas isso é uma busca pessoal.” 

NAS FOTOS  
Descontração fora d’água 
e muito foco e empenho 
dentro do mar – as 
características de VB, 
protagonista do novo 
filme de Gabriel Novis, 
segundo o diretor.
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o mar da
temporada

p u r i  a s u

T e x T o  i n T e r p r e T a ç ã o  s T e v e  L e v i n e

F o T o s  C h i C o  M u n i z

a s  p r e v i s õ e s  e r a M  d i F í C e i s  d e  a C r e d i T a r .  a s  i M a g e n s  d e  s a T é L i T e  M o s T r a v a M  C o r e s 

u s u a L M e n T e  a s s o C i a d a s  a o  h a w a i i ,  à  n a z a r é  e  a  o u T r a s  r e g i õ e s  T r a d i C i o n a L M e n T e  x x L . 

a  i n d o n é s i a  e s T a v a  M u r M u L h a n d o  e n T u s i a s M o  d e  T i M o r  a  a C e h .  p o d e r i a  s e r  v e r d a d e ? 



na foto
Haroldo Ambrósio, revigorado 
depois de um longo período 
de contusões, fazendo o que 
mais gosta: surfar ondas 
grandes. #Haroldoisback



HARDCORE • N o 343  •  NOV/DEZ 2018 082

Em Bali, muitos planos estavam sendo feitos, sur�stas do 
mundo inteiro estavam organizando suas viagens, e no norte da 
Sumatra, na pequena ilha de Asu, a galera do Puri Asu Resort já 
estava 90% preparada e praticava no primeiro grande swell da 
série de três que havia sido prevista. O segundo é o que �zera as 
pessoas se perguntarem: “Será que a Indonésia poderia realmente 
chegar a quebrar tão grande?”. 

 Marcelo Noto, um dos donos do resort, ligou para seu sócio, 
Steve Levine, e disse para ele ir para o resort o mais rápido 
possível. Os experientes pilotos Jorge Pacelli e Haroldo Ambrósio 
já estavam lá; aquele seria um swell histórico, e o Puri Asu Resort 
tinha a sorte de contar com dois faixas pretas, veteranos de 
Jaws, Hawaii, prontos para o que quer que o Oceano Índico lhes 
oferecesse. Chico Muniz, fotógrafo pro�ssional de São Paulo, 
também estava pronto para documentar esse dia histórico. 

 No dia anterior ao swell, tanques foram enchidos, cordas e 
coletes, conferidos; ignições, trocadas; rebocadores, enganchados; 
e barcos, abastecidos e preparados para partir. Os dois jet-skis 
estavam na água e haviam sido amarrados às boias dos barcos 
na noite anterior, porque era óbvio que, caso as previsões fossem 
verdadeiras, sair da praia seria muito difícil. Um programa de 
tow-in teve início no Puri Asu Resort quatro anos atrás, inspi-
rado no Maresias Crew. O swell esperado seria uma prova para 
muitos pilotos, sur�stas, capitães de barcos, equipamentos e, 
acima de tudo, uma satisfação do desejo de surfar a Indonésia 
no seu estado maior e mais poderoso de todos os tempos. 

4H00 – 25 DE JULHO DE 2018
Na escuridão, não se escutava nenhum ruído além do mar, 
normalmente tranquilo como uma piscina na frente do Puri Asu 
Resort, chocando-se contra a costa. As árvores ainda estavam 
quietas, não havia nada de vento, um sinal muito bom e dos mais 
importantes: de que aquele seria o dia. O café da manhã foi em 
silêncio. Os hóspedes do resort ainda dormiam e ignoravam a 
missão já em andamento (os convidados tinham surfado sozinhos 
uma direita secreta, a uma hora de distância do hotel, com tubos 
esculturais e cristalinos de 6 pés). Depois do café da manhã, 
foram feitos os últimos preparativos pessoais. E esperamos as 
primeiras luzes do dia. 

5H30 – 25 DE JULHO DE 2018
Entrar no barco não foi nada fácil com a intensa ondulação ao 
redor do píer, às vezes passando por cima dele. Não havia maré 
alta nem baixa, apenas um sólido subir e descer. Uma lancha e 
dois jet-skis partem em uma formação bastante concisa. Assim 
que chegamos à baía protegida e passamos pela esquina da 
diminuta ilha de Asu, pudemos ver o swell em toda a sua fúria. 
A rota normal – que vai diretamente até a ilha de Bawa – e uma 
possível conferida em outros picos estavam fora de questão. 
Todas as ilhas vizinhas tinham sólidos anéis brancos ao redor 
delas, estendendo-se até bem longe de seus centros verdes, 
chegando muito mais longe do que jamais visto nos últimos 
20 anos. Água branca. Água azul. Muita, muita água. Levine e 
seu assistente local decidiram que a única aproximação segura 
até Bawa era por mar aberto, evitando todos os canais normais 
e possíveis ondas quebrando sobre recifes pouco profundos, o 
que adicionava 45 minutos à viagem que, normalmente, durava 
meia hora, mas, como segurança vem em primeiro lugar, nesse 
momento não havia outra opção.

7H00 – 25 DE JULHO DE 2018
Nosso barco Anak Laira contornou a parte de trás de Bawa, e 
realmente só se via três cores. Azul, branco e verde nos topos 
dos coqueiros. Posicionamos o barco na parte mais profunda 
do canal, perto da onda, e, para nossa surpresa, o �m do canal, 
onde normalmente ancorávamos com segurança e relaxávamos, 
A UMA DISTÂNCIA DE 3 KM ENTRE BAWA E A PRÓXIMA 
ILHA... ESTAVA FECHADO!!!! Não poderíamos ancorar hoje, 
não poderíamos desligar os motores. O barco �caria parado e 
se adaptaria a qualquer mudança no swell ou nos ventos. Não 
nos arriscaríamos. 

8H00 – 25 DE JULHO DE 2018 
Depois de observar durante uma hora, os blasters faixa preta 
Pacelli e Ambrósio seriam os primeiros, enquanto Noto e Levine 
�cariam observando. Ambrósio colocou Pacelli na primeira onda 
da sessão. É claro que o guru Pacelli fez aquilo parecer baba, 
mas em sua terceira onda Bawa cobrou seu imposto padrão com 
a primeira avalanche do dia. Com um colete de normal a �no, 
Pacelli voltou ao barco e nos disse: “Talvez seja boa ideia usar 
dois coletes ou os mais grossos que vocês tiverem”. 

NA FOTO
O patriarca do clã 
dos Pacelli, Jorge 
encara o peso de um 
dos maiores swells já 
vistos na Indonésia.



P O S I C I O N A M O S  O  B A R C O  N A  P A R T E  M A I S  P R O F U N D A  D O 

C A N A L ,  P E R T O  D A  O N D A ,  E ,  P A R A  N O S S A  S U R P R E S A ,  O  F I M  D O 

C A N A L ,  O N D E  N O R M A L M E N T E  A N C O R Á V A M O S  C O M  S E G U R A N Ç A 

E  R E L A X Á V A M O S ,  U M A  D I S T Â N C I A  D E  3  K M  E N T R E  B A W A  E  A 

P R Ó X I M A  I L H A . . .  E S T A V A  F E C H A D O !



NA FOTO
Marcelo Noto, tow-in 
em Puri Asu, no mar 
da temporada que 
gerou ondas cristalinas, 
enormes, perfeitas. 



N Ã O  H Á  H O S P I T A L .  N Ã O  H Á  G U A R D A - C O S T E I R A .  N Ã O  H Á 

H E L I C Ó P T E R O .  O  P U R I  A S U  R E S O R T  P O S S U I  T R Ê S  B A R C O S 

C O M  R Á D I O S  E  E Q U I P A M E N T O S  D E  P R I M E I R O S  S O C O R R O S .  N O 

E N T A N T O ,  C O M  O  T A M A N H O  D A Q U E L E  S W E L L ,  C O M  C E R T E Z A 

O  P O R T O  D E  N I A S  E S T A R I A  I N T R A N S I T Á V E L . 



ACIMA Surfistas da esquerda para direita: Bow, Marcelo Sampaio, Jorge Pacelli, Rafael Tapia, 
Steve Levine, Marcelo Noto e Haroldo Ambrósio. ABAIXO Jorge Pacelli.
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 Pacelli deu a corda para Ambrósio e passou a pilotar o jet-ski 
e descansar. 

 Ambrósio, que tinha estado fora d’água devido a uma cirurgia 
nas costas, soltou a corda para pegar sua primeira onda de 
tamanho considerável em três anos. Não era o tipo de onda 
que a maioria das pessoas escolheria como aquecimento para 
uma sessão, mas, como havia dito antes, no oceano esses caras 
são faixa preta e vale tudo, é a única coisa que eles conhecem. 
Depois de bordear a beirada da avalanche, provocando a cortina 
de milhões de toneladas de fúria da crista, Ambrósio chegou 
a salvo no canal e uma forte emoção o invadiu. Com 100% de 
sua con�ança de volta, Ambrósio encarou Bawa de frente, mas, 
como o oceano sempre vence, Ambrósio acabou invadido pela 
avalanche; Pacelli faz o resgate e, como aconteceu com seu 
predecessor, era hora de Ambrósio ir ao barco para uma troca 
de posições e um descanso. 

 Noto e Levine tinham assistido à ação e ao crescente swell e 
diziam um ao outro que fosse o primeiro. “Você faz cem vezes 
mais tow-ins que eu, você vai primeiro!”, Levine disse a Noto. 

 “Você surfa aqui há muito mais tempo que eu!”, Noto respondeu 
a Levine. Estava claro que nenhum dos dois queria ser o primeiro 
e que nenhum deles subestimava o tamanho e a força do pico 
onde normalmente surfavam. Aquele NÃO era um dia normal. 
No �m das contas, Noto e Levine, os proprietários do resort, 
sabiam que tinham que entrar, que aquele dia podia nunca se 
repetir. Cristalino, enorme, perfeito. Noto colocou um colete, 
depois outro por cima, e disse: “Estou dentro!”. Levine sorriu. 

 Noto soltou a corda na sua primeira onda e entrou direto 
dentro dela sem ter a menor ideia do tamanho da parede que se 
elevava atrás dele... Intensamente focado e sem visão periférica, 
ele subiu, dropou e chegou a salvo no canal. Algumas ondas 
depois, sem ter que pagar o “imposto avalanche” a Bawa, Noto 
voltou ao barco e disse: “Agora você, Levine!”. Com Pacelli 
dirigindo, Levine suplicou: “Não quero uma bomba, quero uma 
onda boa e limpa, por favor Pacelli, não me coloque atrás do 
pico”. Quando ele soltou a corda, a água estava lisa como óleo, 
uma linha reta até a base, um backside suave, curva na base, e 
a velocidade o levou até o canal. Como solicitado, tinha sido 
uma onda suave e limpa e, depois de chegar a salvo no canal, seu 
sorriso gigante podia ser visto desde o barco. A onda seguinte 

foi maior, a maior onda que ele já havia surfado – e novamente 
ele chega em segurança ao canal. Mais uma e, para Levine, 
já era hora de voltar ao barco. Três ondas e nenhum imposto 
avalanche era o su�ciente por enquanto. 

 O revezamento continuou: Pacelli, Ambrósio, Noto, onda 
após onda. Cristalinas, enormes, lisas e ocas. Tubos do tamanho 
de casas. Mas ninguém estava em suas profundezas. Havia algo 
magnético na boca da caverna, nas sombras da crista, ninguém  
queria ver o que tinha lá no fundo da caverna. Não valia a pena 
correr o risco. 

 Não há hospital. Não há guarda-costeira. Não há helicóptero. 
O Puri Asu Resort possui três barcos com rádios e equipamentos 
de primeiros socorros. No entanto, com o tamanho daquele swell, 
com certeza o porto de Nias estaria intransitável. Segurança em 
primeiro lugar. Nada de tubos hoje. 

 Mas os limites foram testados mais e mais, e houve alguns 
resgates em águas brancas. Golpes ferozes e caldos. Duas vezes, 
jet-ski, piloto e sur�sta quase foram engolidos pela avalanche 
de Bawa. O tempo voa e, antes de que nos déssemos conta, o sol 
estava se pondo. 

 Levine, que estava capitaneando o barco, perguntou para seu 
assistente, um pescador de Bawa, se era melhor eles se apressassem 
para partir. O pescador, aos seus 32 anos, nunca tinha visto ou 
escutado falar de nenhuma ocasião em que o canal entre Bawa 
e a próxima ilha havia fechado. O fotógrafo pro�ssional Chico 
Muniz já tinha clicado seis mil imagens ao longo das últimas 
nove horas, e a decisão de partir estava tomada. E estávamos a 
salvo, todos tínhamos surfado, cada um à sua maneira, ondas 
gigantes, ondas históricas. Era hora de pegar o barco e voltar 
ao Puri Asu Resort antes de anoitecer. O GPS e o sonar não 
mostram ondas quebrando no meio do oceano. Navegar pela 
rota que conhecíamos de cor no escuro não era uma opção 
atraente. Voltamos para casa. 

 Quando os barcos já estavam ancorados, os jet-skis, presos, 
e a galera começou a abrir cervejas Bintang geladas, nós nos 
demos conta de que aquela poderia ter sido a maior e melhor 
sessão daquele swell. 

 Depois do jantar, quando vimos as fotos de Chico Muniz, 
já éramos capazes até mesmo de apostar que aquela havia sido, 
sem dúvida, a melhor sessão. HC

A M B R Ó S I O  C O L O C O U  P A C E L L I  N A  P R I M E I R A  O N D A  D A  S E S S Ã O . 

P A C E L L I  F E Z  A Q U I L O  P A R E C E R  B A B A ,  M A S  E M  S U A  T E R C E I R A  O N D A 

B A W A  C O B R O U  S E U  I M P O S T O .  C O M  U M  C O L E T E  D E  N O R M A L  A  F I N O , 

P A C E L L I  V O L T O U  A O  B A R C O  E  N O S  D I S S E :  “ T A L V E Z  S E J A  B O A  I D E I A 

U S A R  D O I S  C O L E T E S  O U  O S  M A I S  G R O S S O S  Q U E  V O C Ê S  T I V E R E M ” . 



D a r k r o o m 

H a r r Y  J U m o N J I  –  L a Y B a C k  G r I N D
S P  –  B o W L H o U S E  –  C o L D  G a L E r I a

escute mais
Harry Jumonji, estilo, corpo, mente, alma 
e coração, uma única camada humana, com 
muitos quilômetros rodados ao redor do mundo 
em cima do carrinho, que deixa seus tags com 
letras incríveis por onde passa. Atualmente, 
ele está de passagem por São Paulo, onde 
se sente em casa na selva de concreto. Inspi-
ração de lendas com Christian Hosoi e Jay 
Adams, ele segue sua vida fazendo o que mais 
gosta, andando de skate e sorrindo. Se um dia 
encontrar Harry por aí, aprecie, escute mais e 
fale menos, você vai perceber que é a opção 
mais valiosa.



p o r  H e v e r t o n  r i b e i r o

coldskate.com.br



HARD
CORE 

P O R  C A S A M I# I P A I N T M Y D A Y

“A vida e a arte”
Amsterdã 2007
Canon 35 mm analógica.
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