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Buzz Aldrin na missão 
Apollo 11, em 1969. 
O norte-americano 
fala com exclusividade 
à Audi Magazine
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Mantendo a posição do final de 2015, Audi 
encerra o primeiro semestre deste ano na li-
derança do segmento premium no Brasil. No 
acumulado do ano, 6.034 carros da Audi foram 
emplacados. O modelo de maior sucesso dentre 
todas as marcas de luxo foi o Audi A3 Sedan, que 
atingiu a marca de 2.068 veículos vendidos. Em 
segundo lugar, ficou o Audi Q3, que teve 1.758 
unidades comercializadas.

Esse resultado é muito significativo diante 
do cenário de crise econômica que vivemos no 
Brasil. A Audi teve o melhor desempenho entre 
as marcas de luxo no período e se mantém na 
liderança do segmento desde o ano passado. 
Mesmo que a atual situação econômica impac-
te os resultados da marca no Brasil, continu-
aremos com a nossa estratégia para alcançar 
crescimento sustentável e de longo prazo no 
país. É esse nosso principal objetivo.

Apesar do período de incertezas, a Audi teve 
a menor queda do segmento e os investimen-
tos anunciados pela marca no país estão sendo 
mantidos. Como comprova o cronograma de 
modelos a chegarem ao Brasil. Entre os lança-
mentos mais recentes, estão o A1 Sportback 
reestilizado, TTS Coupé, RS 3 Sportback e as 
novas versões do A4 e do Q7. Quanto à nossa 

linha de produção em São José dos Pinhais (PR), 
iniciamos no ano passado a produção do Audi 
A3 Sedan 1.4 Flex e já estamos fabricando o A3 
Sedan 2.0 e o Audi Q3 em solo nacional. 

No segundo semestre, lançaremos a segun-
da geração do Audi R8, um dos superesportivos 
mais desejados do planeta, com motor 5.2 de 
10 cilindros e 540 cavalos, capaz de fazer de 0 
a 100 km/h em apenas 3,5 segundos. O modelo 
será uma das principais atrações do Salão do Au-
tomóvel, que acontece de 10 a 20 de novembro, 
evento no qual a Audi novamente será destaque.

Na área de pós-vendas, seguimos consoli-
dando nosso padrão de qualidade com a oferta 
de serviços diferenciados, como o Audi Service 
Express (que realiza revisões em apenas uma 
hora), atualmente oferecido em cinco capitais e 
que deve ser ampliado para mais quatro regiões 
ainda este ano. No segundo semestre, a marca 
também lança o Audi Airport Service, um servi-
ço pioneiro na área de pós-vendas no país. 

Apesar dos desafios que estamos vivendo, 
não vamos frear nossos planos.

Uma boa leitura a todos,
Jörg Hofmann, presidente e CEO da Audi do Brasil

Liderança
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Colaborador de longa data de Audi Magazine, 

o ilustrador Rico Lins, 60, já cedeu sua arte 

para a revista Serrote e veículos internacionais 

como Le Monde, New York Times, Time e New 

Yorker. Para esta edição, realizou a colagem 

com uma galeria de anti-heróis para a crônica 

de Alberto Villas.

6

Especializado em ciência, o jornalista Salva-
dor nogueira, 37, começou sua carreira na Fo-

lha de S.Paulo. Hoje, edita o blog Mensageiro 

sideral. Autor de 11 livros, passou pelo portal 

G1, pela rádio CBN e pelo GloboNews. Nesta 

edição, entrevistou o astronauta Buzz Aldrin, 

que participou da Apollo 11.

4

Formado em artes plásticas pela Unesp, o 

quadrinista Rafael Coutinho, 36, é autor da 

graphic novel Cachalote (em dupla com Daniel 

Galera), e acabou de concluir o livro Mensur, 

que também será publicado pelo selo Quadri-

nhos na Cia. Aqui ele assina a HQ sobre o mito 

Ayrton Senna. 

5

Ricardo Calil, 43 anos, dirigiu três documen-

tários: Uma noite em 67 (2010) e Eu sou Car-

los Imperial (2015), com Renato Terra, e Cine 

Marrocos, o seu primeiro solo, em finalização. 

Como jornalista, escreveu sobre cinema para 

a Bravo! e é crítico da Folha de S.Paulo. Aqui, 

assina o perfil do surfista Italo Ferreira.

1

O fotógrafo Felipe Hellmeister, 44, dirige 

filmes de publicidade e fotografa editoriais 

para revistas como Trip, Serafina, Vogue e 

Audi Magazine. Nesta edição, clicou o sur-

fista Italo Ferreira: “Foi o máximo! Ele é um 

menino bom, íntegro e cheio de vontade. Um 

supercampeão”.

2

O trabalho do ilustrador Marcelo Cipis, 57, já 

pôde ser visto em veículos como Época, Jor-

nal da Tarde e Folha de S.Paulo. Atualmente, 

prepara sua participação em uma coletiva na 

Galeria Cavalo, no Rio. Nesta edição de Audi 
Magazine ele ilustra a seção Confraria.

3
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Vai dar ruim
Há dez anos criamos o conceito e fi zemos o primeiro jantar 

da Confraria Audi – por mais que alguns duvidassem da ideia 

 Por Paulo Lima

“Isso não vai dar certo. Esses caras têm um 
ego enorme, agenda difícil, vão querer cobrar 
uma fortuna, vão brigar entre eles… Duvido 
que dê certo.” Essa foi a singela resposta que 
ouvi de uma pessoa bastante bem informada 
e experiente nos assuntos da comunicação 
quando inadvertidamente resolvi consultá-la 
sobre a hipótese de reunir um grupo de fi gu-
ras notáveis para discutir a vida e, a partir daí, 
construir a nova alma da Audi Magazine.

Àquela altura, em um mundo signifi cati-
vamente diferente do que se apresenta hoje, 
a revista da marca já era uma publicação bas-
tante conhecida, com mais de dez anos de 
vida no Brasil. Com a matriz alemã passando a 
operar a Audi no Brasil, parecia clara a neces-
sidade de renovar a revista, reaproximando-a 
dos valores que inspiravam a marca das quatro 
argolas desde a sua fundação. Nossa tese, que 
nos levou à conquista do projeto, apontava 
para uma clara mudança nos valores e no com-
portamento dos indivíduos que serviam como 
referência para a Audi. A noção de luxo asso-
ciada à ostentação, demonstrações de riqueza 
e leituras ingênuas e ultrapassadas das ideias 
de poder e sucesso começavam a ser postas de 
lado. Despontavam, ainda que timidamente, a 
busca por causas com um pouco mais de signi-
fi cado, do entendimento das coisas realmente 
relevantes com uma dose maior de profundi-
dade, mais ser do que ter, mais fazer do que 
falar. Tudo isso, claro, sem perder de vista a 
leveza, a graça e os prazeres da vida.

Assim, com a tese devidamente aprovada 
pelas lideranças da marca, surgiu a ideia de 
procurar na sociedade brasileira nomes para os 
quais esses novos valores não fossem tão novos 
assim. Gente cuja vida já se pautava ao longo de 
anos e anos por esse tipo de conduta. Figuras 
distintas entre si, mas com reputações, obras 
e lifestyles com vários pontos em comum. Em 

especial, gente marcada pela obsessão por 
perseguir e construir aquilo em que acreditam, 
pensando além do próprio umbigo, de forma 
mais consciente e voltada para o todo.

Ao contrário do que previa o digníssimo con-
selheiro mencionado no primeiro parágrafo, 
formulados os primeiros convites a nomes res-
peitabilíssimos das artes, dos negócios e da cul-
tura nacionais, a reação foi tão imediata quanto 
positiva. Parecia haver entre eles, além de vá-
rias outras coisas em comum, um anseio por 
interagir com seus semelhantes, uma vontade 
genuína de trocar experiências e visões. Talvez 
porque o que caracteriza de fato os mestres é a 
vontade permanente de aprender.

Confesso que, independente das frases 
desencorajadoras que ouvimos, havia no ar 
uma dúvida importante. Como seria coman-
dar gente muito mais habituada a conduzir 
que a ser conduzida? A solução adotada logo se 
mostrou bastante acertada. Em vez de liderar, 
soltar. No lugar de estruturar, servir um bom 
vinho, pratos gostosos e leves e simplesmente 
lançar a bola ao gramado deixando que os cra-
ques fi zessem com ela o que mais sabem fazer.

Desde maio de 2006, o grupo que com-
põe a confraria da Audi Magazine se reúne a 
cada três meses em uma sala aconchegante de 
um lugar especial na cidade de São Paulo. Os 
assuntos, as conversas e as pautas editoriais 
que derivam dali são imprevisíveis. Mas uma 
coisa é absolutamente certa: ninguém sai do 
encontro sem a sensação de ter se enriquecido 
com uma das mais belas e prazerosas coisas da 
vida, a interação com pessoas que admiramos 
e respeitamos. Ah, claro, sem outra deliciosa 
sensação: a da diversão plena. E no original e 
mais interessante sentido da palavra diversão: 
algo que transporta nosso espírito para um lu-
gar diverso daquele em que nos encontramos 
normalmente.
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 1   J. R. Duran
Fotógrafo com ensaios publicados 
em revistas de prestígio ao redor do 
mundo, é também escritor de prosa e 
humor refi nados. 

 2   Tuca Reinés
Fotógrafo, arquiteto e viajante, 
se dedica a registrar os destinos 
por onde se aventura e a dividir as 
sensações que provocam.

 3   Ciro Pirondi 
Visionário, é um dos fundadores da 
Escola da Cidade, faculdade em que 
a arquitetura é um pretexto para 
formar cidadãos atuantes.

 4   Leão Serva
O jornalista já dirigiu importantes 
redações e agora se dedica à agência 
de conteúdo Santa Clara Ideias e à 
coluna que assina na Folha de S.Paulo.

 5   Marcello Dantas
O designer gosta de ousar, seja na 
criação de museus, seja em receitas 
de culinária molecular.

 6   Gilberto Elkis
Amante do verde, o paisagista 
se satisfaz criando jardins inusitados e 
espaços que revitalizam 
a paisagem urbana.

CONFRADES 
ESPECIALMENTE 
CONVIDADOS

 7   Marcelo Apovian
Lelo é sócio da Signium, triatleta 
e maratonista. Ex-esquiador 
profi ssional, participou de quatro 
mundiais e de duas Olimpíadas de 
Inverno.

 8   Karina Oliani
Médica especializada em resgates, 
foi a mais jovem brasileira a escalar 
o Monte Everest. Em setembro 
apresenta o programa Desafi o 
celebridades, no Discovery.

7 8
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O herói é gente como a gente, embora valente, inteligente, forte e, 
muitas vezes, sortudo. Por isso, eles são tão necessários, especialmente 
para a formação dos jovens: diante dos imensos desafios envolvidos no 
duríssimo processo de sair da sombra dos pais e enfrentar a vida, nada 
como o exemplo de um humano que vence o que parecia invencível.

Esse cara é aquele que supera os limites normais do ser humano para 
vencer desafios que a todos os outros eram intransponíveis. Vistos de 
longe, tendem a parecer semideuses. A mitologia inclusive lhes atribui 
essa condição, mas a narrativa não garante nenhum privilégio na hora de 
enfrentar seus grandes obstáculos: Hércules e os 12 trabalhos; Perseu con-
tra a Medusa; Teseu e o Minotauro; Artur, Percival e os cavaleiros da Távola 
Redonda. Um pouco mais perto e já os vemos como grandes personagens 
históricos: Júlio Cesar, Marco Polo e Alexandre, o Grande não são ditos fi-
lhos de deuses, mas estenderam muito os limites da condição humana.

Quando pensamos nos autores mais recentes de grandes feitos, já 
os vemos misturados a defeitos perfeitamente iguais aos do pessoal lá 
de casa: valentia, bravura e sagacidade se misturam a doenças, ciúmes, 
adultério, preguiça, medo…

No fundo, é possível que sejam todos iguais, Hércules, ao vencer 
a Hidra de Lerna; Chuck Yeager, ao quebrar a barreira do som; e Pelé 
ao fazer mais de mil gols. Dos mais antigos, no entanto, os defeitos 
se perderam no tempo; dos vivos ou recentes, notamos as fraquezas 
e criticamos. Há uma ponta de inveja, talvez crueldade. Mas também 
é uma forma de não deixar que o herói contemporâneo se comporte 
como um semideus. Como são todos mortais, têm fraquezas, de que 
todos devemos lembrar, especialmente os jovens que sonham com seus 
heróis. Afinal, o que são pequenos defeitos diante dos grandes feitos 
que têm pela frente? //

De perto, os heróis atuais não são semideuses – eles também têm seus defeitos

Gente como a gente

O que é heroísmo 
para você?  

É se desdobrar além 

do normal para 

superar limites e 

ajudar o próximo.

Leão Serva

16 Audi Magazine
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Nossos heróis do atletismo driblam 

falta de condições de vida e fazem milagres

Talentos 
sobreviventes

Na vida, já tive vários heróis. O primeiro foi meu pai, a grande 
referência de tudo, depois Nelson Piquet e Ayrton Senna. Fui 
crescendo e descobrindo uma espécie diferente de herói. Ex-
plico o porquê. No Brasil, atletas são descobertos por acidente. 
Tem de tudo: catador de lixo, morador de rua e até dependente 
químico. Eles veem no esporte a única chance na vida. No atle-
tismo, atletas em início de carreira recebem ajuda de custo de 
R$ 800 mensais, quase nada para vir do interior tentar a vida 
na cidade grande.

Um atleta que competiu nos Jogos do Rio 2016, com boas 
possibilidades de ganhar medalha, pode ter salário de até 
R$ 4 mil mensais do clube que defende, e mais R$ 3 ou 4 mil 
da marca que o patrocina. Quando defende o exército, dá para 
juntar até R$ 6 mil. O que não seria nada mal. É muito pouco, 
porém, se compararmos com o salário de um jogador de um 
grande clube de futebol, que, mesmo em início de carreira, em 
que assiste ao jogo de casa, pois nem é escalado para fi car no 
banco de reserva, tem salário a partir de R$ 40 mil mensais.

Solonei Rocha é medalhista de ouro na maratona dos Jogos 
Pan-Americamos de Guadalajara, ganhador da Maratona de São 
Paulo e sexto colocado no Mundial. Foi descoberto na festa de 
fi m de ano da empresa na qual era catador de lixo. Começou 
tarde, aos 26 anos. Ele é o que chamo de talento sobrevivente. 
Caso raro de sucesso sem planejamento. 

Difícil comparar com os americanos que têm uma estrutura de 
recrutamento que começa no colégio, passa pela bolsa estudantil 
na faculdade, até serem vistos pelas marcas esportivas que in-
vestem bastante no desenvolvimento dos atletas. Meb Kefl ezighi 
nasceu na Eritreia, na África, mudou com a família aos 12 anos 
para os EUA. Virou cidadão americano, começou a competir com 
sucesso ainda na escola e depois de formado pela Universidade 
da Califórnia, foi vencedor da Maratona de Boston, da de Nova 
York, e foi classifi cado para o Rio 2016. No Brasil, é o contrário! 

Falta de tudo, mas, principalmente, conhecimento, reco-
nhecimento, apoio e confi ança do empresariado. É esse tipo de 
herói que não falta no Brasil, o de quanto mais difícil melhor. //

O que é heroísmo 
para você? 

Ser referência em 

alguma coisa que 

se perpertue pelas 

futuras gerações.

Marcelo Apovian
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“A manutenção é o patinho feio da blindagem. 
As empresas não gostam de prestar esse 
atendimento.” Quem diz isso é Ricardo Araújo, 
proprietário da Armada Blindados. De olho nesse 
consumidor carente de atenção no pós-venda, a 
empresa, que há cinco anos se tornou referência 
no setor, criou um departamento especializado 
em cuidar de automóveis blindados. “Somos uma 
das primeiras empresas a investir tempo, capital 
e tecnologia na criação de uma divisão totalmen-
te focada na manutenção”, explica Araújo. 

Por mais perfeito que seja o processo de 
blindagem de um automóvel, é natural surgirem 
problemas após alguns anos por conta princi-
palmente do impacto causado pelas estradas 
e ruas brasileiras e pelo desgaste dos materiais. 

Vidros delaminados, trincados ou opacos, des-
locamento de peças, painéis soltos, sobrecarga 
na suspensão, ruídos e desgaste das guarnições 
de borracha são as principais questões a serem 
observadas. “Acionar a máquina dos vidros com 
o carro desligado, bater a portar com o vidro 
entreaberto, passar com o carro de lado em lom-
badas e até excesso de sol podem acelerar esses 
processos”, alerta Araújo. 

O empresário chama a atenção ainda que a 
falta de manutenção pode deixar os ocupantes 
vulneráveis em um eventual ataque. Para boa 
parte das empresas de blindagem, no entanto, 
a manutenção, seja a preventiva, seja a corre-
tiva, não faz parte dos objetivos empresariais. 
Quando precisa de serviços de manutenção 

após o período de garantia, é comum o cliente 
se surpreender com orçamentos de valores 
proibitivos. Com profissionais de ponta, tec-
nologia avançada e o conhecimento de quem 
blinda os modelos mais sofisticados, a Armada 
dimensionou uma divisão especializada na 
manutenção de blindados de todas as marcas 
e modelos nacionais e importados, a preços 
honestos e com garantia de um serviço de 
qualidade irretocável. 

Para a realização de um orçamento rápido e 
confiável, a Armada Blindados envia um profis-
sional habilitado até você. A retirada e a entrega 
do carro em sua casa são feitas em caminhões- 
plataformas. Tudo para garantir o conforto e, 
principalmente, a segurança da sua família.

PROTEÇÃO GARANTIDA

publ ieditor ia l

Armada Blindados cria departamento especializado em manutenção de blindagem 

www.armadablindados.com.br
(11) 4324-2773
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No ofício de arquiteto, alguns foram, para mim, heróis que até hoje 

iluminam meus desenhos e minhas ações. Pois somos o que somos. Mas, 

também, somos o que fazemos.

Entre esses heróis estão Lúcio Costa (1902-1998), pioneiro da arqui-

tetura modernista no Brasil, que fi cou mundialmente conhecido pelo pro-

jeto do Plano Piloto de Brasília. Ainda por cima, possuía rara inteligência 

e bondade. 

Outro deles é Oscar Niemeyer (1907-2012), gênio inventor de mundos. 

Quem poderia imaginar que projetos como os do Centro Cívico de Brasília, 

o Memorial da América Latina, o “edifício-cidade” Copan, que abriga 5 mil 

habitantes, entre outras obras monumentais, eram possíveis?

Ainda no território modernista, Vilanova Artigas (1915-1985) nos 

ensinou, entre muitas coisas, a responsabilidade e a beleza de ser arqui-

teto. Pegue o edifício Louveira, realizado por ele na praça Vilaboim, por 

exemplo. Sem muros, o prédio parece uma extensão natural do espaço 

público, em que rampas interligam a praça e o prédio, sob imponentes 

copas de árvores. Lina Bo, um dia, me disse: “A arquitetura tem de favo-

recer o convívio humano. É para isso que desenhamos os espaços, para o 

convívio dos homens”.

Colega muito próximo de Artigas, Paulo Mendes da Rocha realizou 

obras formidáveis, como o MuBE e o MAC/USP. Aos 87 anos, ainda nos 

incentiva, em sua lúcida sensibilidade, a questionar nossas certezas por 

todo o percurso. Prova do “peso” de Paulo para o mundo (e não só para 

mim!) é o prêmio que ele recebeu em maio: o Leão de Ouro da Bienal de 

Arquitetura de Veneza, pelo conjunto de sua obra.

O Universo foi generoso, me possibilitando o convívio com eles, e hoje, 

quando a maioria deles já nos deixou, penso que o verdadeiro herói é aquele 

que tem a certeza da grande maravilha do ser humano: a capacidade de fazer-

-se a si próprio, reconhecer as circunstâncias e construir-se na adversidade.

Não devemos nos intimidar pelos nossos heróis. O herói não é o outro. //

Todos temos nossos heróis, 

mas não devemos nos deixar 

intimidar por eles

O herói não é o outro

O que é heroísmo 
para você?
É reconhecer 

nossa pequenez e, 

contraditoriamente, 

constatar que somos 

herdeiros do Universo.

Ciro Pirondi
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Rua Bela Cintra, 2203, São Paulo
www.icibrasserie.com.br
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Boas-novas
–

Design, gadgets e tecnologia 

Edição Luiza Karam 
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1 O telefone SOLARIN, da startup Sirin 
Labs, é considerado o celular mais seguro 
do mundo. Codificado com Padrão de 
Criptografia Avançado, usa chave AES 256 
bits, exclusiva de exércitos, o que garante 
100% de privacidade. Também conta 
mecanismo anticiberataques, capacidade 
de transmissão de 450 Mbps e conexão 
WiGig, evolução do wi-fi, com velocidade 
de 4,6 Gbps. US$ 16.560. www.sirinlabs.com 
2 Que tal transportar seus arquivos em 
um superesportivo da Audi? O pen drive 
R8 Audi Collection tem capacidade de 4 
GB. R$ 254, nas autorizadas Audi e no Audi 
Lounge. (11) 2737-5030 3 Item de colecionador 
oficialmente licenciado pela franquia de 
Guerra nas Estrelas, a caneca de cerâmica 
Star Wars Darth Vader Stein tem tampa com 
dobradiça de metal. Com capacidade para 
650 ml, é ideal para cerveja. US$ 37,99. www.

amazon.com 4 Assinada pelo estúdio sueco 
de design People People, a caixa de som 
Transparent Speaker tem acabamento de 
vidro que permite que a peça se integre a 
qualquer tipo de decoração. Conta com duas 
entradas auxiliares, uma USB e uma pequena 
antena wi-fi. US$ 849. us.peopleproducts.com 5 
Com motor compacto integrado ao pedal 
e bateria de 48 volts, a bicicleta elétrica 
3TOROS 2017, da General Wings, promete 
três vezes mais força que as convencionais 
e pedaladas de até 45 km/h. O modelo 
esportivo com suspensão de alumínio tem 
aro 29 e garantia de dois anos. R$ 12.900. 
www.generalwings.com.br 6 Roy Lichtenstein 
criou sua pop art inspirado na linguagem 
dos quadrinhos, como pode-se observar na 
obra Thunderbolt, de 1966. Este e outros 
20 trabalhos do artista integram a exposição 
Pop for the People: Roy Lichtenstein in L.A., 
em cartaz de 7 de outubro a 12 de março, 
no centro cultural Skirball, em Los Angeles. 
www.skirball.org
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Volta olímpica

Mundo Audi
–

Eventos, esportes e lifestyle 

Edição: Carlos Messias 

–

Audi realiza ação nos Jogos do Rio em parceria com a Adidas

Audi Magazine024
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Os cinco anéis dos Jogos Olímpicos se encontra-

ram com as quatro argolas da Audi. Em parceria 

com outra marca alemã, a Adidas, a montadora 

realizou ação inédita no Rio de Janeiro durante 

toda a duração da competição, de 5 a 21 de 

agosto. O tema da parceria foi Velocidade. Por 

conta disso, a Audi customizou um RS 7, supe-

resportivo com 560 cavalos, inspirado na nova 

sapatilha de corrida da Adidas, desenvolvida es-

pecialmente para os Jogos do Rio. A Audi também 

disponibilizou diversos modelos de sua frota para 

realizar o shuttle de atletas da Adidas e influen-

ciadores digitais durante o evento. Além disso, 

foi montado um hospitality center na cobertura 

do shopping Metropolitano Barra, na Barra  da 

Tijuca, que fica em frente à Vila Olímpica. “O 

hub foi criado para receber competidores das 

Olimpíadas, digital influencers e todos os VIPs 

que passarem pelo Rio”, explica Andre Molnár, 

supervisor do departamento de marketing da 

Audi do Brasil. “David Beckham, Kanye West e 

Steph Graf têm presença confirmada.” A Audi 

também colocou a postos um influenciador di-

gital para publicar, em tempo real, vídeos dos 

bastidores de toda a movimentação por lá nas 

redes sociais da marca (Audi Brasil no Facebook 

e @audibr no Instagram). 

O Audi RS 7 
customizado 
com o logo da 
Adidas; acima, 
parte externa do 
hospitality center 
montado na Barra 
da Tijuca (RJ)
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O novo Audi A4 reúne o máximo da tecnologia: poderoso motor turbo de 190 cv, câmbio de 

7 velocidades S tronic de dupla embreagem, Head up display, sistema de controle de voz, 

o revolucionário Audi Virtual Cockpit, entre muitos outros itens de luxo. Para comemorar 

a chegada do modelo ao país, a Audi do Brasil realizou uma festa de lançamento à altura, 

em 5 de abril, no Teatro Santander, em São Paulo. A ocasião contou com coquetel e tapete 

vermelho para os convidados, e show histórico que reuniu Fernanda Abreu, Paulo Miklos, 

Luiza Possi e Toni Garrido pela primeira vez no mesmo palco. Para apresentar o modelo, 

quatro guitarristas caracterizados de lendas do rock, como Jimi Hendrix, entoaram seus 

solos em meio a um show de luzes em painéis de LED. Então o carro foi içado do teto do 

teatro ao palco, e apresentado pelo presidente da Audi do Brasil, Jörg Hofmann.

Recepção à altura

1. Luiza Possi e Paulo Miklos no evento de lançamento do novo 
Audi A4 2. O chef Alex Atala, a modelo Fernanda Motta, a atriz 
Carol Castro e o apresentador Otaviano Costa são recebidos 
no palco por Jörg Hofmann (ao centro), presidente da Audi 
do Brasil 3. Fernanda Abreu, Paulo Miklos, Luiza Possi e Toni 
Garrido fazem show 4. Carol Castro e o novo Audi A4 5. O novo 
Audi A4 de portas abertas 6. Embaixadores da Audi, o skatista 
Bob Burnquist e o paraquedista Luigi Cani Fo
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Lançamento do novo Audi A4 ganha noite de gala em SP
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O X Games é uma competição de esportes radicais que realiza até seis edições anuais: Inverno e 

Verão (ambas nos EUA), Ásia, Inverno Europeu, Verão Europeu, e América Latina. Em junho ocorreu 

a 22ª edição dos X Games de Verão norte-americanos, em Austin, no Texas. Lá, o skatista brasileiro 

e embaixador da Audi Bob Burnquist ficou em oitavo lugar na modalidade skate vertical. Apesar 

do resultado menos expressivo (após a medalha de ouro no ano passado), ele se tornou o único 

atleta a ter participado de todas as 22 edições do evento. Agora Bob totaliza 25 X Games (também 

competiu nos jogos de Foz do Iguaçu, Barcelona e Munique) e mantém o título de maior medalhista 

na história do campeonato; já levou 30 para casa.

Recordista
O skatista Bob 

Burnquist, maior 
medalhista na história 

do X Games
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U m a  c i d a d e  c o m o  o  R i o  d e  J a n e i r o  m e r e c e  u m a  m a r i n a 

c a p a z  d e  e n c a n t a r  c a r i o c a s  e  t u r i s t a s .  A  n o v a  M a r i n a 

d a  G l ó r i a  f o i  t o t a l m e n t e  r e f o r m a d a  p a r a  r e c e b e r  o s 

g r a n d e s  e v e n t o s  d a  c i d a d e ,  v o c ê  e  a  s u a  f a m í l i a .  

A g u a r d a m o s  s u a  v i s i t a !

(21) 2555-2200
eventos.rio@brmarinas.com.br 

www.brmarinas.com.br

• 5 restaurantes

• Estacionamento 

• 20 lojas náuticas

• Integração total com o Parque do Flamengo

• Novos píeres e hangares

• Área de convivência

• Auditório*

• Espaço indoor e outdoor para eventos
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O  novo ponto de encontro da Cidade Maravi lhosa
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Lounge 

News
Espaço recebe 
vernissage do artista 
plástico Aldemir Martins

No dia 22 de junho, o Audi Lounge, na rua Oscar 

Freire, 565, em São Paulo, realizou a abertura da 

exposição do celebrado artista plástico Aldemir 

Martins (1922-1955). A mostra concentra algumas 

das principais obras do cearense, como Gato azul 

(1982), Figura feminina (1972) e Baiana (1959). 

A curadoria ficou por conta de Pedro Martins, filho 

do artista. “Ao falar de Aldemir Martins, posso pa-

rafrasear [o artista argentino] Marcelo Grossmann: 

‘Poucos artistas têm uma obra tão vasta quanto a 

dele’”, diz Pedro. A atriz Sarah Chede comemorou 

a oportunidade: “Há muito tempo não falavam ou 

expunham suas obras. É ótimo que tenham concre-

tizado esta homenagem”.

4

1. A obra Gato 2. O artista 
Aldemir Martins 3. Pedro 
Martins e o fotógrafo e con-
frade de Audi Magazine Tuca 
Reinés 4. A arquiteta Claudia 
Kassab 5. A atriz Sarah Chede 
e o publicitário Bob Eugenio Fo
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São Paulo
Audi Center Itaim
(11) 3627-3000 
Audi Center Jardins   
(11) 3896-6000
Audi Center Lapa   
(11) 2141-5833
Audi Center Morumbi  
(11) 3525-8008 
Audi Center Pinheiros 
(11) 2109-9099
Audi Center SP Norte   
(11) 2141-5833
Audi Center Tatuapé
(11) 3080-3800
Audi Center ABC
(11) 2500-2200 
Audi Center Bauru
(14) 3878-4800
Audi Center Campinas   
(19) 4062-8022
Audi Center Mogi
(11) 4795-6070
Audi Center Ribeirão Preto 
(16) 3106-9208
Audi Center Rio Preto  
(17) 3354-1300

Audi Center Santos   
(13) 3877-2834
Audi Center  
São José dos Campos
(12) 3904-2422
Audi Center Sorocaba  
(15) 3141-9000

Minas Gerais
Audi Center  
Belo Horizonte   
(31) 3298-6600
Audi Center Pampulha
(31) 3401-5000
Audi Center Juiz de Fora
(32) 2102-0000
Audi Center Uberlândia 
(34) 3239-8650

Rio de Janeiro
Audi Center Botafogo
(21) 2122-4900
Audi Center Rio de Janeiro 
(21) 2495-0707
Espírito Santo
Audi Center Vitória   
(27) 3025-6565 

Paraná
Audi Center Curitiba   
(41) 3340-7000 
Audi Center Cascavel   
(45) 3229-8200
Audi Center Londrina   
(43) 3025-8800
Audi Center Maringá   
(44) 3025-8801

Santa Catarina
Audi Center Florianópolis  
(48) 3240-5040
Audi Center Blumenau
(47) 3323-4500
Audi Center Criciúma   
(48) 3443-6664 
Audi Center Joinville   
(47) 3424-6600

Rio Grande do Sul
Audi Center Porto Alegre  
(51) 4063-6108
Audi Center Caxias do Sul
(54) 3535-7500

Alagoas
Audi Center Maceió   
(82) 9347-1949 

Bahia
Audi Center Salvador   
(71) 3380-4000

Ceará
Audi Center Fortaleza
(85) 3266-1700

Maranhão
Audi Center São Luís   
(85) 3266-1700

Paraíba
Audi Center João Pessoa  
(83) 3022-8700

Pernambuco
Audi Center Recife   
(81) 3301-3084

Piauí
Audi Center Teresina   
(86) 2107-1364

Rio Grande do Norte
Audi Center Natal   
(84) 3344-9700

Sergipe
Audi Center Aracaju   
(79) 3212-6390

Amazonas
Audi Center Manaus
(92) 3657-1100 

Pará
Audi Center Belém   
(91) 3321-9101

Distrito Federal
Audi Center Brasília   
(61) 3364-9100 

Goiás
Audi Center Goiânia   
(62) 4008-8585

Mato Grosso
Audi Center Cuiabá   
(65) 8133-2725 

Mato Grosso do Sul
Audi Center  
Campo Grande   
(67) 3041-8800

Concessionárias Audi

Quando tiver uma reunião no Rio, em Porto Alegre, Curitiba ou em qualquer 

outro destino, que tal ir com o seu Audi até o aeroporto, deixá-lo para lavar, 

trocar o óleo ou até mesmo fazer a revisão periódica e, ao retornar, encontrá-

-lo tinindo, pronto para levá-lo de volta para casa? Com o novo Audi Airport 

Service, isso é possível. Trata-se de uma iniciativa da concessionária Audi Center 

Itaim, que pertence ao grupo Eurobike. O serviço premium está disponível em 

um box montado na área VIP do estacionamento do aeroporto de Congonhas, 

em São Paulo. Lá, é possível realizar serviços de até 1 hora, como diagnóstico 

e manutenção; lavagem ecológica a seco; hidratação de couro; polimento e 

cristalização; desodorização e micropintura. É como um spa, que cuida do seu 

carro enquanto você viaja. Para aproveitar essa vantagem exclusiva, inédita 

no país, faça o agendamento por telefone (0800-077-7000), leve o carro no 

horário marcado e aguarde. Quando seu Audi estiver pronto, os consultores 

lhe enviarão uma imagem com o modelo tinindo.

Seu Audi de férias Com o Audi Airport Service, seu carro é bem cuidado enquanto você viaja
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A caminho
de Marte

Em um dos momentos mais espetaculares da história da humanidade,  

o astronauta Buzz Aldrin caminhou pela Lua em julho de 1969. Em entrevista 

exclusiva para a Audi Magazine, o tripulante da Apollo 11 relembra o passado 

na aeronáutica, brinca com o fato de ter sido o “medalha de prata” a tocar  

a superfície lunar e revela ter a ambição de usar sua experiência  para ajudar  

o homem a desbravar o Planeta Vermelho

Por Salvador Nogueira (texto)
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Buzz Aldrin realiza 
atividade extraveicular 

durante a Gemini 12, em 
1966 – a missão que fez 

com que fosse convocado 
para a Apollo 11
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Qualquer um que teve a chance de pisar na Lua – até hoje, ape-
nas 12 astronautas realizaram a façanha – poderia se dar por 
satisfeito. Mas não é o caso do norte-americano Edwin Eugene 
Aldrin Jr., ou apenas Buzz Aldrin, como ficou conhecido. Aos 86 
anos, o participante da celebrada missão Apollo 11, que reali-
zou o primeiro pouso lunar tripulado em 20 de julho de 1969, 
agora aplica seus conhecimentos em voo espacial para tentar 
promover o próximo “salto gigantesco para a humanidade”: a 
viagem a Marte.

Ao conversar com a Audi Magazine por Skype, o piloto es-
pacial vestia uma camiseta que trazia estampada a seguinte 
frase: “Get your ass to Mars” (algo como “mande seu traseiro 
para Marte”, em tradução livre). Ainda na ativa, Aldrin veio ao 
Brasil para acompanhar a Olimpíada, trazido pela fabricante de 
relógios Omega. Além de ser a cronometrista oficial dos Jogos 
do Rio, a companhia suíça tem sido fornecedora da Nasa desde 
os anos 60. O relógio que Buzz usou na Lua era da marca, assim 
como os cronômetros usados na Estação Espacial Internacional.

O veterano espera aproveitar a oportunidade no Rio para en-
corajar a fabricante a desenvolver um modelo de relógio para 
as futuras missões a Marte – desafio não trivial, uma vez que o 
planeta vermelho tem dias com duração de 24h39. 

Nos últimos anos, Aldrin tem se ocupado com palestras, 
aparições públicas e atividades de promoção da exploração 
espacial. Destas, o foco principal tem sido seu trabalho, que 
visa a exploração sustentável de Marte com espaçonaves 
cíclicas – que fariam continuamente a rota entre a Terra e 
o Planeta Vermelho, tornando viáveis ideias como a futura 
colonização do território marciano. Essa é a principal pauta 
do Buzz Aldrin Space Institute, centro de pesquisas espaciais 
associado ao Florida Institute of Technology, em Melbourne, 
Flórida. O instituto é dirigido por Andrew Aldrin (o mais novo 
dos três filhos do seu primeiro casamento – ele casou e se 
divorciou três vezes). Além disso, Buzz está promovendo seu 
nono livro, No dream is too high: Life lessons from a man 
who walked on the moon (Nenhum sonho é inalcançável: Li-
ções de vida de um homem que caminhou sobre a Lua). 

Foi justamente de um livro que surgiu o interesse do piloto 
por  Marte:  A guerra dos mundos (1898), de H.G. Wells. Seu 
novelista favorito, contudo, é Arthur C. Clarke, que em 1968 
escreveu, simultaneamente, o livro 2001: Uma odisseia no 
espaço (1968) e o roteiro do filme de mesmo nome, em cola-
boração com o diretor Stanley Kubrick. “Claramente, sou uma 
pessoa do futuro”, comenta.

Ao longo de uma hora de papo, Aldrin contou de sua ex-
periência no programa espacial americano e da histórica via-
gem à Lua, quando se tornou o segundo humano a marcar 
suas pegadas no solo do satélite natural da Terra.
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Assista ao vídeo com Buzz 
Aldrin e o astronauta bra-
sileiro Marcos Pontes
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Aldrin em abril deste 
ano, em Nova York, com 

a camiseta que traz 
a frase Get your ass 

to Mars (mande o seu 
traseiro para Marte); 
na outra página, foto 

de Buzz tirada por Neil 
Armstrong, durante 
a Apollo 11 (1969), 

quando tinha 39 anos

“Para todo sempre na história eu serei conhecido não como 
o primeiro ou o último homem, mas como o segundo homem”, 
disse, rindo. “Bem, eu gosto de prata, mas... Virou quase uma 
piada, porque um parente meu muito inteligente disse: ‘Buzz, 
você não pode mudar a história. Você é o segundo homem a an-
dar na Lua’. Olhando para trás, o comandante, Neil [Armstrong, 
(1930 - 2012)], tinha uma responsabilidade enorme. Ele era a 
pessoa no comando, e nós o estávamos ajudando. Não havia ab-
solutamente nenhum jeito de que aquela missão estivesse cor-
reta com o Neil olhando pela janela e me vendo descer a escada 
e ser o primeiro. Isso não teria feito ninguém feliz, realmente.”

Na entrevista a seguir, Aldrin fala sobre sua infância, as esco-
lhas da carreira e sobre como foi estar na superfície lunar, além 
de sua opinião a respeito da existência de vida extraterrestre. 

Qual sua lembrança mais antiga da infância?
Bem, lembro que tinha grande admiração por futebol ameri-
cano, mas eu não era suficientemente grande. Então comecei a 
explorar salto com vara, para que pudesse ir cada vez mais alto. 
Também estive com a equipe de natação por um tempo, mas não 
tinha resistência para percorrer grandes distâncias, apenas cur-
tas, e eu queria ir alto. E como meu pai foi um dos primeiros avia-
dores e conhecia muita gente, pilotar aviões se tornou meu ob-
jetivo. Quando eu cresci, adolescente, e Pearl Harbor foi atacada 
[em 1941, o que impulsionou a entrada dos EUA na Segunda 
Guerra Mundial], passei a me interessar muito em como usar 
a aviação como um fator determinante no desfecho da guerra. 
Cursei a Academia Militar, em vez de Academia Naval, porque 
costumava ficar enjoado no mar. Então, isso me levou a West 
Point [Academia Militar dos Estados Unidos, no estado de Nova 
York], onde eu me formei exatamente a tempo de ir à escola de 
aviação e participar da Guerra da Coreia [1950-1951].

O senhor mencionou como acabou envolvido em aviação, 
mas eu me pergunto como o espaço se tornou parte da sua 
vida. Porque, crescendo nos anos 30 e 40, não havia muita con-
versa sobre o espaço...
Foi a ficção científica. Foi H.G. Wells e A guerra dos mundos, com 
criaturas de Marte. Eu lembro que tinha, talvez, 7 ou 8 anos, e 
todo mundo estava falando sobre o programa de rádio [que inte-
grou a série The Mercury Theather on Air (1938), dirigida e nar-
rada pelo futuro cineasta Orson Welles] que teve os invasores 
de Marte pousando em Nova Jersey, e era lá que eu vivia! Pensei: 
“Uau! Isso é incrível, escrever sobre o futuro”. Então comecei a 
ler a respeito e no fim das contas eu descobri um grande escritor 
a quem fiquei muito apegado, que foi Arthur C. Clarke [da série 
Odisseia no espaço], com suas maravilhosas previsões. Logo, cla-
ramente, sou uma pessoa “do futuro”.

No voo na Gemini 12, você demonstrou muitas das tecnologias 
sem as quais os pousos lunares teriam sido impossíveis. Acha 
que foi esse desempenho que garantiu seu assento na histórica 
missão Apollo 11?
Sim, foi certamente esse o caso. Minha experiência de aviação 
em combate na Coreia me ensinou como atacar outra aeronave 
no ar e como entrar numa trajetória ideal para interceptá-la. 
E isso me levou a como definir a melhor aproximação [para 
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espaçonaves]. Essa foi a essência do meu trabalho no MIT 
[Instituto de Tecnologia de Massachusetts]. Passei a falar 
com pessoas na Nasa que estavam começando a pensar não 
só na Gemini, mas também na Apollo, e, antes que eu saísse 
do MIT [em 1963], a decisão mais importante sobre como 
ir à Lua foi feita. Era “encontro lunar orbital” [Lunar Orbit 
Rendezvous, manobra que prevê o encontro do módulo de 
pouso com o módulo de comando em órbita da Lua].

E isso nos leva à Apollo 11. O que passava na sua cabeça, 
ou na de Neil Armstrong, durante os oito dias que passa-
ram no espaço?
Estávamos sempre olhando à frente, o tempo todo, até a con-
clusão da missão. E não queríamos distrações para os três dias 
em que fomos para a Lua. Então pedimos para não haver ex-
perimentos durante a ida. Estávamos cientes do simbolismo, 
do objetivo da nossa missão, da insígnia que tínhamos. E há 
histórias interessantes sobre isso. O símbolo do nosso país 
era uma águia, e eu tenho um pequeno modelo de avião, do 
avião em que fi z meu primeiro voo. Então [na insígnia] a águia 
estava pousando na Lua, com a Terra ao fundo, e pensamos 
que aquilo era muito bom e representava tão bem o que mais 
tarde chamamos de “um pequeno passo para um homem, mas 
um salto gigantesco para a humanidade”. Nós sabíamos que a 
presença humana na Lua seria uma peça muito, muito funda-
mental para o futuro.

E esse modelo de avião?
[Pega o modelo do avião com a fi gura de uma águia e o coloca 
diante da câmera.] Este foi o avião em que fi z meu primeiro 
voo. Meu pai era piloto de uma empresa de petróleo, este era 
o avião deles, e eu tinha 2 anos quando fi z meu primeiro voo 
olhando por essa janela. Então, águias foram muito importan-
tes para mim. E eu pensei que o melhor nome para uma espa-
çonave do futuro seria Star Eagle [Águia Estelar]. Nós chega-
mos perto [com Eagle, nome dado a um módulo da Apollo 11], 
mas não exatamente.

E um assunto que sempre aparece é a discussão sobre quem 
deveria descer primeiro e se tornar o primeiro homem na Lua, 
o senhor ou Neil Armstrong.
Um exemplo que eu, pelo resto da minha vida, tenho de usar: 
nas Olimpíadas, temos medalhas de ouro para quem chega 
em primeiro, medalha de prata para o segundo, bronze para 
o terceiro etc. Para todo sempre na história, serei conhecido 
não como o primeiro ou o último homem, mas como o se-
gundo homem [risos]. Bem, eu gosto de prata, mas... Virou 
quase uma piada, porque um parente meu muito inteligente 
disse: “Buzz, você não pode mudar a história. Você é o se-
gundo homem a andar na Lua”. O comandante, Neil, tinha 
uma responsabilidade enorme. Ele era a pessoa no comando, 
e nós o estávamos ajudando. Não haveria nenhum cabimento 
se o Neil fi casse olhando pela janela me vendo descer a 

Apollo 11 foi a terceira missão a entrar na órbita da Lua e a primeira a 
tentar um pouso. A histórica missão que colocou o homem no satélite 
natural da Terra deixou o planeta em 16 de julho de 1969. O foguete 
Saturn V, o maior já construído até hoje (com 111 metros), impulsionou 
o módulo de comando Columbia, acoplado ao módulo lunar Eagle, numa 
jornada para cobrir os 384 mil km que separam a Terra da Lua. A bordo, 
estavam Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Ao atingirem 
a órbita lunar, três dias e meio após a partida, Collins permaneceu no 
módulo de comando, enquanto Armstrong e Aldrin partiam rumo à 
superfície no módulo lunar. Armstrong pilotou manualmente o veículo 
até um pouso na região conhecida como Mar da Tranquilidade, na Lua, no 
dia 20 de julho de 1969. Na virada do 20 para o 21, ele e Buzz deixaram 
o módulo lunar e caminharam Lua afora. A instalação de experimentos 
e a coleta de amostras consumiram cerca de 2 horas e meia. No total, o 
Eagle permaneceu na Lua com Neil e Buzz por 21h30, antes de decolar 
e se reconectar ao módulo de comando Columbia para o retorno à Terra. 
A cápsula reentrou na atmosfera terrestre e pousou com paraquedas 
no oceano Pacífi co no dia 24 de julho de 1969.

“Um pequeno passo 
para o homem...”

Armstrong e Aldrin fi caram 
2h30 em solo lunar  

O foguete Saturn V 
é lançado do Centro 
Espacial Kennedy, 
na Flórida, rumo à Lua
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escada e ser o primeiro. Isso não teria feito ninguém feliz. 
Porque sempre teria a pergunta: “Por que o Neil não foi an-
tes?”. Então tudo isso resultou em discussões que consumi-
ram nosso tempo [no espaço]. Assim como [no lançamento 
da Apollo 11] quando nos separamos do foguete. O foguete 
foi na direção do Sol. Mas então vimos uma luz lá fora, no 
espaço. Estava indo conosco. Acho que todos sabíamos que 
era um dos painéis. Talvez, talvez não. Talvez, numa chance 
em 1 bilhão, fosse um alienígena.

O senhor acredita em vida extraterrestre? 
Carl Sagan, o astrônomo, muito esperto, já pensou um bocado 
sobre humanos e quão prático é enviar humanos [ao espaço] e 
talvez encontrar alguma luz ou algo incomum. E ele disse uma 
coisa muito importante: afirmações extraordinárias exigem evi-
dências extraordinárias. É muito fácil dizer: “Olha lá, tem um 
óvni lá fora na janela!”. 

Quando o senhor esteve na Lua, fez uma descrição bastante 
tocante do que viu por lá: “Magnífica desolação”. Soa como 
a redefinição da solidão. O que o senhor sentiu ao dizer isso, 
poderia elaborar?
Bem, acho que é natural, ao descrever qualquer coisa, olhar 
os contrastes. Não é isso e não é aquilo, é algo no meio. E o 
contraste era: nós esperávamos uma Lua morta, e não sabe-
mos com o que uma Terra morta se parece. Treinamos em 

Buzz Aldrin faz coleta de 
amostras na Lua em 1969

diferentes lugares e, se acendêssemos uma lanterna, sempre 
víamos um mosquito voando ou algo crescendo, e você sabia 
que não era uma boa simulação. Mas, para se mover e dar esse 
passo audacioso, ir na direção daquele objeto [aponta para 
cima, sinalizando a Lua], tinha de ser algo no mundo da mag-
nificência extraordinária. Extraordinário pode ser muito, muito 
feio. Mas magnificência é muito admirável, uma grande e sig-
nificante descoberta e realização humana. E eu não acho que 
exista algum lugar da Terra em que você possa recriar a total 
desolação, e essa é meio que a melhor palavra.

O senhor agora tem os olhos voltados para Marte. Além da 
Nasa, a SpaceX, uma companhia privada, tem planos para levar 
humanos a Marte. Eles estão no caminho certo?
Eu acho que ele [Elon Musk, dono da SpaceX] tem algo inco-
mum, algo grande. Mas ele não tem capacidade, com os recur-
sos financeiros, e com os amigos dele, de fazer isso sozinho. 
Pode soar muito significativo, mas ele vai precisar, e há pes-
soas muito ricas no mundo, e eu conheço algumas delas. E eu 
pensei que se eu fosse falar com duas ou três pessoas muito 
ricas e dissesse “Você poderia colocar o dinheiro para que Elon 
Musk possa fazer isso?”, talvez algumas pessoas o fizessem. 
Então falei com Elon e disse: “Conheço algumas pessoas ricas 
que podem ajudá-lo a conseguir o grande foguete e outras 
coisas”, e ele disse: “Não precisamos disso” [risos]. Acho que 
ainda é uma questão em aberto.                              //
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Um astronauta aposentado se alimenta das glórias do passado e parece 
deprimido. Até que seu filho aparece para visitá-lo e lhe oferece um 
Audi R8 V10 plus, que atinge 330 km/h. Conforme o pai liga a ignição 
deste “foguete”, a experiência de pilotar na estrada, iluminado por uma 
lua baixa, traz lembranças do seu passado no espaço. Esse é o mote do 
emocionante Commander, filme publicitário dirigido por Craig Gillespie 
e estrelado pelo novo Audi R8.

O curta estreou em 7 de fevereiro, durante o intervalo na transmis-
são da 50ª edição do Super Bowl, partida que determina o campeão 
anual da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano). Considerado o 

evento esportivo mais valorizado do mundo, registrou 111,9 milhões 
de espectadores (a terceira maior audiência da história da televisão) 
neste ano. A partida foi disputada no estádio Levi’s, em Santa Clara 
(Califórnia), entre os times Carolina Panthers e Denver Broncos, que 
venceu por 24 a 10.

Tanto pelo tema quanto pelo timing, Commander também serviu 
como uma homenagem indireta a David Bowie, morto em janeiro. A 
trilha escolhida foi Starman, um dos maiores clássicos do astro.

Desde sua estreia no Super Bowl, o filme, realizado pela Audi USA, 
já teve quase 9 milhões de visualizações no YouTube.
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Um foguete chamado R8 Filme de lançamento do superesportivo da Audi conta a história de um astronauta
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Assista a Commander, 
filme publicitário que 
estreou no Super Bowl
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Super   poderes
Com porta-malas de 565 litros, o Audi RS 6 Avant passaria por um carro de 

família – não fosse o motor de 560 cavalos que esconde embaixo do capô. 

Pegamos a station wagon mais rápida do mundo para sentir do que ela é capaz 

no autódromo de Interlagos, palco do Audi Driving Experience 2016

Por Carlos Messias (texto) e Fabio Aro (fotos)

Com motor 4.0 V8 Biturbo, o Audi 
RS 6 faz de 0 a 100 km/h em 

desconcertantes 3,9 segundos
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Inovar

Imagine acordar, levar os seus filhos na escola, 
passar no mercado e encher o porta-malas de 565 
litros com as compras do mês. E depois acelerar 
a mais de 200 quilômetros por hora em um au-
tódromo profissional. Com o Audi RS 6 Avant, a 
station wagon mais rápida do mundo, é possível 
transitar entre esses dois universos. Colocamos 
esse modelo à prova, na edição mais recente do 
Audi Driving Experience, track day exclusivo para 
clientes e entusiastas, que ocorreu nos dias 8 e 9 
de julho, no autódromo José Carlos Pace, o autó-
dromo de Interlagos, em São Paulo.

Cada participante do evento pôde acelerar 
para valer três dentre os modelos do portfólio 
Audi que estavam disponíveis. Foram eles os sedãs 
A3 e A4, os coupés TT e TTS, além dos superes-
portivos RS 3, RS Q3, RS 6 Avant, RS 7 e R8 Spy-
der. Previamente cadastrados, os frequentadores 
passaram por uma reunião de briefing, onde o 
instrutor, o piloto Betinho Gresse, que já correu de 
Stock Car, dava as instruções básicas de segurança 
na pista. Explicou como cada curva era sinalizada 
com cones vermelhos, brancos e azuis, indicando o 
momento exato em que os participantes deveriam 
frear, tangenciar e arrancar com o carro. Ao assu-
mir o volante, já vestindo balaclava e capacete, 
os frequentadores contavam com o auxílio de um 
piloto profissional no banco do passageiro – entre 

eles estava o lendário Maurizio Sala, que já compe-
tiu na Fórmula Ford 2000, na Fórmula 3 e disputou 
as 24 Horas de Le Mans sete vezes, chegando a cra-
var uma sexta posição e a ter Roland Ratzenberger 
como colega de equipe.

Tive Sala ao meu lado quando chegou a mi-
nha vez de pisar fundo no possante Audi RS 6 
Avant, uma das estrelas do line-up. Eu só tinha 
acelerado em Interlagos uma vez, oito anos an-
tes, com um carro de corrida profissional, e posso 
dizer que a principal diferença que senti foi o con-
forto – mais favorável no Audi, claro.

Senti-me abraçado pelo banco esportivo em 
formato de concha e revestido de alcântara. De-
pois de abrir uma fresta no teto solar e ajustar o 
banco e o volante, todos com comandos elétricos, 
liguei o veículo pelo botão Keyless Start Stop e se-
lecionei, no painel, um dentre os cinco modos de 
condução do sistema Audi Drive Select: efficiency, 
comfort, auto, dynamic e individual. Como eu es-
tava em um autódromo, não hesitei optar pelo 
dynamic, que explora o máximo da potência do 
carro e permite que o motor 4.0 V8 Biturbo de 
560 cavalos emita um ronco delicioso. Com a mão 
no console central, deixei o câmbio tiptronic de 8 
velocidades na opção manual, de modo a poder 
trocar as marchas pelos Shift Paddles atrás do 
volante. Pronto, era hora de cair na pista.            >>

O paraquedista e embaixador da Audi Luigi Cani pilotou o RS 6 Avant no Audi Driving Experience 

“As marchas 

são trocadas na 

velocidade do 

pensamento”, 

diz Luigi Cani
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Em sentido horário, a partir do alto,  
à esq.: o motor V8 4.0 Biturbo FSI  
do Audi RS 6; as curvas do circuito  
de Interlagos na tela do sistema MMI, 
que inclui navegador GPS; volante 
esportivo com Shift Paddles; bancos 
esportivos revestidos de alcântara; 
detalhe da lanterna de LED com 
indicação de direção dinâmica 

10
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Entrei logo após a curva Laranjinha. De cara, 
senti o poder de arrancada do veículo, que faz de 
0 a 100 km/h em desconcertantes 3,9 segun-
dos. Sério, você sente um chacoalhão na cabeça, 
o corpo gruda no banco e a emoção é violenta. 
Me empolguei tanto que demorei a frear antes 
da curva do S, o que não foi um problema. Dimi-
nuí rapidamente para a terceira marcha no Shift 
Paddle e a tração integral quattro manteve o 
carro na pista sem cantar nenhum dos pneus 
aro 21. Como disse o supervisor de frotas Diego 
Messias, 29 anos, um dos participantes do even-
to que eu havia entrevistado antes de testar o RS 
6 Avant, “o carro é espetacular tanto na entrada 
quanto na saída de curva”, em que arranca para 
valer. “Já andei em outros superesportivos, mas 
este foi o melhor de todos”, declarou ele, que diz 
ter atingido 225 km/h na reta. Diego também 
elogiou os freios de cerâmica do modelo, que, 
finalmente, coloquei à prova, antes de fazer o 
cotovelo do Bico de Pato.

Mesmo depois de uma freada brusca, a reto-
mada é excepcional e ao percorrer a curva do Mer-
gulho, em declive, pude ouvir os pneus cantarem 
sutilmente. Mais uma freada para a curva da Jun-
ção, então foi passar pela curva de subida para os 
boxes pisando fundo. Depois de mais uma curva 
suave à esquerda, uma reta curta porém suficien-
te para o carro passar dos 180 km/h. Aí foi “taca-
-le o pau, Carlos!” – o motor respondia tanto que 
meu raciocínio não acompanhava a hora de trocar 
as marchas. O conta-giros foi lá em cima, confor-
me passei rapidamente pela sexta, pela sétima 
e pela oitava velocidade. A emoção era tamanha 
que, na junção seguinte, que leva à reta principal, 
precisei pensar rápido para acertar o carro na pis-
ta. Enxerguei flashes da arquibancada, conforme 
vi o Headup display, dispositivo que projeta a ve-
locidade no para-brisa, dentro do campo de visão 
do motorista, projetar 223 km/h. Me empolguei 
tanto que passei um pouco do cone vermelho, po-
sicionado cerca de 200 metros antes do S do Sen-
na. “Freia!”, comandou Sala. Enfiei o pé, reduzi 
no Shift Paddle e o carro segurou lindamente, de 
modo que completei a sequência de curvas com 
tranquilidade.  

“Apesar de ser um carro grande, ele gruda 
nas curvas”, disse o comerciante Fábio Ferreira 
Lima, 34. “Dá para sentir claramente o efeito 
da tração nas quatro rodas”, justifica. O que é 
uma delícia quando você pega um trecho como 
a Curva do Sol, e emenda na reta oposta, com 
um leve declive, em que o carro arranca a milhão. 
Me empolguei de novo na hora de fazer a Cur-
va do Lago, uma das mais fechadas do circuito: 
me embananei na hora de reduzir as marchas e 
fiz o carro gritar sem necessidade. Nada que o 
ajuste eletrônico da suspensão não desse conta, 
mas, como estava enferrujado das pistas, achei 
por bem selecionar, no console central, a opção 
automática do câmbio. A experiência na volta 
seguinte foi não menos eletrizante. “O câmbio 
é animal, tão rápido que você nem percebe”, 
empolgou-se o gestor de fundos Leonardo Mo-
noli, 40. “As marchas são trocadas na velocida-
de do pensamento”, disse o paraquedista Luigi 
Cani, embaixador da Audi, que também pilotou 
no Audi Driving Experience. Dono do coupé Audi 
RS 7, que tem o mesmo motor do RS 6, ele não 
se intimidou com o poder de fogo da station wa-
gon. “É um foguete, incrível! Até eu que estou 
acostumado com a adrenalina e velocidade me 
surpreendo. Uma sensação eletrizante.”

Com as mãos livres para apenas comandar 
o volante esportivo, senti um aproveitamento 
do carro ainda melhor na segunda volta. Quan-
do cheguei, novamente, à reta principal, conse-
gui atingir 237 km/k. Uma sensação realmente 
fenomenal. O RS 6 Avant consegue atingir 305 
km/h. Tudo bem que nas minhas duas voltas não 
consegui nem chegar perto dessa marca. Mas, se 
dependesse de mim, teria passado o dia inteiro 
tentando.                         //

Motorização: V8 4.0 Biturbo FSI de 560 cavalos.

Transmissão: câmbio tiptronic de 8 velocidades com Shift Paddle.

Itens de série: tração integral quattro, sistema MMI touch, Audi 
Connect, Head up display, conjunto de alto-falantes Bang & 
Olufsen, bancos esportivos de alcântara, freios de cerâmica e teto 
solar elétrico.

Audi RS 6

Audi Magazine no iPad

Assista ao vídeo com a 
cobertura completa do 
Audi Driving Experience
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A vingança
da Marvel

Inovar
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Como a companhia de HQs saiu do buraco 

fi nanceiro nos anos 90 e, desde que foi 

comprada pela Disney, tornou-se um 

fenômeno de transmídia em que longas-

metragens, produções para a TV e produtos 

licenciados se retroalimentam, 

batendo recordes de faturamento 

Por Carlos Mello (texto)

Em meados dos anos 90, os números da Marvel indicavam 
um quadro fi nanceiro tão desolador que nem sequer a legião 
de super-heróis da marca, capitaneada por Homem de Ferro, 
Capitão América, Hulk, Thor e o Homem-Aranha, parecia ca-
paz de salvá-la. A participação da companhia nesse merca-
do, que chegou a 70% nos anos 80, havia desabado a 30%. 
A empresa acumulava dívidas de US$ 600 milhões. As ações 
em bolsa, somente em 1996, haviam desvalorizado 80%. A 
falência da icônica usina de HQs, criada em Nova York, em 
1939, parecia iminente. E era. Só foi evitada com o início de 
um processo de recuperação judicial.

Diante de tamanha pindaíba, a reação — que mais tarde ga-
nhou ares de reinvenção — era esperada. Para engordar o cai-
xa, por exemplo, foram vendidos os direitos de produção de 
fi lmes protagonizados pelos heróis da Marvel. A medida, na 
verdade, era inevitável. Tardia, até. Mesmo porque, a essa al-
tura, a rival DC Comics já brilhava nas telas dos cinemas com 
sucessos estrelados por seus personagens mais brilhantes: 
Batman e Super-Homem.

Ainda assim, os resultados positivos da nova estratégia da 
Marvel logo surgiram. O jogo começou a virar com o primeiro 
fi lme da série Blade – O caçador de vampiros (1998), reali-
zado pela New Line Cinema (Time Warner). Com orçamento 
de US$ 45 milhões, arrecadou US$ 131 milhões. Em 2000, 
X-Men – O fi lme, que foi passear nos estúdios da Fox ao lado 
do Quarteto fantástico, custou US$ 75 milhões e faturou US$ 
296 milhões. O maior êxito nesse campo, contudo, ocorreu 
em 2002, com a película do sempre prestativo Homem-Ara-
nha. Os diretos do personagem haviam sido negociados por 
US$ 10 milhões com a Sony. Pois o fi lme atingiu uma fortuna: 
US$ 822 milhões.                    >>
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Mas não foi só ele que acertou. Um dos diferenciais da Marvel 
é um impressionante planejamento de longo prazo. A compa-
nhia criou uma espécie de elo, uma narrativa transversal, entre 
seus fi lmes. E essa relação é estabelecida pelos personagens. 
O mecanismo é simples. Inicialmente, um herói é introduzido 
no fi lme de outro herói. Depois, aquele “intruso” vira protago-
nista em uma produção futura. Ou seja, um personagem puxa 
o outro pela mão até o próximo sucesso. O Homem de Ferro 
apresentou o Capitão América. Este, por sua vez, conectou- 
se a Thor e assim por diante. Óbvio que o elenco de estrelas 
pode compartilhar a tela de uma só vez. Os dois blockbusters 
da série Vingadores (que inclui o Hulk, entre muitos outros) 
usaram esse recurso para bater recordes de bilheteria. Aliás, 
a rival DC Comics pegou carona nesse modelo ao lançar, neste 
ano, Batman vs Super-Homem: A origem da Justiça, que lhe 
rendeu US$ 872 milhões e reuniu o Homem-Morcego e Clark 
Kent, além da Mulher-Maravilha. A questão é que a Marvel não 
tem somente um punhadinho de estrelas, mas conta com uma 
constelação monumental de benfeitores e vilões. 

Tanto que esse encadeamento de heróis já permeava as his-
tórias em quadrinhos da Marvel. O surpreendente é que, ago-
ra, mesmo os personagens não muito conhecidos da marca 
também podem protagonizar fi lmes de sucesso. Nesse caso, 
trata-se de produções menores, mas com retorno equivalente. 
Isso inclui heróis menos imponentes como o Homem-Formiga 
ou o Vespa. Tem até o anti-herói Deadpool, cujo fi lme, lançado 
este ano, custou US$ 58 milhões e faturou US$ 730 milhões. 

A tecnologia também ajudou — e muito — no resgate 
da Marvel por meio do cinema. Os avanços contínuos dos 
efeitos especiais permitiram que os heróis da marca se >> 
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ou o Vespa. Tem até o anti-herói Deadpool, cujo fi lme, lançado 
este ano, custou US$ 58 milhões e faturou US$ 730 milhões. 

A tecnologia também ajudou — e muito — no resgate 
da Marvel por meio do cinema. Os avanços contínuos dos 
efeitos especiais permitiram que os heróis da marca se >> 
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Rumo à dominação 
mundial
Marvel emplacou sete dos dez fi lmes de super-heróis 
mais lucrativos da história do cinema

1. OS VINGADORES (2012) – Marvel
Bilheteria: US$ 1,5 bilhão 

2. OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (2015) – 
Marvel
Bilheteria: US$ 1,4 bilhão

3. HOMEM DE FERRO 3 (2013) – Marvel
Bilheteria: US$ 1,2 bilhão  

4. CAPITÃO AMÉRICA: GUERRA CIVIL (2016) – 
Marvel 
Bilheteria: US$ 1,15 bilhão 

5. BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS 
RESSURGE (2012) – DC Comics
Bilheteria: US$ 1,08 bilhão

6. BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS (2008) – 
DC Comics
Bilheteria: US$ 1 bilhão

7. HOMEM-ARANHA 3 (2007) – Marvel
Bilheteria: US$ 891 milhões

8. BATMAN VS SUPER-HOMEM: A ORIGEM 
DA JUSTIÇA (2016) – DC Comics
Bilheteria: US$ 873 milhões 2016

9. HOMEM-ARANHA (2002) – Marvel
Bilheteria: US$ 822 milhões

10. HOMEM-ARANHA 2 (2004) – Marvel
Bilheteria: US$ 784 milhões 
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necos) que alcançassem um novo público, um tanto arredio 
ao universo tradicional de Walt Disney, a fábrica de Mickey e 
Cinderela. A ideia, entre outras, era conquistar adolescentes 
e até jovens adultos do sexo masculino. A chamada “tríade 
de Iger” completou-se em 2012, com a compra da Lucasfi lm 
(produtora fundada pelo cineasta George Lucas em 1971), 
por US$ 4 bilhões. O que foi outro tiro certeiro do executivo: 
Star wars: O despertar da Força, lançado em 2015, foi um 
sucesso estrondoso de público.

Hoje, vista pelo retrovisor, a união entre a Marvel e a Disney 
parece que não poderia ter sido mais bem-sucedida. Entre os 
dez fi lmes baseados em super-heróis com receita mais polpuda 
no cinema, sete têm como protagonistas personagens da Mar-
vel. Desse grupo, o recordista é Os Vingadores, de 2012, que 
faturou US$ 1,5 bilhão, a quinta maior receita da história de 
Hollywood. Esse desempenho só é inferior ao de Avatar, Tita-
nic, Star wars: O despertar da Força (olha ele aqui!) e Jurassic 
world. E qual fi lme, no ano passado, se posicionou logo atrás 
nessa lista, fi cando na sexta posição? Foi justamente a sua se-
quência, Vingadores: Era de Ultron, que faturou US$ 1,3 bilhão.

Atualmente, é comum que analistas defi nam a série de 
compras da Disney, a Marvel entre elas, como o maior legado 
da gestão de Bob Iger. 
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Com bilheterias dessa envergadura, não era preciso ter 
superpoderes nem visão raio-X para perceber que havia uma 
mina de ouro sob o uniforme dos super-heróis. Se Peter Parker, 
o alter ego do Homem-Aranha, mostrara-se tão valioso, que 
tal tentar a sorte com Tony Stark (o Homem de Ferro) ou Steve 
Rogers (o Capitão América)? Foi aí que a Marvel conseguiu um 
empréstimo de US$ 500 milhões para a construção do seu pró-
prio estúdio cinematográfi co, em Burbank, na Califórnia.

O Homem de Ferro (2008), o primeiro da Marvel Studios, 
custou US$ 140 milhões e arrecadou US$ 585 milhões. Ou 
seja, a receita superou o custo em quatro vezes. O que levou 
a empresa a quase dobrar sua receita anual de 2006, quando 
atingiu US$ 352 milhões, a 2008, em que faturou US$ 676 
milhões. O lucro líquido, nesse mesmo período, saltou de 
US$ 59 milhões para US$ 206 milhões. O segundo impacto 
foi que os números saborosos do Homem de Ferro abriram o 
apetite da maior companhia de entretenimento do planeta: 
no ano seguinte, em 2009, a Disney comprou a Marvel En-
tertainment por US$ 4,2 bilhões.

Desde o início deste século, a Walt Disney Company, uma 
empresa avaliada em US$ 162 bilhões, repensava suas produ-
ções e queria atingir novos públicos. Tal refl exão era mais do 
que necessária diante dos desafi os então impostos pelo mer-
cado. Àquela altura, a venda de DVDs, por exemplo, já embar-
cara em sua rápida e ininterrupta viagem a caminho do cemité-
rio. Era preciso, no mínimo, incrementar e dar um novo tom às 
produções da companhia. Pelo menos, era assim que pensava 
Robert Iger, 65 anos, o presidente da Disney desde 2005.

Iger, em busca da renovação, foi às compras. Logo em 
2006, pagou US$ 7,4 bilhões pela Pixar, produtora de anima-
ções como Toy story e Procurando Nemo. Três anos depois, 
papou a Marvel. Essa aquisição seguia a lógica de busca por 
sinergias entre os estúdios cinematográfi cos, embora tives-
se um objetivo peculiar: criar produtos (fi lmes, licenças, bo-
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Como sucesso atrai sucesso, os fi lmes da Marvel tornaram-se ferramentas 
preciosas de marketing. Há tempos a Audi percebeu esse potencial. Desde então, 
os veículos da marca são presença constante nas sagas desses super-heróis. Os 
modelos R8, A8L, S7 Sportback, S5 Coupé e Q7 são exemplos dessa invasão 
dos Audi no universo Marvel. A primeira geração do Audi R8, por exemplo, 
fez a sua estreia em O Homem de Ferro (2008), a produção que inaugurou o 
estúdio da companhia de HQs. A máquina era pilotada pelo protagonista da 
série, Tony Stark, um gênio da tecnologia, vidrado em carros. Desde então, o 

Supercarros
Modelos da Audi integram o elenco dos sucessos de bilheteria da Marvel

herói mantém seus Audi atualizados: pilotou um R8 V10 Spyder em Homem de 
Ferro 2 (2010), um R8 e-tron em Homem de Ferro 3 (2013) e o R8 da segunda 
geração em Vingadores: Era de Ultron (2015). No recente Capitão América: 
Guerra civil, o personagem principal do fi lme, interpretado por Chris Evans, faz 
suas peripécias a bordo do SQ7. A lógica da parceria é simples. “Esses heróis 
lendários, assim como os carros da Audi, demonstram liderança, performance 
e pura diversão para os fãs da série em todo o mundo”, resumiu Giovanni 
Perosino, chefe de Marketing e Comunicação da Audi AG.
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Como sucesso atrai sucesso, os fi lmes da Marvel tornaram-se ferramentas 
preciosas de marketing. Há tempos a Audi percebeu esse potencial. Desde então, 
os veículos da marca são presença constante nas sagas desses super-heróis. Os 
modelos R8, A8L, S7 Sportback, S5 Coupé e Q7 são exemplos dessa invasão 
dos Audi no universo Marvel. A primeira geração do Audi R8, por exemplo, 
fez a sua estreia em 
estúdio da companhia de HQs. A máquina era pilotada pelo protagonista da 
série, Tony Stark, um gênio da tecnologia, vidrado em carros. Desde então, o 

Em sentido horário, a partir do alto: Steve Rogers (Chris Evans) e Tony Stark (Robert Downey Jr.) passam pelo novo Audi R8 em Vingadores: Era de Ultron (2015);  Audi Q7 
em cena de Capitão América: Guerra civil (2016); e Audi A8 L e o ator Hugh Jackman em cena de Wolverine (2013)
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integrassem a seu habitat de forma crível e convincente para 
o público. Os principais personagens da DC Comics, por exem-
plo, vivem em espaços próprios (Gotham City, para o Batman, 
e Metrópolis, para o Super-Homem). Esses mundos podem ser 
criados à revelia do realismo. O Homem-Aranha, por sua vez, é 
um cidadão nova-iorquino. Tem de lançar suas teias entre pré-
dios como o Empire State Building e o One World Trade Center. 
E o Capitão América é um cidadão nascido no Brooklyn.               

O cinema é a ponta mais parruda do negócio, mas não a 
única. A Marvel mergulhou no que os especialistas chamam 
de “transmídia”, onde se busca extrair todas as oportunida-
des de marketing ou de conteúdo dos personagens nas mais 
diversas frentes — esse tipo de negócio é, aliás, uma grande 
especialidade da Disney. Assim, a Marvel produziu seriados 
de TV, como Agents of S.H.I.E.L.D e Agent Carter. Emplacou 
ainda Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage no Netfl ix. Isso 
sem contar com o licenciamento dos personagens para toda a 
sorte de produtos, desde cuecas do Incrível Hulk a mochilas, 
calçados e roupas (para crianças e adultos) do Homem de Fer-
ro e do Capitão América.

No caso específi co das séries televisivas, Iger deu mais uma 
demonstração prática do potencial da sinergia criado entre 
os diversos braços da empresa. Agents of S.H.I.E.L.D, por 
exemplo, foi ao ar em 2013 na rede americana ABC, que per-
tence à Disney. A ideia não era somente incrementar a grade 
da TV. Os heróis tinham uma tarefa específi ca ali. O que se 
pretendia era (de novo) que eles ajudassem a conquistar um 
novo público — notadamente, homens jovens. Isso porque os 
executivos da televisão sabiam que 65% dos telespectadores 
da ABC eram mulheres e com idade média de 53 anos, algo 
que restringia de maneira expressiva o leque de anunciantes.

O fato é que, até agora, ninguém tem motivos para reclamar 
da estratégia desenhada por Robert Iger. Em uma década, ele 
praticamente quadruplicou o valor das ações da Disney. Nos 
resultados do primeiro trimestre fi scal de 2016, encerrado em 
2 de janeiro, a companhia registrou um lucro recorde. Ele so-
mou US$ 2,9 bilhões, um crescimento de 32% em relação ao 
mesmo período do ano anterior (nesse caso, fortemente puxa-
do pelo sucesso de Star wars: O despertar da Força). Por isso 
tudo, ainda é incerto saber se os heróis da Marvel vão salvar o 
planeta. O que ninguém mais duvida, no entanto, é do poten-
cial dessa turma de multiplicar investimentos.            //

Inovar
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Robert Scheidt e o Audi RS 3 na 
Marina da Glória, que serviu 
de arena para as disputas de 
vela nos Jogos do Rio

Audi Magazine 59
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Navegar 

é 

preciso

Habituado a controlar a 

vela do barco em qualquer 

condição, o iatista Robert 

Scheidt domou os 367 

cavalos do novo Audi RS 3 no 

Rio de Janeiro, enquanto se 

preparava para disputar sua 

sexta Olimpíada

Por Carlos Messias (texto)  

e Alexandre Schneider (fotos)

do Rio de Janeiro

Mover
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mo não conquistando sua sexta medalha nos 
Jogos do Rio, Robert segue isolado no ranking 
nacional. Contando seus 14 títulos mundiais e 
três pan-americanos, é uma espécie de Michael 
Schumacher da vela. E ele quer mais. O atleta já 
começa a mirar em Tóquio, em 2020.

Em uma pouco comum manhã fria de junho 
no Rio, durante um domingo, o campeão tirou um 
pequeno intervalo em sua rotina de treinos pre-
paratórios para testar o novo Audi RS 3. Recém- 
chegado ao Brasil, é o modelo mais compacto da 
família RS (sigla que designa os superesportivos 
da marca), com a mesma carroceria do Audi A3 
Sportback. O motor 2.5 Turbo FSI rende violentos 
367 cavalos. E vem equipado com itens dignos de 
carro de corrida, como freios com pinças esporti-
vas, rodas aro 19, bancos esportivos (revestidos 
em couro Napa), câmbio e volante esportivos. 

Às 9 horas, o superesportivo estava estacio-
nado em frente à Fortaleza de São João, na Urca, 

local designado para abrigar os atletas na fase 
preparatória e durante a Olimpíada. O destino: 
Marina da Glória, às margens da Baía de Guana-
bara, que seria palco das competições olímpicas 
de vela. Apesar do 1,88 metro, Scheidt se acomo-
dou confortavelmente no banco do motorista (ou 
seria melhor chamar de banco do piloto?). Ainda 
nem havíamos saído da avenida João Luís Alves e 
o atleta já vibrava com a resposta do veículo. “Dá 
vontade de ir dirigindo até São Paulo.” Quando 
entramos na avenida Pasteur, o fotógrafo Ale-
xandre Schneider, que acompanhava em um carro 
de apoio, pediu ao atleta que dirigisse um pouco 
mais devagar. “O carro anda muito, está difícil 
de segurar”, disse. Scheidt está bem familiariza-
do com os produtos e com a marca Audi, sua pa-
trocinadora desde 2014. “Vela é um esporte em 
que você trabalha desenvolvimento e tecnologia. 
Também tem um lance de precisão e cuidado com 
o detalhe. Isso tem tudo a ver com a Audi.”         >>

O Audi RS 3 desfila pelo bairro do Flamengo: modelo faz de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos

“Nunca imaginei que fosse viver isso seis vezes”

61Audi Magazine
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“Ao ganhar uma Olimpíada, você colhe o 
fruto do que plantou, não só nos últimos qua-
tro anos, mas na sua vida inteira. Essa conquis-
ta se inicia no período de formação de caráter 
do jovem, quando ele tem 5 ou 6 anos de idade. 
Ali, ele começa a desenvolver uma mentalidade 
de campeão. E a medalha no pescoço represen-
ta a recompensa por todo esse tempo de de-
terminação.” A fala é simplesmente do maior 
medalhista olímpico brasileiro da história, o 
iatista Robert Scheidt, vencedor de dois ouros, 
duas pratas e um bronze. “Achei que sediar uma 
Olimpíada era um sonho muito distante para a 
realidade do nosso país”, diz o atleta sobre sua 
sexta participação nos Jogos. “Mas o fato de a 
Olimpíada ser no Rio me deu uma vontade ex-
tra. Falei: ‘Vamos tentar’. E chegou rápido”. 

Durante o evento no Rio, o veterano de 43 
anos relembrou uma jornada engatilhada aos 5 
anos de idade, quando seu pai, o alemão Fritz 

Herman Scheidt, o levou para ter suas primei-
ras aulas de vela, no Yacht Club Santo Ama-
ro, à beira da represa Guarapiranga, em São 
Paulo. Seus dois maiores heróis do esporte, 
os irmãos Torben e Lars Grael, o inspiraram a 
adotar a modalidade quando criança – bastou 
vê-los pela TV durante as Olimpíadas de Los 
Angeles (1984) e Seul (1988). “A gente os ve-
nerava. Eles foram muito importantes para a 
vela brasileira por terem sido os primeiros a 
desbravar a seara dos patrocínios e conseguir 
viver de vela. Antes deles, eram todos amado-
res”, explica. Quis o destino que Scheidt não só 
competisse contra (e chegasse a vencer) seus 
ídolos, como superasse seus marcos olímpicos. 
Lars tem no currículo duas medalhas de bron-
ze. E Torben, embora tenha conquistado cinco 
medalhas olímpicas, assim como Scheidt, está 
em desvantagem por ter um bronze a mais e 
uma prata a menos do que seu discípulo. Mes-

Apesar do 1,88 metro de altura, Scheidt se acomodou confortavelmente no superesportivo

“Olimpíada é uma coisa meio viciante...”
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O novo Audi RS 3 tem acabamento esportivo com entradas de ar maiores 
e bancos esportivos em couro Napa, possui motor Turbo FSI de 367 
cavalos, e vem equipado com saída de escape oval dupla na traseira, freios 
com pinças vermelhas esportivas e conjunto de rodas de liga leve  aro 19
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Motorização: V5 2.5 Turbo FSI de 367 cavalos.

Transmissão: S tronic de 7 velocidades com shift paddle.

Itens de série: tração integral quattro, sistema MMI touch com 
navegador GPS e conjunto de autofalantes Bang & Olufsen, ban-
cos esportivos de couro Napa, freios com pinças esportivas, rodas 
aro 19, teto solar panorâmico e elétrico, sensores de estaciona-
mento e câmeras de ré.

Audi RS 3
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Scheidt 
disputou a 
Olimpíada 
na Baía de 
Guanabara 
como uma 
lenda viva
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Embora a vela não seja um esporte popular 
no Brasil, o nome Robert Scheidt é. Durante o 
ensaio fotográfico na Marina da Glória, o atleta 
foi interrompido diversas vezes por transeuntes 
que o abordavam para tirar foto. Mesmo com o 
tempo cronometrado, pois tinha uma reunião 
marcada com o seu treinador às 11 horas, o ídolo 
fez questão de atender aos fãs. Sempre com um 
sorriso no rosto.

O reconhecimento definitivo pelos serviços 
prestados à nação veio em 2008, quando o veleja-
dor foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) para levar a bandeira auriverde à cerimônia 
de abertura dos Jogos de Pequim, dos quais saiu 
com uma medalha de prata no peito, repetindo o 
feito da Olimpíada de Sidney, em 2000.

Estamos falando de um atleta que conquistou 
a primeira medalha de ouro logo em sua estreia 
olímpica, nos Jogos de Atlanta, em 1996. Voltou 
a subir no topo do pódio na Olimpíada de Atenas, 
em 2004, período que considera o auge de sua 
carreira. “Eu já estava com 30 anos, tinha uma 
bela experiência e um preparo físico que talvez te-
nha sido o melhor da minha vida. Ali, juntei a parte 
técnica, física e experiência em um momento só”, 
explica. Nos Jogos de Londres, em 2012, quando 
teve seu desempenho mais “fraco”, deixou a In-
glaterra com a medalha de bronze.

A competição inglesa foi sua última Olimpíada 
na classe Star, categoria que deixou de integrar o 
rol de modalidades olímpicas. Com o objetivo de 
participar da competição no Brasil, Robert vol-
tou a velejar de Laser, categoria em que a média 
de idade é 25 anos. “Por mais que eu já tivesse 
velejado com Laser durante 16 anos, não foi fácil 
voltar. É uma categoria mais desgastante, pois 
exige um esforço contínuo de resistência aeróbi-
ca. Tem de ser rápido e ter equilíbrio, enquanto 
o Star é mais muscular”, conta. “Apesar da idade 
mais avançada, meu físico está bom. Ano passa-
do sofri uma lesão no joelho, mas já me recupe-
rei, graças a uma cirurgia e à fisioterapia.”

Ou seja, Scheidt deu aos seus adversários a 
mesma oportunidade que lhe foi dada pelos ir-
mãos Grael, a de disputar com um herói. Entre 
eles, esteve uma das estrelas da competição, o 
inglês Nick Thompson, 30 anos, que chegou à 
sua primeira Olimpíada na condição de bicam-
peão mundial – mesma situação do brasileiro 
quando venceu em Atlanta.

Desde que voltou à Laser, Scheidt foi cam-
peão mundial em 2013, em Omã, mas viu o bri-
tânico assumir o protagonismo nas duas edições 
mais recentes do campeonato. No mundial des-
te ano, que ocorreu no México, Scheidt foi o dé-
cimo colocado. Ainda assim, o atleta se mostrou 
otimista ao competir em casa. Para disputar em 
pé de igualdade com a “molecada”, como ele 
mesmo diz, Scheidt contou com a quilometra-
gem avançada. “Vela é um esporte em que expe-
riência conta bastante. Você tem de tomar mui-
tas decisões ao longo de uma regata. O fato de 
você ter passado muitas vezes por determinada 
situação cria uma memória muscular”, explica.

Entrar na competição ciente de que é um ve-
terano não significa que seu entusiasmo esteja 
amortecido. “Olimpíada é uma coisa meio vician-
te. Você faz, vive aquela emoção. Mesmo não 
falando em competir, só de participar de uma 
Olimpíada, já é uma grande conquista. Você ver 
a cerimônia de abertura, ficar na Vila Olímpica é 
uma coisa que marca a sua vida e você quer viver 
isso de novo. Nunca imaginei que fosse viver seis 
Olimpíadas na minha vida.”

Terminados os Jogos, Scheidt deve retor-
nar para Torbole, vilarejo no norte da Itália, 
às margens do Lago de Garda, onde mora com 
a família: os filhos, Eric, 7 anos, e Lucas, 3, e a 
mulher, a velejadora lituana Gintaré Scheidt, 
que também competiu no Rio. “São Paulo é li-
mitado para velejar, apesar da Guarapiranga”, 
explica. “E a gente já conhecia o Lago de Garda 
[o maior da Itália]. Em 2009, fomos para pas-
sar alguns meses e estamos até hoje. Está difícil 
ir embora. É uma qualidade de vida muito boa, 
especialmente com dois filhos pequenos. Consi-
go levá-los à escola e passar o dia treinando na 
maior tranquilidade.” Uma vez em casa, o atleta 
diz não precisar se distanciar muito para curtir 
férias. “Ali a gente está perto da Áustria, da Ale-
manha, da Suíça… Fica muito fácil chegar em lu-
gares incríveis.”

Após o término dos Jogos do Rio, mesmo 
distante da próxima Olimpíada, o atleta não 
pretende parar de competir. “Não me vejo par-
ticipando de outro ciclo olímpico no Laser, mas 
quero continuar velejando em outras classes, 
com barcos grandes. Vela é minha paixão e es-
tou disposto a encarar um desafio diferente”. O 
velho Fritz Scheidt deve ter bastante orgulho do 
campeão que ele criou.                                      //

“Vela é minha 

paixão e estou 

disposto 

a encarar 

um desafio 

diferente”
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Destruidor de Gigantes
O potiguar Italo Ferreira começou a surfar com a tampa da caixa de isopor em que seu pai 

                               conservava os peixes para vender. Agora, depois de fechar 2015 como o melhor novato 

                     do circuito mundial, ele não vai sossegar enquanto não for o campeão do mundo 

Por Ricardo Calil (texto) e Felipe Hellmeister (fotos)
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Quando era menino, em Baía Formosa, pequena cidade do litoral do Rio Grande do Norte, Italo Fer-
reira via os surfistas pegando as direitas perfeitas do local e sonhava com o dia em que estaria entre 
eles. Seu Luís, pai do garoto, era vendedor de peixes – comprava dos barcos da região e revendia para 
restaurantes e comércios da Pipa e outras praias próximas – e não tinha recursos para adquirir uma 
prancha. Aos 8 anos, Italo teve uma daquelas ideias que nascem do encontro improvisado entre uma 
vontade absurda e uma carência absoluta: pegou a tampa da caixa de isopor em que seu pai guardava 
os peixes e adotou-a como base para manobras no mar. Logo na primeira onda, conseguiu ficar em pé 
por alguns segundos, lembrando as manhas que havia aprendido no skate e no sandboard. E foi bata-
lhando para conseguir domar aquele monstrengo quadrado, sem bico, sem rabeta, sem quilhas. Seus 
primos mais velhos admiraram o esforço e começaram a lhe emprestar pranchas de verdade. Mas elas 
eram enormes para o franzino Italo e só eram liberadas quase à noite, quando os outros terminavam 
o expediente na praia. Vendo o talento e a dedicação do filho, seu Luís decidiu juntar dinheiro para 
comprar uma prancha. Quando o garoto chegou da escola naquele dia, então com 11 anos, sua mãe, 
dona Katiana, sugeriu que ele desse uma olhada no quarto. E lá estava ela, reluzindo em cima da cama. 
Italo ficou tão emocionado que decidiu dormir ao seu lado. “Foi o meu primeiro romance”, ele lembra.

Apenas uma década depois, Italo estreou em 2015 na World Surf League, o circuito mundial de 
surf – e ganhou um título e dois apelidos superlativos. O prêmio: melhor estreante do ano, no séti-
mo lugar, posição impressionante para um novato (a melhor colocação em uma etapa aconteceu em 
Portugal: ficou em segundo lugar após um duelo eletrizante com Filipe Toledo na final). Os apelidos? 

Italo recebeu o apelido 
do título após vencer 

baterias que disputou 
com gigantes como Kelly 

Slater e Mick Fanning 

Audi Magazine 67

AUDI103_ITALO.indd   67 26/08/16   11:44



“Quando     visto a
 lycra e caio     na água...
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“Quando     visto a
 lycra e caio     na água...

Aos 12 anos, Italo mostra 
a que veio na Praia da Pipa 

(RN), na semana em que foi 
descoberto por Luiz “Pinga”, 

seu empresário e treinador 
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“Destemitalo”, pela ausência de temor ao se jogar em pare-
dões de água gigantes como os de Teahupoo (Taiti, na Poli-
nésia Francesa) e de Fiji, cinco vezes maiores que as maiores 
ondas de Baía Formosa. E outro, ainda mais sonoro: “Demoli-
dor de Gigantes”, pela falta de cerimônia com que, em diver-
sas baterias, derrotou lendas de diferentes gerações, como o 
americano Kelly Slater, o australiano Mick Fanning e os brasi-
leiros Adriano de Souza (o Mineirinho) e Gabriel Medina.

“Como foi enfrentar, e derrotar, seus heróis?”, pergunto 
a Italo, atleta patrocinado pela Audi do Brasil, durante a en-
trevista num hotel em São Paulo, onde ele vem treinar nos in-
tervalos das etapas, no centro de medicina esportiva Instituto 
Marazul. Tímido, mas com os olhos, mãos e pernas inquietos – 
sintomas que denunciam os obstinados –, o garoto de 22 anos 
começa a responder pausadamente: “É uma grande emoção 
enfrentar essas lendas do surf, porque cresci vendo eles sur-
farem. Olho para trás e vejo o quanto batalhei para chegar lá, 
na mesma praia, no mesmo evento que meus ídolos”, Italo diz, 
antes de dar o cutback que revela sua faceta demolidora. “Mas, 
quando visto a lycra e caio na água, me torno outra pessoa. Não 
ligo para nome. Acima de tudo, tenho que vencer. Minha von-
tade dobra quando enfrento esses caras, porque eles jogam 
no limite, botam a régua lá no alto. Eu não posso dar mole, 
porque tenho um objetivo a cumprir: ser campeão do mundo”. 
O surfista só lembra de um momento de hesitação: “Quando 
fui enfrentar o Fanning pela primeira vez, as pernas tremeram 
um pouquinho na hora de entrar no mar. Ele é a minha maior 
referência no surf, um guerreiro que já enfrentou até tubarão 
[na etapa de Jeffreys Bay, África do Sul, de 2015]. Eu me espe-
lho na determinação dele”, afirma. 

Talento. Personalidade. Determinação. Foco. Disciplina. Es-
sas são as principais razões para o sucesso de Italo apontadas 
por Luiz Henrique Campos, seu técnico e empresário. Pinga, 
como é chamado no mundo do surf, tem conhecimento de 
causa: ele gerenciou a carreira de Mineirinho por 18 anos e 
por suas mãos passaram vários expoentes da Brazilian Storm, 
a nova geração de surfistas brasileiros que tem arrebentado 
no circuito mundial, como Jadson André, Caio Ibelli e Miguel 
Pupo. Italo impressionou Pinga quando tinha 12 anos, ao 
vencer um campeonato no Rio Grande do Norte na categoria 

    outra pessoa” 

Iniciante. “Ele me surpreendeu pela habilidade e pela postura 
no ataque à onda. Aí fui conhecer a família dele. Porque, em 
um trabalho a longo prazo, não basta ter talento, tem que ter 
apoio. Quando vi que ele tinha uma boa estrutura familiar, fe-
chamos logo um patrocínio”, conta Pinga.

Para quem olha de fora, a ascensão de Italo foi o que o 
chavão consagrou como “meteórica”. Uma semana depois de 
ganhar a prancha do pai, ele já estava levantando troféu em 
um campeonato local de Baía Formosa, derrotando garotos 
três anos mais velhos; aí vieram uma série de prêmios regio-
nais no Nordeste. O encontro com Pinga lhe garantiu patro-
cínio de grandes marcas, como a Audi, bons equipamentos, 
surf trips internacionais para treinar nas melhores ondas do 
mundo e treinamento no Instituto Marazul (“para alcançar 
o equilíbrio entre o físico, o psicológico e o técnico”, diz o 
empresário). Então vieram os campeonatos brasileiro e sul- 
americano Pro Junior em 2012, além dos títulos de campeão 
brasileiro e vice mundial Pro Junior em 2014, ano em que con-
quistou sua vaga para o circuito mundial. Pinga garante que o 
sucesso do jovem surfista não foi do dia para a noite.

“Qual é o limite para Italo?”, pergunto ao treinador. “Nos-
so planejamento é que este ano ele consiga uma classificação 
final melhor que no ano passado [até a etapa de Fiji em junho, 
o potiguar estava em quarto lugar no ranking, três posições 
acima da de 2015]”, conta. Já a meta a médio prazo não po-
deria ser mais ambiciosa: “Para os próximos cinco anos, esta-
mos trabalhando para ele chegar ao topo do mundo. Como o 
Gabriel e o Mineirinho [que levaram o título em 2014 e 2015], 
ele tem o perfil do campeão. Passa horas vendo vídeos dos 
adversários para entender como surfar melhor cada onda do 
circuito. Ele é um atleta obstinado”.

O shaper Sylvio “Tico” Oliveira, que há oito anos faz as 
pranchas de Italo e já trabalhou com Mineirinho, também res-
salta o desejo do potiguar de aprender e evoluir sempre. “Ele 
me passa retornos muitos simples e objetivos sobre o surf em 
cada etapa do circuito, e isso permite que eu crie o equipamen-
to ideal para cada onda. Além da determinação, essa inteligên-
cia também ajudou no salto nos resultados dos últimos dois 
anos”, afirma. Tico já hospedou Italo em sua casa de Santos e 
destaca também suas qualidades pessoais. “Quem o vê no mar 
com aquela atitude não imagina que ele é um garoto humilde, 
educado, tranquilo. Na onda, ele expressa um outro lado.” 
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Jadson André, o surfista mais próximo 
de Italo no circuito (ele também é potiguar 
e treinado por Pinga), tem um apelido menos 
assustador do que Demolidor de Gigantes e 
Destemitalo para o amigo: “Eu chamo ele de 
‘Esponjinha’. Ele suga todas as informações que 
passamos em uma velocidade impressionante”, 
conta o surfista de Natal que, aos 26 anos, já 
é veterano do circuito. Mas Jadson diz que os 
outros apelidos também fazem sentido. “Italo 
é extremamente competitivo. Eu acho chato 
competir contra os amigos brasileiros da Brazi-
lian Storm. Mas ele adora. Italo tem tudo para 
ganhar o título mundial”, revela.

Com uma frase que pode soar dura para 
um brasileiro cordial, Italo confirma a repu-
tação demolidora: “Coloquei na minha cabeça 
que não existem amigos no circuito. Existem 
colegas que viajam comigo, com quem eu me 
divirto, por quem tenho carinho. Mas na água 
vou esquecer isso e fazer o meu melhor, porque 
ninguém vai aliviar para o meu lado”.

Fora dos treinos, Italo gosta de pegar leve. 
Evangélico, não fuma, não bebe, dorme cedo. 
Ouve hip-hop, anda de skate, sai para jantar e 
pegar um cinema com a namorada, a estudante 
de arquitetura Geovana Melo, sua conterrânea, 
que conheceu, veja só, pela internet.

Sempre que pode, Italo dá um pulo em Baía 
Formosa para rever a família e as ondas onde 
se formou. Com o dinheiro ganho pelo surf, ele 
retribuiu o apoio dado pelos pais: reformou e 
ampliou uma pousada gerenciada pela mãe e a 
irmã mais nova, ajudou o pai a comprar um barco 
para passeios de turismo. Mas seu Luís continua 
comprando e vendendo o peixe de cada dia, com 
a tranquilidade de quem sabe que as tampas de 
suas caixas de isopor estarão lá, sem que nin-
guém invente de transformá-las em prancha.  //
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Homem-        

                     foguete

É um pássaro? É um avião? 

Não, é Bernd Rosemeyer – 

conheça a incrível história 

do piloto da Audi que atingiu 

406 km/h (em 1937!) 

Por Pedro Strelkow, de Berlim

Bernd Rosemeyer pilota o 
carro  da Auto Union com 
o qual bateu o recorde 
mundial de velocidade H
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Lingen, Alemanha, década de 1910. A diversão 
favorita das crianças da pacata cidade, próxima à 
fronteira com a Holanda, era subir em uma pon-
te bem alta sobre o rio Elm e se atirar na água. 
Mesmo sem saber nadar, o pequeno Bernd Rose-
meyer se destacava como um dos ousados, sendo 
sempre o primeiro a saltar, sem muita cerimônia. 
Ao voltar à terra firme, deixava-se levar pela cor-
renteza, e engolia bastante água no caminho. Era 
o preço que tinha de pagar graças à paixão que se 
apresentou desde muito cedo: a velocidade. 

Filho do dono de uma oficina mecânica, apren-
deu a dirigir ainda na adolescência. Tanto auto-
móveis quanto motocicletas. Aos 17, quando fi-
nalmente foi tirar a sua habilitação, o instrutor 
ofereceu ajuda ao garoto franzino para manobrar 
um carro tão grande e pesado em uma rua es-
treita. “Eu consigo sozinho!”, garantiu o garoto, 
conforme conta o seu filho, por telefone, de Mu-
nique, o médico Bernd Rosemeyer II, hoje com 78 

anos. “Por fim, meu pai recebeu a habilitação de 
carro e a de moto também.” 

Durante a juventude, Bernd sênior poderia 
facilmente ser comparado ao ator James Dean. 
Sempre alegre e bem-humorado, chamava a 
atenção das mulheres pelo charme, com a moto 
sempre por perto. O mundo para ele era como um 
grande playground. Algumas vezes fazia acroba-
cias para impressionar as garotas e acabava arru-
mando encrenca com a polícia. Desde então ficou 
claro que ele conseguia fazer com as máquinas 
o que os outros nem tentariam. Tinha facilida-
de em pilotar com chuva, neblina e tempo ruim. 
Pilotava com sentimento, ao mesmo tempo que 
era extremamente técnico, prevendo movimen-
tos do carro antes mesmo de acontecerem. 

Seu neto, Rosemeyer III, cita um episódio que 
foi difundido ao longo das gerações de sua famí-
lia. “Eles estavam de carro e minha avó reclamou 
que ele ia muito rápido para um dia com tanta ne-

À esq., Bernd Rosemeyer 
sai da pista ovacionado 
pelo público; embaixo, 
ele treina no circuito de 
Avus, então o mais rápido 
do mundo, onde passava 
pela chamada “parede da 
morte”, com inclinação 
de 43,6o
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“A direção sofria  

o impacto até o ponto 

em que as mãos dos 

pilotos começavam  

a sangrar com  

a fúria dos carros",  

diz Thomas Erdmann, 

da Audi Tradition  

blina. Rindo, ele pediu para ela ficar tranquila. Ela 
mais uma vez pediu que reduzisse, pois a visibilida-
de estava cada vez menor e ele continuava pisando 
fundo. Para acalmá-la, ele sorriu e apontou para 
fora do carro, mostrando a estrada completamen-
te coberta por neblina e disse: ‘Está vendo aquele 
ciclista ali, bem na nossa frente?’. Ela respondeu 
que não enxergava nada. ‘Meu avô insistiu: Bem ali, 
não vê? Um ciclista no acostamento...’. A resposta 
dela continuou negativa. Foi minha avó terminar 
de responder que, do meio da neblina, apareceu 
o tal ciclista. Ele tinha realmente uma ótima per-
cepção”, define.

No começo dos ano 30, o mercado automobilís-
tico estava agitado com fusões de empresas, inves-
timentos públicos e pesquisas nas áreas de tecno-
logia. Em 1932, as marcas DKW, Horch, Wanderer 

e Audi se uniram para formar o conglomerado Auto 
Union, que três décadas depois se tornaria apenas 
Audi. Na mesma época, o engenheiro mecânico 
Ferdinand Porsche chamava a atenção com seus 
projetos inovadores. No Salão de Paris de 1930, ele 
conheceu o Barão Claus-Detlof Von Oertzen (o pre-
sidente da Auto Union que criou o logo das quatro 
argolas da Audi), com quem desenvolveu um ino-
vador conceito de carro, a fim de estabelecer novo 
recorde mundial de velocidade. Contando com au-
xílio federal no desenvolvimento do projeto, eles 
desenvolveram veículos do tipo que ficou conheci-
do como Flecha Prateada. Pela primeira vez, apa-
recia um projeto em que o motor ficava atrás do 
piloto. “Se você pensar que os carros de Fórmula 1 
de hoje em dia seguem esse padrão, pode imaginar 
o impacto que foi à época”, diz Thomas Erdmann, 
da Audi Tradition, departamento que cuida dos 
arquivos e da história da empresa. “Estamos fa-
lando de motores de 16 cilindros, de 350 até 520 
cavalos de potência e eixo frontal. São números ex-
pressivos até para os dias de hoje.” À época, dada 
a tecnologia automobilística ainda rudimentar, os 
pilotos faziam jus à expressão “segurar no braço”, 
no que diz respeito às suas habilidades atrás do 
volante. “Para se ter uma ideia, a barra de direção 
sofria todo o impacto das ondulações da pista, até 
o ponto em que as mãos dos pilotos começavam a 
sangrar, devido à fúria dos carros e da dificuldade 
de mantê-los na pista”, explica Erdmann. “A veloci-
dade muitas vezes ultrapassava os 400 km/h, sem 
nenhum equipamento de segurança, como capace-
te ou cinto de segurança, sempre no limite do ho-
mem e da máquina.”

Quando os Flechas Prateadas ficaram prontos, a 
Auto Union tinha o seu piloto de confiança, o italia-
no Achille Varzi, que também corria de moto. Ele 
ficou responsável por convidar mais pilotos para 
integrarem a equipe. Resolveu chamar seu compa-
nheiro de motociclismo na DKW: Bernd Rosemeyer. 
O convite foi feito e Rosemeyer aceitou, mesmo 
sem nunca ter pilotado um carro de corrida.

Recém-contratado, o principiante conquistou o 
seu espaço na equipe e a amizade de Ferdinand. “Eles 
gostavam muito um do outro. Meu pai foi como um 
filho pra ele. Todos reconheciam o relacionamen-
to especial entre os dois”, comenta Rosemeyer II.  
Rapidamente os resultados começaram a aparecer. 
Em 1934, iniciaram as provas da categoria Grand 
Prix e a primeira vitória de Bernd veio no ano se-
guinte, no autódromo de Brno Masaryk, na antiga 
Tchecoslováquia. Os organizadores prepararam um 
grande evento para o dia da prova. Tiveram então 
a ideia de convidar a bela aviadora Elly Beinhorn 
para a cerimônia. Ela já era famosa, considerada Fo
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uma heroína na Alemanha, e daria ainda mais re-
percussão ao evento. Quando ela apareceu no pó-
dio, Bernd ficou encantado. Elly, por sua vez, não 
esboçou interesse. Afeito a desafios, Bernd a con-
vidou para um jantar e, durante o evento, a tirou 
para dançar. Os dois se casaram um ano depois. 
Influenciado pela mulher, ele decidiu que também 
queria voar. Certa vez, resolveu voar até uma ses-
são de testes. Pousou no meio da pista e caminhou 
direto para os boxes, causando alvoroço. 

Entre 1936 e 1937, o jovem piloto venceu 
grandes prêmios na Alemanha e também a Copa 
Vanderbilt, nos EUA, o que lhe deixou famoso 
também fora da Europa. E a disputa pelo recor-
de mundial de velocidade ficava cada vez mais 
acirrada. Em outubro de 1937, Rosemeyer bateu 
todas as marcas ao atingir 406 km/h com o seu 
Type C da Auto Union. No mês seguinte, nasceu 
seu primeiro e único filho. 

A tentativa de quebra do recorde de Rosemeyer 
foi marcada para 28 de janeiro de 1938. A Auto 
Union não podia simplesmente ficar de braços 
cruzados e iniciou uma sequência de testes com 
um novo protótipo. Na manhã do grande dia, a es-
tação de meteorologia do aeroporto de Frankfurt 
informava a temperatura de aproximadamente 0 
grau, com ventos de 6 a 11 metros por segundo. 
Rudolf Caracciola, seu rival, fez a primeira tenta-
tiva. Dos boxes, Rosemeyer viu seu recorde ser 
pulverizado quando o desafiador atingiu a velo-
cidade de 432,69 km/h. Ao final das três voltas, 

foi conversar com Rosemeyer, dizendo que, na 
última volta, havia sentido um vento mais forte 
vindo da direção sudoeste, e que ele deveria ava-
liar a possibilidade de abortar a tentativa. Muito 
seguro e confiante, mas acima de tudo, confron-
tado, Rosemeyer descartou qualquer hipótese de 
não tentar e entrou pela última vez no cockpit de 
um carro. Caracciola ainda teve tempo de olhar 
nos olhos de Bernd para dizer: “Boa sorte!”.

A primeira volta serviu apenas para aquecer o 
motor. Antes da segunda, numa rápida conver-
sa com sua equipe, afirmou ter sentido o vendo 
forte ao sair do túnel. Disse que poderia ser mais 
fácil sem o vento, mas que iria tentar de qualquer 
maneira. Pelo rádio, o diretor de provas da Auto 
Union acompanhou aquela que seria sua última 
volta. Ao completar 8,6 quilômetros do percurso, 
ele chegou a atingir aproximadamente 430 qui-
lômetros por hora. No exato momento que pas-
sava pelo quilômetro 9,2, um forte vento soprou 
e acertou em cheio a lateral do carro. As marcas 
na pista mostram que Bernd ainda tentou frear 
e reposicionar o carro, mas, naquela velocidade, 
não havia muito o que fazer. O carro foi lançado 
no ar, como se fosse de papel. Seu corpo foi ar-
remessado do cockpit, indo parar às margens da 
pista, próximo as árvores.

Hoje em dia, no local do acidente, é possível visi-
tar um memorial homenageando o destemido pilo-
to que perdeu a vida tentando se superar. O preço 
que teve de pagar pela sua grande paixão.              //

Bernd com sua mulher, 
a aviadora Elly Beinhorn; 
à direita, ele segura nos 
braços o filho do casal, 
Bernd Rosemeyer II Fo
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Técnica e precisão
“Como brasileiro, gosto muito do Senna pelo talento 
em extrair tudo do carro; e do Piquet pela inteligência 
e por como conseguia administrar a equipe e o carro. 
Gostava muito do Schumacher, ele foi o que melhor 
lidou com a tecnologia para ser rápido!”

sergio Jimenez, 32 anos
Campeão da F-Renault brasileira, piloto da Stock 
Car brasileira e do Belgian Audi Club na Blancpain 
GT Series

exemplo denTro e fora das pisTas
“Sempre gostei mais do Ayrton Senna. Sendo um 
piloto brasileiro, aprendi muitas coisas sobre ele 
como piloto e como pessoa fora das pistas. Assisti 
a tantos vídeos, filmes, documentários. Eu adorava 
vê-lo, mesmo que somente pela televisão. Não tem 
como não o colocar como ídolo!”

felipe nasr, 22 anos
Campeão da Fórmula BMW europeia, da F-3 inglesa 
e piloto de Fórmula 1

na Trilha do herói
“Comecei no kart com o sonho de ser o Ayrton Senna. 
Não só eu, como, imagino, todo mundo da minha 
geração que teve o privilégio de crescer vendo ele 
correr e pôde tentar seguir os seus passos na mesma 
pista de kart onde ele começou, o Kartódromo de 
Interlagos.”

Betinho Gresse, 32 anos
Campeão da Stock Light e coordenador do Audi 
Driving Experience

aJuda na esTreia 
“O ‘chefe’ Ayrton Senna. Todo mundo sabe o quanto 
representa para mim ter guiado na Fórmula 1 junto 
com ele e ter vivido essa situação que muita gente 
sonharia. Me lembro do sorriso dele ao me oferecer 
ajuda na minha estreia em Kyalami, em 1993. E da 
vez em que fomos à Disney após o meu primeiro 
pódio no Japão, em 1994.”

rubens Barrichello, 44 anos
Duas vezes vice-campeão da Fórmula 1, campeão 
da Fórmula Ford brasileira, da Fórmula 3 inglesa 
e da Stock Car brasileira, categoria em que corre 
atualmente

lenda de uma Geração
“Eu comecei a correr de carro por causa do Ayrton 
Senna. Não o conheci pessoalmente, assisti a 
algumas corridas, mas ainda era muito novo. Só 
que a emoção e a comoção que ele transmitia 
foram muito impressionantes para mim quando 
criança. Ele é uma lenda, o maior ídolo do Brasil no 
esporte, motivou uma geração inteira. Um piloto 
muito especial.” 

lucas di Grassi, 32 anos
Vice-campeão da GP2 e da Fórmula E, onde corre 
pelo time ABT Schaeffler Audi Sport; ex-piloto da 
Fórmula 1 e piloto do Wec pelo Audi Sport Team Joest

fanTasiado de chico landi
“Internacionalmente, Juan Manuel Fangio foi 
uma grande inspiração. Mas o Chico Landi é meu 
preferido. Já fui à festas à fantasia vestido de Landi, 
por exemplo. Ele foi o pai, o pioneiro internacional 
do piloto brasileiro que correu fora do país com 
sucesso. A gente se espelha em ídolos e eu falava 
que queria ser o Landi ou o Fangio. Claro, não 
sabia se tinha o dom, mas sempre quis seguir os 
passos deles.”

emerson fittipaldi, 69 anos
Bicampeão da F1 e das 500 Milhas de Indianápolis, 
campeão da Fórmula Indy

Mestres dos mestres Na Alemanha, Bernd Rosemeyer é ídolo graças aos feitos do começo do 
século passado. Aqui no Brasil, entrevistamos seis pilotos para saber quem 
lhes serve de inspiração. Adivinha quem foi o nome mais citado? 

Por Bruno Vicaria
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Quando você acha 

que ninguém vai chegar, 

eles aparecem

Realizar resgates na selva, proteger a Amazônia e as fronteiras 

do país. Essas são algumas das missões do 4o Batalhão de 

Aviação do Exército, o BAvEx, uma verdadeira fábrica de heróis

Por Pedro de Luna (texto) 

Em 1991, um grupo de guerrilheiros colombianos realizou um ataque às depen-
dências de um destacamento brasileiro, às margens do rio Traíra. Após o des-
locamento de quatro helicópteros para a fronteira Brasil-Colômbia, o Exército 
Brasileiro entendeu que a Amazônia não poderia mais prescindir do apoio aéreo. 
Nascia ali a 1ª Companhia do 2º Batalhão de Helicópteros, provisoriamente ins-
talada no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, em Manaus, no Amazonas.

Com o passar dos anos, as instalações se transformaram com a chegada de 
helicópteros de combate mais modernos, como o HM-2 Black Hawk e o HM-3 
Cougar. Finalmente, em 2005, recebeu a denominação atual: 4o Batalhão de 
Aviação do Exército (BAvEx). Uma década depois, em 2015, o batalhão inau-
gurou o segundo hangar, como parte dos planos de ampliação das estruturas 
físicas para o acolhimento do helicóptero HM-4 Jaguar.

No comando do 4º BAvEx desde o ano passado, o tenente-coronel Fábio 
Costa, 44 anos, explica que o treinamento inclui rapel, fast rope (descida do he-
licóptero em cordas), pilotagem tática, hello casting (mergulho de helicóptero 
em voo n’água), tiro lateral e voos com óculos de visão noturna. “Esses exercí-
cios envolvem desde os soldados empregados no abastecimento das aeronaves 
até os pilotos e mecânicos de voo, passando por atividades de busca e salva-
mento, comunicações, manutenção, logística e administração. Assim, mais do 
que o simples exercício de qualificações técnicas, os tripulantes recebem as 
ferramentas necessárias para atuar num ambiente operacional de incertezas.”

O tenente-coronel ressalta a segurança em todos os procedimentos, inclu-
sive no treinamento de sobrevivência na selva, realizado no Centro de Instrução 
de Guerra na Selva do Exército Brasileiro (CIGS), também em Manaus. “A me-
lhor escola do mundo sobre o assunto”, garante.                   >> Fo

to
 Jo

rg
e 

Ca
rd

os
o 

/ 
M

in
is

té
ri

o 
da

 D
ef

es
a

AUDI103_BAVEX.indd   78 26/08/16   11:51

79Audi Magazine

Oficiais do 4º BAvEx 
realizam a terceira 

Operação Amazônia, 
em 2014

Quando você acha 

que ninguém vai chegar, 

eles aparecem
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A médica e apresentadora 
Karina Oliani, em três 

momentos do seu 
treinamento no  4º BAvEx  

Médica especialista em salvamentos, a apre-
sentadora Karina Oliani passou algumas sema-
nas no 4º BAvEx e sentiu a dificuldade na pele. 
“Com certeza, o treinamento de flutuação foi 
uma das atividades físicas mais desafiadoras da 
minha vida. A flutuação é com roupa militar e co-
turno, que ao molharem parece que te arrastam 
para o fundo. Ainda por cima segurando um fuzil 
de mais de 5 quilos. Adoro água, mas dessa vez 
saí tão exausta que mal lembrava o meu nome.”

Ela conta que não há privilégio ou distinção. 
“O único momento em que ser mulher me trouxe 
certa desvantagem foi quando tive que construir 
o meu próprio acampamento para conseguir me 
trocar longe do restante do grupo. Por conta 
disso, eu tinha de atravessar o rio todos os dias, 
fosse para dormir ou para ir até a base.”

Karina destaca dois aprendizados durante 
o tempo que passou lá: a sabedoria e a impor-
tância do trabalho em equipe. Em sua primeira 
atividade, ela teve de dominar uma sucuri de, 
pelo menos, 5 metros de comprimento. “Eu ti-
nha receio de não ser forte o suficiente como os 
outros soldados, mas depois entendi que a selva 
não pertence ao mais forte, e, sim, ao mais sá-
bio, habilidoso e resistente.” 

Missões difíceis e desafiantes, inclusive inter-
nacionais, fazem parte da história do 4º BAvEx, 
como a ajuda humanitária solicitada pela Bolí-
via, em 2008, por conta das graves enchentes, 
e o apoio às vítimas de um furacão que atingiu 
a pequena ilha de Santa Lúcia, no Caribe, em 
2010. “Contudo, a missão mais relevante e difí-
cil foi o transporte de reféns recém-libertados 
pelas Farc em território colombiano”, relata o 
tenente-coronel. “As aeronaves cruzaram os An-
des em quatro oportunidades para cumprir as 

tarefas impostas pela missão, que ficou conhe-
cida como Operação Liberdade, ocorrida entre 
2009 e 2012.”

Ele lembra que as situações de risco envol-
vendo aeronaves diferem um pouco dos proble-
mas que podem acontecer com as tropas em 
terra, mas existem. “O batalhão enfrenta desa-
fios de toda ordem – logísticos, meteorológicos, 
operacionais. Há, sim, situações em que, por 
conta de mudanças bruscas na meteorologia, a 
tripulação se vê obrigada a realizar pousos em 
clareiras no meio da selva para aguardar uma 
possível melhoria das condições. Contudo, são 
situações extremamente raras.” 

O subtenente R. Júnior, há 12 anos no 
4º BAvEx, passou por uma delas. Foi durante 
o resgate de um grupo de militares no Pico da 
Neblina, o ponto mais alto (3.014 metros) e de 

“A selva não 

pertence ao 

mais forte, 

e, sim, 

ao mais sábio”
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Helicóptero HM-3 Cougar sobrevoa  
a região de Paricatuba, na Amazônia; 
à dir., o tenente-coronel Fábio Costa

meteorologia mais instável do Brasil. “Enquanto 
fazíamos o içamento dos homens, eu e meu auxi-
liar vimos uma nuvem, conhecida como aru, des-
cendo sobre a aeronave. Se o aru cobrisse o heli-
cóptero, poderíamos ter um acidente”, relembra.

A intenção era descer 3 quilômetros a pé até 
um garimpo, passando por terrenos alagadiços, 
antes que as nuvens carregadas se aproximas-
sem transformando o local numa cachoeira, 
numa região onde a temperatura cai a 0 grau 
durante a noite. Porém, o deslocamento seria 
muito lento por conta dos feridos. “Depois de 
algum tempo de espera, a aeronave conseguiu 
retornar, aproveitando uma janela de oportuni-
dade na meteorologia. Assim, em meio a uma 
verdadeira intervenção divina, conseguimos 
completar o resgate e retornamos sãos e salvos.”

Dentre as aventuras envolvendo o subte-
nente, estão o resgate de uma indígena grávida 
com complicações, de um militar com parada 
cardíaca e outro com sinais de falência nos rins 
durante exercício na selva. Ele também partici-
pou das missões envolvendo dois dos maiores 
acidentes aéreos na história do país: o choque de 
um avião da Gol contra o jato Legacy, em 2006, 
na Floresta Amazônica; e a queda de uma nave 
da Rico Linhas Aéreas, dois anos antes, em Ma-
naus. “O que mais me chamou a atenção foi o da 
Rico, por causa do cenário que encontrei. Quando 

cheguei estava muito escuro, mas havia um foco 
de incêndio. Era a turbina do avião, ainda quente. 
Finalizamos a descida do pessoal e do material 
necessário e começamos as buscas por sobrevi-
ventes, mas o ambiente estava sombrio e silen-
cioso. Ao amanhecer, vimos o verdadeiro cenário 
de destruição criado pelo acidente.”

Dos mais de 30 resgates executados pelos 
helicópteros do 4º BAvEx desde 2015, o tenente- 
coronel Fábio Costa destaca um em especial. 
Eram cerca de 8 horas da noite de uma terça- 
feira quando recebeu a solicitação para retirar 
de uma clareira na selva alguns alunos do Curso 
de Operações na Selva, conduzido pelo CIGS. A 
aeronave realizou, antes, um deslocamento uti-
lizando óculos de visão noturna sobre a copa das 
árvores, até chegar à famosa Clareira do Avião, 
que costuma ser usada como centro de instrução 
de guerra. Uma hora e meia após o acionamento, 
todos já estavam sob cuidados médicos adequa-
dos. “Teria sido uma missão de resgate normal, 
não fosse pelas palavras do médico que acompa-
nhava os alunos, dirigidas a mim em meio ao ba-
rulho dos rotores e ao desembarque do pessoal: 
‘Obrigado, comandante! Eu sabia que o senhor 
viria!’”, relembra.

Fábio não se envaidece. Em sua concepção, 
heróis são seres míticos, criados pelo imaginá-
rio popular para desempenhar papéis super-hu-
manos. “Eu sou feito de carne e osso, coragem 
e determinação. Quero terminar meu comando 
cumprindo o compromisso que fiz quando as-
sumi, em janeiro de 2015: decolar e pousar 
com a mesma tripulação!” Como destaca Karina 
Oliani, o trabalho em equipe é um dos pilares de 
sustentação do 4º BAvEx. “Não importa o quão 
forte e preparado você seja, juntos sempre so-
mos mais fortes, e esses meninos me mostraram 
muito bem isso. Eles se tratam como irmãos.” //

Selva de pedra
O grupo de resgate do  
estado de São Paulo opera  
nas áreas metropolitanas

Considerada a “tropa de elite” do resgate 
médico, aéreo e terrestre a vítimas de 
acidentes e violência em todo o estado 
de São Paulo, o Grupo de Resgate e 
Atendimento a Urgências (Grau) foi 
criado há 25 anos pela Secretaria 
Estadual de Saúde. Porém, por atuar 
num nível de segurança muito elevado, 
com uma disciplina mais próxima do 
militar que do civil, o Grau atua em 
conjunto com a Defesa Civil Estadual, o 
Grupamento de Rádio e Patrulha Aérea 
da Polícia Militar, o Grupo de Ações 
Táticas Especiais da PM e o Corpo de 
Bombeiros – tanto que o acionamento é 
realizado pelo mesmo telefone, o 193.

O Grau esteve presente em tragédias 
históricas, como a explosão do Osasco 
Plaza Shopping (1996), as quedas das 
aeronaves da TAM e dos Mamonas 
Assassinas (ambos em 1996), no 
desastre da região serrana do Rio de 
Janeiro (2011), além das enchentes 
que atingiram Santa Catarina (2008), 
São Luiz do Paraitinga (2010), Alagoas 
(2010) e Itaoca (2014). Como no caso 
do BAvEx, não existe área remota o 
suficiente em que esses heróis não 
consigam chegar.
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A jornada do herói
A vida, as batalhas e as conquistas de Ayrton Senna em quadrinhos

 Por Rafael Coutinho (quadrinhos) e Carlos Messias (roteiro)
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A vida imita a arte
A trajetória de Senna cabe muito bem na jornada do herói, estrutura que o estudioso americano  
Joseph Campbell desenvolveu para interpretar mitos, lendas e fábulas

Formado em literatura inglesa e em literatura medieval pela Universidade 
Columbia, o mitólogo norte-americano Joseph Campbell (1904–1987) 
tornou-se um cânone da academia em 1949, quando publicou o livro 
O herói de mil faces, no qual comparou mitos ancestrais de diversos 
locais e períodos. Ao articular elementos comuns entre essas histórias, 
o estudioso desenvolveu uma teoria capaz de amarrar todas elas. É 
o que chamou de monomito, ou a jornada do herói, em que concluiu 
que a forma narrativa gira em torno da figura do herói, que passa por 
uma trajetória passível de ser dividida em 17 passos. Sua hipótese 
foi abraçada por todo tipo de contador de história, de roteiristas de 
novela a romancistas respeitados. George Lucas, por exemplo, já 
admitiu que usou a jornada do herói para desenvolver a saga Guerra 

nas estrelas. E o mais incrível é perceber que essa teoria também é 
capaz de dissecar a vida das lendas vivas do nosso tempo. Como Ayrton 
Senna. De acordo com o monomito, todo herói tem um mentor (seu 
pai, Milton da Silva), que faz o chamado à aventura (quando ensina 
o jovem Senna a dirigir), para tirá-lo do seu mundo comum. Então há 
a travessia do limiar, quando o herói ingressa em um mundo mágico 
(o universo do automobilismo). Aí passa por todo tipo de provação 
(como o GP do Brasil de 1991, em que venceu a prova apenas com a 
sexta marcha), conta com a ajuda de aliados (como o preparador de 
motores Tchê) e, principalmente, enfrenta inimigos (Alain Prost). 
Dada sua morte precoce, Senna não chegou a voltar ao mundo comum 
transformado, mas sua jornada permanece, indubitavelmente, épica.
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Exército da salvação

Uma seleção de pessoas comuns (verdadeiros heróis) que afetam positivamente 

a vida dos outros e fazem a diferença na construção de um mundo melhor 

 Por Henrique Skujis (texto)

DAgMAr rIvIerI (TIA DAg), pedagoga 
“Meu próximo projeto é acolher moradores de rua”
“Quero estimular as pessoas a crescerem, a serem 
alguém. Se uma doméstica trabalha na sua casa há 
dez anos e você nunca a encorajou a estudar, a tentar 
mudar de vida, você está errado. Não pode apostar 
nesse conformismo. Na Casa do Zezinho é assim. a 
pessoa se aperfeiçoa. Tem o caso de uma adolescente 
que era prostituta e hoje é dentista. Uma doméstica 
que virou arquiteta. Um monte de pessoas que vive 
de maneira insalubre tem aqui uma casa pra acalmar 
a mente e se desenvolver. damos curso de tudo: de 
informática a violino, de acupuntura a cristais. Com-
plementamos o trabalho da escola. e temos convê-
nios com faculdades. Sou realizada por fazer o que 
sempre sonhei e porque todo dia eu ganho beijo de 
mil zezinhos – e tem 1.500 na fila de espera. Meu 
próximo projeto é acolher moradores de rua – vou 
criar uma casa do Zezinho perto do centro da cidade.”

dagmar Rivieri, 62 anos, criou nos anos 1970, no Capão Re-

dondo, a Casa do Zezinho, oNg que já ofereceu assistência 

a 15 mil crianças
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Sidnei epelMAn, oncologista
“Ser médico é fazer a diferença”
“não se trata de heroísmo. Mas de fazer o que está ao meu alcance. criei o tucca 
[Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer] para ajudar as pessoas 
e isso virou obrigação.  a ideia veio em conversas com pais de crianças com cân-
cer que tinham dinheiro. Unimos forças e fizemos uma parceria com o hospital 
santa Marcelina. Já demos atendimento gratuito a mais de 2.400 crianças. sou 
do tempo em que se curava 30% dos casos de câncer infantil. Hoje, esse número 
chega a 80%. ser médico é fazer a diferença.”

Sidnei Epelman, 57 anos é oncologista do Hospital Sírio Libanês e fundador do Tucca, 

associação que trata crianças com câncer e desenvolve pesquisas na área oncológica

MAuro de rezende lopeS, econoMista
“Acredito na alta tecnologia genética”
“nos anos 1980, os economistas do governo ainda 
acreditavam na carta de Pero Vaz de caminha, que 
dizia que aqui no Brasil ‘em se plantando, tudo dá’. 
não é bem assim. comecei a fazer uma campanha 
pela valorização da agricultura, pelo estímulo à 
produção com pesquisa para aumentar o rendi-
mento dos cultivos. o Brasil deixou de ser importa-
dor e passou a exportar alimentos. acredito na alta 
tecnologia genética – na biotecnologia verde, não a 
desenvolvida em laboratórios. luto pela produção 
de alimentos biofortificados, como grãos com alto 
teor de proteína. só assim o Brasil vai conseguir 
alimentar sua população.”

Mauro de Rezende Lopes, 75 anos, é diretor da Sociedade 

Nacional de Agricultura e economista da Fundação Getu-

lio Vargas. Em outubro, recebeu da ONU o título de Herói 

da Revolução Verde Brasileira

MArcelo viAnA, MateMático
“não saber matemática pode ser tão ruim quanto ser analfabeto”
“além de fazer pesquisa de alto nível e formar pesquisadores, o impa 
[Instituto de Matemática Pura e Aplicada] tem a missão de dissemi-
nar a matemática – um dos meios é a organização da maior olimpíada 
do mundo, com a participação de 18 milhões de alunos. todos nasce-
mos gostando de matemática. aos poucos vai tudo ficando mais chato 
porque, em vez de o ensino se basear em experiências concretas, vira 
tudo muito abstrato. Matemática é a análise da vida corrente. não 
saber matemática pode ser tão ruim quanto ser analfabeto.”

Marcelo Viana, 54 anos, é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Apli-

cada (Impa). Em junho, ganhou o Grande Prêmio Científico Louis D., atribuído 

pela Academia de Ciências da FrançaFo
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AGNELO FEDEL, PROFESSOR 
“Somos todos heróis”
“Não sou herói por ser professor, mas por 
ser humano. Porque ser herói é descer ao 
inferno, salvar a mocinha e voltar outro, e 
a mocinha pode ser você mesmo. Por isso, 
como diz [o mitólogo] Joseph Campbell, 
somos todos heróis. Tento passar isso para 
meus alunos de jornalismo durante as aulas 
de teoria da comunicação usando o exemplo 
de super-heróis como o Batman, o Super-Ho-
mem, o Tintim... Falo da concepção moral e 
ética dos heróis e faço uma analogia com o 
jornalismo. Porque nós, jornalistas, temos 
superpoderes, mas devemos saber usá-los. 
O poder de formar opinião, por exemplo, 
pode mudar a vida de muita gente, pro mal 
e pro bem. Falo da importância da isenção, 
pelo menos no sentido de levantar o maior 
número de pontos de vista em busca da ver-
dade, assim como o Tintim – apesar de suas 
concepções políticas meio colonialistas.”

Agnelo Fedel, 51 anos, professor de jornalismo na 

Universidade de Sorocaba, usa histórias de super- 

heróis para falar sobre moral e ética a seus alunos

VILMAR BERNA, ESCRITOR E JORNALISTA
“Nós somos o meio ambiente”
“Aos 13 anos, eu espantava os passarinhos para os caçadores não atira-
rem. Se fosse preciso, me colocava entre as armas e os bichos. Não era 
consciência ecológica. Era compaixão mesmo. Com o tempo, já no Rio de 
Janeiro, onde fui prestar serviço militar, isso cresceu e comecei a mili-
tar pela ecologia. Sou ambientalista de carteirinha. É errado pensar que 
meio ambiente é só planta e bicho. Nós somos o meio ambiente. Quando 
percebi que a informação sobre o assunto era em boa parte mentirosa, 
tendenciosa, manipulada e estava na mão de poucos meios de comuni-
cação, passei a escrever – já são mais de 20 livros – e criei uma rede de in-
formação ambiental e uma revista sobre meio ambiente. Agora, pretendo 
rodar o Brasil de motor-home pra ampliar a conexão dessa rede em nome 
de uma sociedade mais fraterna, ecológica e democrática.”

Vilmar Berna, 59 anos, criador da Rede Brasileira de Informação Ambiental (Re-

bia), recebeu em 1999 da ONU o Prêmio Global 500 para o Meio Ambiente Fo
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No cinema, na música, na literatura, nos autódromos e até nos 

gramados, a figura do anti-herói continua a nos fascinar

 Por Alberto Villas (texto) e Rico Lins (ilustração)

Duas horas depois de ter sentado naquele banquinho de jaca-
randá no canto da sala da casa de Raul Seixas, desconfiei que 
estava no lar, doce lar de um anti-herói. Cento e vinte minutos 
depois ele apareceu na porta vestindo um pijama com estampa 
infantil e com uma escova de dentes na boca, como se estivesse 
fumando um cachimbo. Aí, sim, tive certeza.

Raul Seixas estava lançando o disco Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-
-Béin-Bum!. Ele deu uma risadinha, sentou-se no chão, pegou 
o violão e cantou ainda sem saber de cor: “Mamãe, não quero 
ser prefeito/ Pode ser que eu seja eleito/ E alguém pode que-
rer me assassinar/ Eu não preciso ler jornais/ Mentir sozinho 
eu sou capaz/ Não quero ir de encontro ao azar”.

O filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata e nome de 
dicionário Antônio Houaiss faz a mais perfeita tradução do 
que é um anti-herói: “Substantivo masculino, o oposto do he-
rói, uma espécie de personagem de ficção a quem faltam atri-
butos físicos e ou morais característicos do herói clássico”. 

É dele que estamos falando. Não se tem notícia de quando 
surgiu a figura do anti-herói na literatura, nem mesmo aqui 
na Terra, um de carne e osso. Pero que los hay los hay. Eles es-
tão soltos por aí, fazendo e acontecendo. É inexplicável essa 
paixão pelos anti-heróis.

Raulzito não foi o único deles que conheci de perto, teve ou-
tro. O poeta Paulo Leminski trabalhou ao meu lado durante um 
ano e meio no Jornal de Vanguarda, disparando sua metralha-
dora de ideias sem parar. Lema costumava dizer, como se reci-
tasse um haikai: “Não discuto com o destino/ O que pintar/ Eu 
assino”. Nosso anti-herói um dia chegou na televisão vestindo 
uma meia branca e outra preta. Muito delicado, o comentaris-
ta de economia chamou a atenção dele, que respondeu na lata: 
“Estou me lixando pra roupa. Eu acordo, me visto no escuro e 
só vou ver como estou no claro da rua”.

Tivemos um anti-herói, desses tipos inesquecíveis, que nas-
ceu na cidadezinha alemã de Andernach, mas acabou virando 

Maus, fora da linha        e… queridos
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norte-americano. Começou a escrever ainda menino, catando 
milho na máquina que ganhou de presente do pai. Pensava no 
estilo de Dostoiévski, mas escrevia suas características frases 
curtas com clareza, tal qual Ernest Hemingway. De pequeno, 
sofreu abusos do pai, soldado, autoritário e machista. Na es-
cola, era sempre o último a ser escolhido para o time de bei-
sebol. Se afogou no álcool e na literatura. Autor de Pulp, esse 
nosso anti-herói, que nasceu Heinrich Karl Bukowski, virou 
Henry Charles Bukowski e se eternizou como Bukowski.  

São muitos os anti-heróis que passaram e ainda passam por 
nós. Nas páginas dos livros, na rua, na tela do cinema, numa 
canção parada no ar, num campo de futebol. Esse não conheci 
pessoalmente, apenas da televisão. Ele veio de Pau Grande (RJ) e 
tinha as pernas tortas. Dançava em campo para lá e para cá, dei-
xando o adversário atordoado. E seu mundo, não resta a menor 
dúvida, estava fora da ordem social. Ganhava dinheiro e boa par-
te dele ficava na caixa registradora dos botecos que frequentava. 

Não temia o inimigo. Teve um punhado de filhas e se apai-
xonou por uma cantora, com quem realizou o sonho de ter um 
filho brasileiro. Porque um sueco, chamado Ulf Lindberg, esse 
não estava no script. O filho dele com Elza Soares morreu aos 9 
anos, num acidente de carro, e o nosso anti-herói, Manuel dos 
Santos, o Mané Garrincha, morreu aos 50, pobre.

Avançando pela lateral esquerda – quiçá com direito a um 
gol de mão –, vamos falar do homem, do jogador, que se con-
sidera mais importante que Pelé. Polêmico, brigão, ele tem o 
rosto de Che Guevara tatuado no braço e foi pra Cuba buscar 
tratamento para o vício. Ele tem Franco no nome e era um bom 
atirador. Não media palavras nem perdia a pontaria, fosse con-
tra o gol ou a CBF. Em campo, um monstro. Inteligente, mis-
turava vontade e talento e, quando todos menos esperavam, a 
bola estava no fundo da rede, não importa se com a ajuda da 
mão de Deus. Diego Armando Maradona Franco, nosso anti- 
herói e hermano Dieguito, era tudo isso e muito mais.           >>

Maus, fora da linha        e… queridos

Da esq. para a dir.: 
Serge Gainsbourg,  Raul 
Seixas, Charles Bukowski, 
Garrincha e Leminski
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Saindo de campo, vamos a outro anti-herói, um que andava 
a mais de 200 quilômetros por hora. Era o avesso do avesso do 
avesso dos bons moços que costumam frequentar as pistas 
de Fórmula 1. Capaz de deixar ser fotografado com uma bela 
garota no colo, uma lata de cerveja numa mão e um cigarro 
aceso na outra. Foi o último romântico a dar uma largada e 
disparar na frente de todo mundo. Nosso anti-herói nasceu 
em Belmont, mas nunca foi o retrato daquele lorde britânico 
de chapéu e guarda-chuva. Cabeludo, debochado, espirituo-
so, um dia ele pisou no freio, aposentou-se e foi comentar 
corridas na televisão. Assustado com a performance de Ayr-
ton Senna, disse, ao vivo, durante uma corrida: “Este será o 
campeão, a não ser que haja uma intervenção de Deus!”. O 
seu coração – tão mole – parou de bater aos 45 anos de idade, 
assim, de repente. Como se a corrida da vida tivesse chegado 
ao fim para James Simon Wallis Hunt, o campeão James Hunt.

Cigarros, bebidas e mulheres a tiracolo também são constan-
tes nos registros fotográficos deste outro anti-herói. Aquele 
que, numa noite, queimou uma nota de 500 francos, ao vivo, 
na TV. Foi aquele que sussurrou ao lado de Brigitte Bardot uma 
canção chamada “Je t’aime moi non plus”. Aquele que escanda-
lizou o mundo cantando “Lemon Incest” ao lado da filha, Char-
lote, de 13 anos. Bebia, fumava e compunha sem parar. Com 
a barba sempre por fazer, o cabelo despenteado, o cigarro na 

boca, o copo na mão, esse era o retrato falado do nosso anti- 
herói, que teve a coragem de transformar em reggae o hino do 
seu país. Allons enfants de la patrie! Estamos falando de Lucien 
Gisnsburg, que misturou o nome até virar Serge Gainsbourg. 

Outro icônico anti-herói vendeu 50 milhões de discos nos 
quatro cantos do mundo. Foi encontrado morto em sua casa, 
três dias depois de um desaparecimento que até hoje não foi 
muito bem explicado. Ele se assustou com a fama e fez de 
tudo para não subir no pódio dos verdadeiros heróis, fabri-
cados ou não, para receber os louros da fama. Começou na 
garagem e ali quis ficar, fazendo sua música in utero. Nosso 
anti-herói foi-se embora aos 27 anos, como se fosse uma pre-
monição de anti-heróis da mesma idade que já haviam nos 
deixado: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. 
A ferro e fogo, ele nasceu, viveu e morreu na tentativa de não 
sair da garagem. Nosso anti-herói nasceu Kurt Donald Cobain 
e morreu Kurt Cobain, líder do Nirvana.

Enquanto Cobain fazia um estilo mais sensível e delicado, 
nosso outro anti-herói da música fazia um estilo mais fanfar-
rão. Era quase obeso, cabeludo, vestia camisas floridas e an-
dava sempre com um inseparável chinelão. Mulherengo que 
só, nunca entrou no ritmo normal da vida. Fez e aconteceu 
na cidade chamada de maravilhosa. Preferia ser vaiado num 
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conversível do que aplaudido num bonde. Nasceu na pequena 
Cachoeiro do Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos e do cro-
nista Rubem Braga, mas tinha cara de carioca, pinta de carioca 
e jeito de carioca da gema, um malandro nato, com os dois pés 
no cafajestismo. Subiu no palco do teatro, entrou na tela do 
cinema, na telinha da televisão, fez canções de sucesso, fre-
quentou jornais, revistas e era figura carimbada nas notas das 
colunas de fofoca. Qualquer um poderia vir quente que ele es-
tava fervendo. Acusado de plágio, driblou Deus e o mundo. Foi 
esse nosso anti-herói quem inventou aquela história de que os 
Beatles tinham gravado “Asa branca”, de Luiz Gonzaga. Quem 
não se lembra disso? Uma mentira que quase virou verdade. 
Quem não se lembra desse nosso anti-herói dez, nota 10, cha-
mado Carlos Eduardo da Corte Imperial, o Carlos Imperial?

Agora entramos na tela do cinema para encontrar mais um 
desses personagens, um estranho no ninho. Aquele que en-
cheu os braços de Globos de Ouro e algumas estatuetas do 
Oscar. Como não se recordar dele, no dia da maior festa do ci-
nema, ali na primeira fila, de óculos escuros, apesar do adian-
tado da hora? Foi criado pelos avós acreditando que eram 
seus pais. Teve três mulheres e quatro filhas. Nosso anti-he-
rói nunca sossegou. Já foi louco de pedra, já foi um advogado 
beberrão em Easy Rider, já foi até um Coringa. Beirando os 80 
anos, nosso anti-herói é capaz de encarar todos os papéis e 

de se transformar em personagem assim que alguém gritar o 
tal “luz, câmera, ação!”. Seu nome costuma sempre aparecer 
depois da frase the winner is... Jack Nicholson.

Nosso último anti-herói da lista também é ator e também 
é um mulherengo (e encrenqueiro) incorrigível. Uma das figu-
ras mais polêmicas que já se viu em Hollywood. Cinquentão, 
se envolveu com brigas, drogas, prostitutas, dentro e fora 
de casa. É tanta confusão que já foi parar na cadeia. A vida 
dele daria não apenas um, mas vários filmes, quem sabe vá-
rios seriados. Já casou muitas vezes e um dos casamentos não 
chegou aos seis meses. Após as separações, suas ex-mulheres 
sempre fazem revelações surpreendentes. Já foi acusado de 
ser viciado em pornografia e de guardar sempre um revólver 
debaixo do travesseiro, com medo de que estranhos pudes-
sem invadir sua mansão. Sim, nosso anti-herói tem umas 
manias muito estranhas mesmo, como colecionar recortes, e 
não somente recortes, mas todas as fotografias da autópsia 
da mulher do ex-jogador de futebol O. J. Simpson. Quando 
contamos o número de filhos que tem, chegamos a oito, de 
vários casamentos. O ator é capaz de interpretar qualquer 
tipo porque, na vida real, ele é um pouco de todos. Já chegou 
a circular com três namoradas ao mesmo tempo e as chamava 
todas de deusas. Ah, esse Charlie Sheen é mesmo um ator e 
lhe cairia muito bem um papel de anti-herói.                        //

Da esq. para a dir.: Kurt 
Cobain, Jack Nicholson, 
Charlie Sheen, Carlos 
Imperial e James Hunt
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Farol alto

A multiatleta, paramédica especializada em resgates e apresentadora 

Karina Oliani tem como ideal de heroísmo o alpinista norte-americano 

Alex Honnold, conhecido pelos free solos (sem cordas de proteção) 

em paredões e subidas acentuadas. “Ele confia tanto em suas 

habilidades que não tem como a gente também não confiar”, 

diz. “O que o torna incrível é o controle emocional e psicológico 

que ele tem da situação. A simplicidade e o jeito autêntico dele 

potencializam esse heroísmo. Ele não se gaba de fazer algo tão 

espetacular, simplesmente faz.”

Na unha

Na imagem, Alex Honnold escala sem 
equipamento (que o protegeria em caso de 
queda) a rocha Half Dome (2.694 metros), 
uma das três que formam a tríplice coroa do 
Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. 
Em 2012, o atleta subiu em free solo esta e 
as outras duas da trinca – El Capitain (910 
metros) e Monte Watkins (2.591 metros) – 
em apenas 18 horas e 50 minutos
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