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A frágil situação econômica do país continua a 
impactar negativamente o mercado automobi-
lístico, que registrou 23% de queda no total e 
29% de decréscimo dentre as marcas de luxo, 
em comparação ao mesmo período (de janeiro 
a agosto) do ano passado. Ainda assim, a Audi 
continua a se manter firme na primeira posição 
do segmento premium, o que nos motiva a se-
guir adiante, em alta rotação. 

No acumulado do ano (de janeiro a setem-
bro), comercializamos 8.931 unidades, mais 
do que qualquer concorrente. E nossos carros 
fabricados no Brasil, Audi Q3 e Audi A3 Sedan, 
são o primeiro e o terceiro, respectivamente, 
modelos mais vendidos do país dentro do seg-
mento premium.  

Tivemos R$ 10 milhões em receita de peças 
e acessórios durante o mês de setembro. E, no 
acumulado do ano, faturamos R$ 79,4 milhões 
na venda de itens pós-vendas, 38% a mais do 
que no mesmo período do ano passado. Ainda 
em 2016 investimos forte na nossa linha de 
acessórios, artigos e roupas Audi Collection: 
produtos específicos desenvolvidos para o mer-
cado brasileiro, o que também se tornou uma 
unidade rentável para a marca. 

Em dezembro, inauguramos mais uma con-
cessionária, a Audi Center Alphaville, que se tor-
na uma opção prática para os nossos clientes na 
região de Barueri e Santana do Parnaíba. A meta 
de 2016 é reinaugurar três autorizadas Audi: 
Florianópolis, João Pessoa e Recife.

Nesse ritmo acelerado, chegamos ao Salão 
do Automóvel 2016, no qual declaramos mais 
uma vez nossa absoluta paixão por performance 
e esportividade. Dentre as atrações deste ano, 
teremos a segunda geração do superesportivo 
Audi R8 V10 Coupé plus, que é fabricado de ma-
neira quase totalmente artesanal na planta Audi 
Böllinger Höfe, na Alemanha, e chega ao Brasil 
para ficar. No estande também estarão expostos 
o novo Audi S5, que revoluciona o design dos mo-
delos coupé e as versões performance dos supe-
resportivos Audi RS 6 e Audi RS 7.

Apesar de todas as adversidades, continua-
mos firmes no propósito de manter a lideran-
ça no segmento, tendo a paixão como principal 
combustível. 

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

Paixão como principal combustível
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Conheça nossa linha de Acessórios Genuínos. 
São mais de 400 itens disponíveis na rede de 
concessionários para toda a linha Audi.

Consulte a linha completa de Acessórios Genuínos Audi em um de nossos Concessionários.
Saiba mais em www.audi.com.br ou acessorios.audibrasil.com.br. Visite-nos também no 
facebook.com/AudiBrasil ou entre em contato pelo telefone 0800 777 2834.
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O amanhã chegou. 
Torne ele exclusivo.
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Legenda

Assista aos vídeos 
feitos para a 
revista no iPad.

Leia mais sobre este 
assunto na internet.

Audi Magazine para iPad 
está disponível gratuita-
mente na App Store.

www.facebook.com/audibrasil

Audi
www.audi.com.br 
Central de Relacionamento Audi 
Concierge: 0800 777 2834

youtube.com/audibr twitter.com/AudiBR
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O Test Drive do Audi R8, na pista alemã do Audi 

Driving Experience Center, foi registrado pela 

dupla Pedro Strelkow e Eudes de Santana.  

Pedro (à esq.), autor do texto e do vídeo, teve 

passagens por revistas como Exame, Veja e 

Bravo!. As fotografias de Eudes já ilustraram 

publicidade da Nike e da Sony.

6

Formada em arquitetura e urbanismo pela 

USP, Veridiana Scarpelli faz da ilustração sua 

principal atividade desde 2007. “Percebi que 

era o que eu queria de verdade”, diz. Ela co-

labora para veículos como a Folha de S.Paulo 

e as revistas Trip e Serrote. Para essa edição, 

Veri ilustrou a Confraria.

4

O fotógrafo Claus Lehmann, 37, colabora 

para revistas como GQ e Época Negócios. 

Para a Audi Magazine, ele clicou o passeio 

do skatista Bob Burnquist pelo Rio a bordo de 

um Audi TTS coupé. “Bob se conhece muito 

bem em imagens e faz questão de pensar em 

cada clique junto com o fotógrafo.”

5

Botafoguense como o entrevistado Bernardi-

nho, Tato Coutinho, 52 anos, já deixou sua 

marca em revistas como Panenka, Placar, Ca-

pricho, Exame e GOL. Nesta edição, o jornalista 

assina a seção Páginas Prata. “Quem diria que 

ele pudesse ser tão doce e tranquilo”, falou 

sobre o técnido da seleção masculina de vôlei.

1

O jornalista e escritor Ronaldo Bressane, 

46, publicou nove livros, entre eles a graphic 

novel V.I.S.H.N.U. (Cia. das Letras). Nesta 

edição, ele escreve sobre os objetos pessoais 

de J.R. Duran. “Eu o conheço há 15 anos, pa-

peamos como duas senhoras tricoteiras”, diz.

2

A seleção de fotos das Olimpíadas do Rio, 

nesta edição, é assinada por Eder Chiodetto, 

curador especializado em fotografia com 

mais de 70 exposições no Brasil e no exterior. 

Eder é autor de sete livros, entre eles Curado-

ria em fotografia: da pesquisa à exposição.

3
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A Trip Editora, cons ci en te 
das questões am bi en tais e 
sociais, utiliza papéis com 
certificado FSC (Forest 
Stewardship Council) para 
impressão deste material. A 
Certificação FSC garante que 
uma matéria-prima florestal 
provenha de um manejo 
considerado social, ambiental 
e economicamente adequado 
e outras fontes controladas.

AUDI104_COLABORADORES.indd   12 27/10/16   15:38



 1 2 33 44

 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
Marcello Dantas vive na nuvem, 
é viajante, fotógrafo, cozinheiro, 
curador e criador de museus.

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

CONFRADES 
ESPECIALMENTE 
CONVIDADOS

 7    Thomaz Srougi
Criou em 2011 o Dr. Consulta, 
rede de centros médicos a preços 
acessíveis com 20 endereços na 
Grande São Paulo.

 8   Edgard Corona
O empresário fundou em 1995 a 
Bio Ritmo, rede de academias com 
30 unidades, e Smart Fit, bandeira 
econômica do grupo, com mais de 
220 fi liais espalhadas pelo Brasil.

6 7 85
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Aberto em 2014 e ostentando uma estrela no Guia Michelin,  
o restaurante Tuju, em Pinheiros (SP), sediou o jantar da 
Confraria para colher ideias sobre o tema Paixão. Entre os 
confrades fixos, marcaram presença Marcello Dantas, J.R. 
Duran e Tuca Reinés. Duas personalidades foram convida-
das para compor a mesa e trazerem sugestões de reporta-
gens e personagens: os empresários Edgard Corona (funda-
dor das redes de academia Bio Ritmo e Smart Fit) e Thomaz 
Srougi (empreendedor por trás do Dr. Consulta, primeira 
rede médica de baixo custo e alta qualidade).

Paulo Lima, sócio-fundador e presidente da Trip Editora, 
abriu os trabalhos do jantar confessando a “feliz experiência” 
que teve ao comparecer aos Jogos Olímpicos Rio 2016. “Olha 
como dá para este país ser apaixonante”, comentou. Edgard 
Corona concordou e completou narrando os momentos mais 
tocantes da cerimônia de abertura. “Foi muito emocionante 

NESTA EDIÇÃO

Marcello Dantas 16
Onze milhões de fotos

Thomaz Srougi 17
A conversa é o remédio

Tuca Reinés 18
Congonhas no quintal

Ve r i d i a n a  S c a r p e l l i 
i l u s t r a ç ã o

Confraria

14 Audi Magazine

ver todo mundo chorando durante a execução do hino na-
cional com o Paulinho da Viola. As participações de Gisele 
Bündchen e Jorge Ben Jor também foram demais.”

A partir daí, a conversa correu solta entre temas de co-
nhecimento nacional e visões bem pessoais sobre a aplica-
ção do tema Paixão. Para Thomaz Srougi, por exemplo, é 
no domingo à noite que você percebe se está ou não apai-
xonado pelo trabalho que realiza. No caso dele, sim, ele 
nota que encara feliz a proximidade da segunda-feira, tão 
temida por tanta gente. Já o fotógrafo J. R. Duran, como 
costuma fazer, lançou questões que fizeram a mesa refle-
tir: “Por que as pessoas costumam ter medo da paixão?”. 
Ou ainda: “Para que serve a paixão?”. Não pretendemos 
cravar respostas definitivas para essas e outras questões 
– nosso desejo é que você se deleite com os perfis e repor-
tagens que surgiram a partir desse ótimo debate.             //
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Thomaz Srougi

Até onde perseguir 
uma paixão?  

Até o limite em 

que seus princípios 

e valores se 

mantenham intactos.

Criador da rede de centros médicos  

Dr. Consulta, nosso confrade convidado diz  

o que pode fazer a diferença na profissão

A conversa  
é o remédio

O bom médico é apaixonado. A ele a medicina oferece um 
privilégio sem paralelo na vida em sociedade: a chance de 
aliviar o sofrimento alheio e resgatar seres para a vida.

Entretanto, como qualquer privilégio, isso não é para 
todos. O bom médico já nasce assim. Tem aptidão, coloca 
interesses pessoais em último plano, pois tem espírito al-
truísta. Ele não se importa em se prejudicar ou em se privar 
de horas de sono, de momentos de lazer ou até da convi-
vência com a própria família se for para servir o próximo.

Além da aptidão inata, o bom médico é transformado 
e moldado ao longo da vida. Medicina é uma profissão ex-
tremamente técnica. O conhecimento científico (seja físico, 
químico, biomecânico e muitos outros) é necessário para 
resolver os problemas físicos dos outros. Há conhecimento 
acadêmico e métodos práticos para situações específicas 
que podem ser desenvolvidos e transmitidos de um médico 
para outro.

O bom médico também consegue trazer alento emo-
cional, mesmo quando não há solução para um problema 
de saúde. Compaixão e empatia são fundamentais e esse 
profissional exemplar tem de ter sensibilidade para equili-
brar aptidão, técnica e apoio psicológico. No mundo atual, 
onde tudo deve ser rápido e as pessoas não têm tempo para 
nada, uma conversa sincera e atenciosa pode fazer toda a 
diferença para quem não está se sentindo bem.

Não tive competência para ser médico, ao contrário do 
meu pai e do meu irmão. Mas há dois elementos centrais 
e comuns entre a minha área de atividade e a deles: nós 
três procuramos quebrar os limites e lidamos com pessoas. 
Tanto eles como eu estamos tentando alongar os limites 
em busca da criação de valor, seja para as pessoas, seja 
construindo novos serviços. Sem paixão, esquece!             //
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Marcello Dantas

16

Até onde perseguir 
uma paixão?  

Até a beira do 

precipício. Nem  

um passo a mais.

“Fotografar sua salada a tornará um fantasma”, Douglas Coupland 

Imagens sempre foram uma forma poderosa de comunicação. Na era em 
que vivemos, porém, elas ganharam o lugar das palavras. Produzimos ima-
gens num ritmo alucinante e passamos a substituir a comunicação textual 
pela imagética – muitas vezes desprovida de letras e com seu contexto im-
plícito ou aberto a interpretação. O advento dos smartphones revolucionou 
a captação e a distribuição de imagens em um ritmo antes inimaginável.

Recentemente um novo software deu uma dimensão para mim do 
processo de aceleração brutal da nossa captação de imagens. O Google 
Photos Backup (aplicativo de nuvem do Google para guardar e indexar 
suas imagens gratuitamente) apresentou a totalidade de nossos acervos 
escondidos nas pastas dos discos rígidos. Para minha surpresa, descobri 
que já acumulei individualmente mais de 11 milhões de fotografias. Para 
efeito de comparação, a coleção de imagens da Biblioteca Nacional, com 
mais de 200 anos de história, possui algo em torno de 6 milhões de fotos.

Claro que não existe comparação de relevância e qualidade entre 
as grandes coleções públicas e a miríade de um acervo individual. Uma 

conta a história de um povo, uma cultura, uma identidade; a outra traz 
fragmentos aleatórios de uma vida ordinária. Mas é exatamente isso que 
é o revolucionário. Passamos a possuir uma documentação da vida que 
não nos permite mais esquecer os fantasmas que nos cercam. A pequena 
história ganhou dimensão através das imagens.

O paradoxo dessa voracidade em produzir fotos é a facilidade que te-
mos para perdê-las. É impossível uma pessoa produzir e catalogar com 
eficiência tal quantidade de imagens nesse ritmo insano. Porém, tudo 
que é gerado é evidência para contar nossa pequena história individual. O 
software do Google incluiu uma enorme dose de indexação por inteligên-
cia artificial que impressiona muitas vezes pela precisão e pela maneira 
com que relaciona coisas improváveis. Uma busca por rabbit em inglês 
pode gerar uma imagem de uma pessoa que tenha o sobrenome Coelho, 
por exemplo. Ou uma busca por Paris pode indexar uma foto dos anos 20 
com o contorno da Torre Eiffel. 

Assim como a geolocalização nos ofereceu uma capacidade única de 
sempre sabermos onde estamos, a produção compulsiva de imagens 
criou uma evidência verificável para aliviar a ansiedade coletiva de cons-
truir narrativas. Onde estamos, de onde viemos e para onde vamos sem-
pre foram a síntese da dúvida existencial. Esse aparelho no seu bolso 
parece prometer respostas para as mais profundas questões da humani-
dade. Ou não.                //

Nosso confrade ficou impressionado quando percebeu o número de imagens feitas e arquivadas

Onze milhões de fotos

Audi Magazine
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Passei minha infância morando em uma casa com desenho arquitetôni-
co especial. Ela ficava bem embaixo da linha de pouso do Aeroporto de 
Congonhas. Todas as aterrissagens eram anunciadas pela sinfonia espe-
tacular dos turbo-hélices da época. Esse som inesquecível me fazia correr 
para apreciar aquele show prateado de tecnologia que acontecia de tem-
pos em tempos sobre o meu lar. 

Isso era nos anos 60, quando o rei dos ares era o Super Constellation, 
avião quadrimotor a pistão fabricado pela empresa americana Lockhead. 
Muitas vezes o vi pousar com um ou dois motores desligados. Cada aero-
nave tinha seu som característico e eu conseguia identificar todas.

Não sei o que me atraía mais: o design ou o som dos aviões. Só sei que 
em casa eu me sentia em um museu de tecnologia e engenharia toda vez 
que corria até a janela para ver um deles passando. E eu já arriscava falar qual 
avião era! O ponto máximo era quando o trem de pouso era baixado nos 

segundos que acompanhavam a aproximação das aeronaves de Congonhas.
Acompanhei toda a evolução da aviação de camarote. Quando a era a 

jato chegou, até o cheiro no bairro mudou porque o combustível que se 
espalhava pelo ar era outro. Depois chegaram o francês Caravelle e os in-
gleses Comet One Eleven (BAC 111, da British Aircraft), que inauguraram 
a propulsão a jato na aviação comercial. Isso sim era um som heavy metal! 

Assisti ao pouso do primeiro Boeing 737 (Vasp) em Congonhas numa 
tarde fria de sábado, provavelmente em 1970. Até hoje tenho as fotogra-
fias em preto e branco desse dia que foi histórico para mim. 

Sempre no meu campo de visão eu enquadrava um pedaço da arquite-
tura da casa e o avião, coisa que faço até hoje quando fotografo uma nave 
no céu. Só mudaram duas coisas: hoje acompanho os pousos através de um 
aplicativo no iPhone chamado Flightradar 24; e o som, que diminuiu (e mui-
to) em decibéis. A paixão pelo assunto, porém, continua a mesma.           //

A paixão por aviação foi enquadrada pelo fotógrafo  

que viu de perto a evolução das aeronaves

Congonhas no quintal

Até onde perseguir 
uma paixão?  

Até acabar o 

combustível. 

Tuca Reinés

18 Audi Magazine
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Boas-novas
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Design, gadgets e tecnologia 

Edição Luiza Karam 

–

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

1

20 Audi Magazine

AUDI104_GADGETS.indd   20 27/10/16   15:40

21Audi Magazine

2

3

4

5

1 Inspirado no design original da lâmpada 
de Thomas Edison (1847-1931), a luminária 
em formato de coração Love Me Edison 
Light Bulb dá um ar vintage e aconchegante 
ao ambiente. U$ 20. www.tinyurl.com/jg9ptru. 
2 Útil para aventuras na natureza, o fogão 
portátil BaseCamp converte o calor da 
madeira queimada em eletricidade para 
cozinhar ou usar como carregador de celular, 
de computador  etc. US$ 300. www.tinyurl.

com/j4f9k88. 3 Criado pelo designer britânico 
Paul Cocksedge, o miniamplifi cador Vamp 
Stereo permite que você conecte seu celular 
ou computador via Bluetooth a qualquer 
conjunto de alto-falantes, por mais antigos 
que eles possam ser. Basta acoplar os fi os 
de até duas caixas de som e colocar seu 
dispositivo para tocar. A bateria tem até 
10 horas de autonomia. 60 libras. www.

tinyurl.com/hmgl5y9. 4 Com design que imita 
o ouvido humano, bateria que carrega sem 
fi o com 12 horas de autonomia e comandos 
sem botões na própria superfície externa 
do dispositivo, o fone de ouvido Human se 
acopla anatomicamente na orelha e isola 
os ruídos externos. Tem função de tradução 
simultânea e permite compartilhar as 
músicas que estão sendo ouvidas. Bom 
para usar a dois. US$ 400. www.tinyurl.com/

hjs65mq. 5 A câmera Leica Sofort fotografa 
instantâneos ao estilo Polaroid, mas com 
tecnologia moderna. Possui quatro modos 
de defi nição (automático, festa, esporte e 
macro), controle de granulação, foco, brilho 
e recursos que garantem selfi e impecável no 
espelho. US$ 300. www.tinyurl.com/jnub34y. 
6. De design minimalista e maquinário 
silencioso, o toca-discos Clearaudio Emotion 
SE tem uma tecnologia chamada Ceramic 
Magnatic Bearing: o vinil fl utua sobre um 
campo magnético. R$ 23.900. www.tinyurl.

com/jsq8h7z
6
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Mundo Audi
–

Eventos, esportes e lifestyle 

Edição Carlos Messias 

–

Na edição deste ano do Salão do Automóvel, que acontece de 10 a 20 de novembro no São Paulo 
Expo, o estande da Audi deve voltar a ser um dos mais disputados. Isso porque lá estarão algumas 
das máquinas mais furiosas do planeta, como o novo Audi R8 V10 Coupé plus (leia sobre o modelo na 
página 40), que será oficialmente lançado no Brasil, o Audi RS 6 Performance e o Audi RS 7 Perfor-
mance, o novo Audi S5 e o Audi R18, protótipo de corrida da Audi Sport no WEC (Campeonato Mundial 
de Endurance). “Nesta edição, vamos explorar a esportividade e as inovaçaões da Audi, tanto pelos 
modelos expostos quanto pelas atividades que serão propostas”, explica Herlander Zola, diretor de 
Marketing da Audi do Brasil.

Já no quesito inovação, as atrações não ficarão por menos. Você poderá ver, em primeira mão, 
uma amostra do Audi Lunar quattro, sonda espacial desenvolvida pelo time de engenheiros da Audi 

Hora de ir ao Salão!
Audi chega ao Salão do Automóvel de São Paulo com foco na performance e na esportividade
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Salão do Automóvel 2016 

De 10 a 20 de novembro

São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo

Ingressos: www.premier.ticketsforfun.com.br    R$ 40

Projeto em 3D do estande da 
Audi no Salão, que terá o novo 
Audi R8 (vermelho, à frente) 
como principal atração

para percorrer 500 metros da superfície da Lua em 2017. 
Também será exposto o revolucionário Audi h-tron quattro 
Concept, veículo híbrido movido a hidrogênio e eletricidade. 
E, vinda direto da Alemanha, a bicicleta Audi feita de fi bra 
de carbono com pneus modulares. 

Os frequentadores também vão se surpreender com os 
dois telões de LED que serão instalados na área externa do 
estande, um deles com 1.800 metros quadrados. “Terão a 
melhor defi nição do Brasil”, atesta Zola. Sob a área fechada 
do estande, também será montada uma área com paredes 
de vidro da Audi Exclusive, onde o público poderá ver um 
Audi A8 totalmente customizado com peças originais. Na 
mesma área estará um ponto de vendas dos produtos Audi 
Collection e, no piso superior, serão oferecidas degustações 
de vinho e uísque para convidados.

Esta será a primeira edição do Salão do Automóvel no recém-
inaugurado São Paulo Expo, o maior centro de exposições 
da América Latina, com 100 mil metros quadrados e esta-
cionamento coberto com capacidade para 45 mil carros. 
“O pavilhão é totalmente climatizado. A experiência para 
o público será muito mais confortável”, acrescenta Zola.Il
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Recordar é viver

De olho nos destaques
Conheça as estrelas da Audi no Salão do Automóvel 2016

Um mergulho na história das principais atrações da Audi em edições passadas do evento

1998

O então recém-lançado Audi TT chega 

ao Salão içado por um helicóptero

1994

No ano da chegada da Audi ao país, 

a marca apresenta o futurista Audi Avus

2000

O revolucionário Audi A8, totalmente 

fabricado em alumínio, chega ao país

Audi h-tron quattro concept
Imagina a economia fi nanceira e de recursos naturais, 

além da preservação da atmosfera, que veículos movidos 

a água não proporcionariam. Essa não é uma realidade 

distante para a Audi, e seu novo carro-conceito comprova 

isso. O SUV híbrido, com design do Audi Q6, que deve ser 

lançado em breve, combina energia elétrica e hidrogênio. 
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Audi S5 Sportback
O design representa uma revolução dos modelos coupé. 

Combina elegância e esportividade na carroceria que esconde 

um violento motor de 333 cavalos. Como membro da família 

S, é repleto de itens que complementam o aspecto esportivo 

do modelo, como detalhes em alumínio escovado fosco, ban-

cos dianteiros esportivos e revestimento em couro Napa.

AUDI104_mundoaudi__salão.indd   24 27/10/16   15:49
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Audi R8 V10  
Coupé plus
Gerado nas pistas e concebido 

para as ruas, o Audi R8 V10  

Coupé plus será a grande es-

trela entre os lançamentos do 

estande. Com design remode-

lado e recheado de inovações 

tecnológicas, o superespor-

tivo chega ao mercado com 

motor de 610 cavalos de 

potência. Gosta de acelerar? 

Então, esse é o seu carro.

Audi RS 6 Performance  
e Audi RS 7 Performance
Os superesportivos disfarçados de carros de família – a station 

wagon Audi RS 6 e o sportback Audi RS 7 – ganham versões 

ainda mais poderosas. Os modelos, que já contavam com im-

ponentes 560 cavalos, agora chegam às ruas com 605 cavalos 

–  mais do que a grande maioria dos coupés esportivos de 

outras marcas – e fazem de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos.

2006

Em uma ação inédita, 

dois robôs foram trazidos 

da Alemanha para escul-

pir protótipos do Audi A3 

em poliuretano, diante 

dos olhos do público

2012

Audi R8 GT Spyder é pilotado pelo 

craque Neymar nas cercanias do Salão

2014

Frequentadores fizeram um test-drive com 

veículos Audi na área externa do Anhembi 
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Desenvolvido em uma joint venture com a Porsche, o Audi RS 2 Avant foi o primeiro station wagon 

superesportivo do mundo, com motor de 315 cavalos. Fazia de 0 a 50 km/h em 1,5 segundo, mais 

rápido do que a McLaren de Fórmula 1 da época. Fabricado entre 1994 e 1995, foi o primeiro 

modelo da linha RS da Audi e teve produção limitada de apenas 28.901 unidades, das quais 60 

foram trazidas ao Brasil. Dez destas hoje estão nas mãos de um grupo de afi cionados de São 

Paulo, o clube RS 2 Brasil, formado no ano passado. “A gente já era amigo, muitos de nós desde 

a infância. Resolvemos nos unir para encontrar um RS 2 para cada um”, explica o empresário e 

membro Stefan Darakdjian. O grupo organiza encontros regulares para trocar fi gurinhas sobre 

o modelo, como onde encontrar peças originais. “Mandei importar o couro do banco original da 

Alemanha. Somos puristas”, revela o integrante Eric Di Jacinto, também empresário.  

1. Audi RS 2 azul, cor em que 
foi promovido nos anúncios 
de 1994. 2. Modelo atinge 
262 km/h de velocidade fi nal 
(controlada eletronicamen-
te). 3. Detalhe do painel com 
toca-CDs original. 4. Emble-
ma traseiro revela a parceria 
Audi-Porsche

Apaixonados pelo icônico e raro superesportivo Audi RS 2 Avant formam grupo de encontro em São Paulo

Sete dos dez integrantes do 
clube RS 2 Brasil se reuniram 
em setembro no restaurante 
Ilha das Flores, em São Paulo

RS 2: um clássico
1 2 3 4
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A Audi Collection é uma linha de mais de 50 produtos, 

entre acessórios, roupas e itens do dia a dia inspirados 

na tecnologia de ponta, no design e na esportividade 

característicos da Audi. Presente nas concessionárias 

desde que a marca chegou ao Brasil, a Audi Collection 

ganhou neste ano uma linha de produtos pensados 

para o público brasileiro, além das peças importadas. 

Oferece diferentes coleções como a Audi Sport, com 

peças inspiradas no universo das pistas de corrida, uma 

mais esportiva desenvolvida em parceria com a Adidas,  

e uma linha mais sofi sticada e discreta, que tem como 

foco as quatro argolas da marca. Os produtos estão 

disponíveis na rede de autorizadas Audi, nos eventos 

da marca, no Audi Lounge (São Paulo) e na Audi Shop 

(no Salão do Automóvel).

Estilo Audi A linha de produtos Audi Collection combina com você 

Camiseta polo 

Capa de iPhone 6 
(também disponível 
para Galaxy S7)

Guarda-chuva com 
as quatro argolas

Abridor de vinho 
Audi Sport

Relógio unissex 
Audi Blackline

Capa de iPhone 6 
(também disponível 
para Galaxy S7)

Guarda-chuva com 
as quatro argolas

Mala de mão R8
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Força no pedal Audi patrocina o campeonato de circuito amador L’Étape Brasil

A Audi foi a patrocinadora oficial da segunda edição do L’Étape Brasil, 

maior prova de ciclismo amador da América Latina e que faz parte 

do circuito amador do Tour de France. A prova aconteceu em 15 de 

setembro em Cunha (SP). Mais de 2.800 pessoas se inscreveram para 

pedalar em um trajeto de 112 quilômetros na Serra da Bocaina, em 

uma variação de altura de 2.870 metros. Os campeões foram o ex-

profissional Ricardo Pichetta e Carla Prada, mulher do medalhista 

olímpico e tricampeão mundial de vela Bruno Prada. O evento recebeu 

outros convidados especiais, como o técnico Bernardinho, a ex-jogadora 

de vôlei Fernanda Venturini e o apresentador Rodrigo Hilbert. Teve 

ainda a ilustre presença do Audi RS 6, carro padrinho da competição; 

dos Audi Q3, Q5 e Q7; e da Audi Sport Bike – ela veio da Alemanha 

especialmente para a corrida e para o Salão do Automóvel de São Paulo.  

Ciclistas participam 
da segunda edição 
do L’Étape Brasil, na 
Serra da Bocaina, que 
teve estande da Audi

O Audi RS 6 foi o carro padrinho 
do L’Étape Brasil 2016
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Dezesseis dos principais chefs da cidade 
serviram suas especialidades no evento

Evento começou em Londres 
em 2003 e ganhou sua primeira 

versão no Brasil este ano

Nova Audi Q7 
foi destaque no 
estande da Audi 
no Taste of SP
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Chefs na hípica Audi apoia a primeira edição do Taste of São Paulo

O circuito Taste Festivals começou em Londres, em 2003, com o intuito 

de reunir chefs dos melhores restaurantes da cidade. O evento se 

expandiu para 20 países, até chegar ao Brasil. O Taste of São Paulo teve 

sua primeira edição entre os dias 8 e 11 de setembro, na hípica Santo 

Amaro. Reuniu 16 dos principais nomes da gastronomia paulistana, 

como Rodrigo Oliveira (do restaurante Mocotó), Daniel Redondo e 

Helena Rizzo (Maní), Ivan Ralston (Tuju) e Jeff erson Rueda (Casa do 

Porco e Dona Onça), que ofereceram suas especialidades em estandes 

abertos ao público. O evento também promoveu workshops e aulas 

de culinária. A Audi, apoiadora do Taste of SP, marcou presença com 

um estande, onde o público pôde ver de perto a nova Audi Q7 e o 

comprar itens da Audi Collection. 
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Desafi o 
Audi
Marca lança concurso que premia 
trabalhos criativos da Panamericana 
Escola de Arte e Design

A Audi fez uma parceria inédita com a Panamericana Escola de Arte e Design. Aos alunos 

das duas unidades da escola foi proposto um desafi o chamado “Projeto Criatividade: 

Audi | Panamericana”. Neste, estudantes dos oito cursos oferecidos pela instituição, 

como publicidade, design gráfi co, design de interiores e fotografi a, deveriam elaborar 

um projeto, dentro de suas respectivas áreas, que representasse os três pilares da Audi: 

progressividade, esportividade e sofi sticação. A iniciativa teve 128 inscritos, que tiveram 

orientação dos professores da escola. No dia 4 de setembro, os seis melhores trabalhos 

foram premiados em uma cerimônia no Audi Lounge. O espaço também abrigou uma 

exposição de todas as peças inscritas. “O mais importante de uma ação como esta é que 

os alunos obtêm uma rica experiência de mercado”, elogiou o diretor da Panamericana, 

Alex Lipszyc. Os vencedores ganharam um vale-compras de R$ 600 da Audi Collection, 

um vale-compras de R$ 1.000 da Livraria Cultura, e um Audi TT para curtirem à vontade 

durante um fi m de semana.  

1. Jörg Hofmann, 
presidente da Audi do 
Brasil, faz discurso na 
premiação do “Projeto 
Criatividade: Audi | 
Panamericana”. 
2. Os seis vencedores 
recebem o prêmio de 
Hofmann (ao centro) 
e do diretor da escola, 
Alex Lipszyc (à dir.). 
3. O evento lotou o 
terceiro piso do Audi 
Lounge. 4. Os trabalhos 
dos 128 inscritos 
foram expostos no 
Audi Lounge durante 
o mês de outubro. 5. 
Jörg Hofmann (à esq.) 
oferece certifi cado
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Conheça os trabalhos 
selecionados

1. Peça de design gráfi co 
do aluno Rafael Sukita. 
2. Chaise Audi, de Carolina 
Martins, foi inspirada pelo 
design Audi. 3. O Audi 
Eyeware, de Aloysio Xavier, 
foi baseado na linha de 
faróis da marca. 4. Mariana 
Okamura desenvolveu o 
tabuleiro de xadrez Audi. 
5. Peça do aluno Marcel 
Oliveira Bruno representa 
a evolução da tecnologia 
a partir da arte rupestre. 
6. Projeto de design de 
interiores de Vitor Dourado 
Pedalini coloca o carro no 
centro da sala.
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4
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Um adeus ao capitão
Uma homenagem a Carlos Alberto Torres, embaixador da marca Audi e eterno comandante da seleção brasileira

Toda vez que a seleção brasileira entra em campo para disputar uma partida, 

um dos jogadores veste uma braçadeira para assumir o papel de capitão 

da equipe, aquele que lidera os companheiros no gramado. Ao longo de 

tantos anos e tantas Copas do Mundo, foram muitos os capitães. Quando, 

porém, um comentarista esportivo diz “o capitão”, qualquer torcedor sabe 

de quem se trata. “O” capitão, o maior entre eles, era Carlos Alberto Torres. 

No último dia 25 de outubro, o Brasil se entristeceu com a morte de 

seu eterno capitão, vítima de um infarto fulminante, aos 72 anos, no 

Rio de Janeiro.

Lateral direito por ofício, Carlos Alberto Torres entrou para a galeria dos 

imortais ao conquistar o tricampeonato mundial de futebol, em 1970, no 

México. À frente da inesquecível seleção de Pelé, Tostão e companhia, ele 

marcou o antológico último gol da final (Brasil 4 x 1 Itália) e ergueu a taça 

Jules Rimet no estádio Azteca. Mais do que isso: ele a beijou, inaugurando 

um ritual para sempre repetido no universo esportivo. O lateral vestiu 

ainda as camisas de Fluminense, Botafogo, Flamengo, Santos, California 

Surf e New York Cosmos.

Desde 2010, Carlos Alberto Torres foi também um embaixador da marca 

Audi, da qual ele era um declarado fã. Sempre generoso, ele mostrava 

verdadeiro prazer de participar de eventos e cerimônias da montadora alemã.

A Audi registra aqui sua mais sincera gratidão e admiração pelo parceiro 

e ídolo Carlos Alberto Torres. Nós, assim como todos os brasileiros, nunca 

nos esqueceremos da sua grandeza, capitão.

Acima, Carlos 
Alberto recebe passe 

açucarado de Pelé 
para fazer o quarto gol 
contra a Itália na final 

da Copa de 70; ao 
lado, o capitão ergue a 
taça do tricampeonato 

mundial no México 
(1970); abaixo, como 

embaixador da Audi
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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 Alphaville
(11) 4196 1011 
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

A Audi encerra 2016 com a inauguração de uma concessionária, em Alphaville, 

além da ampliação de outras três lojas: a Audi Center João Pessoa, que será 

reinaugurada no dia 17 de novembro; a Audi Center Recife, que reabre em 1º 

de dezembro; e a Audi Center Florianópolis, que ganha novo endereço a partir 

do mês de dezembro.

Com inauguração marcada para 1º de dezembro, a nova Audi Center Alphaville 

coloca a marca de volta à região de Barueri e Santana do Parnaíba. “Esperamos 

também atrair clientes de outras áreas próximas, como Osasco, Tamboré, 

Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina”, diz André Novis, sócio e diretor-geral do 

grupo Brabus. Fundada em 1991, a empresa, que possui sete lojas na capital 

e região dedicadas a uma marca japonesa, investe pela primeira vez no seg-

mento premium. “Com a Audi, pretendemos atingir outro público”, acrescenta.  

Instalada em uma área de 4.600 metros quadrados no número 2011 da ala-

meda Araguaia, a nova autorizada (www.audicenteralphaville.com.br) terá 

showroom com toda a linha Audi, espaço de seminovos e oficina completa 

para atendimento pós-vendas. 

Agora em Alphaville Nova concessionária e a reinauguração de outras três lojas

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

AUDI104_MUNDO AUDI_notas.indd   36 28/10/16   16:15



Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

AUDI104_ABRE MOVER.indd   38 27/10/16   15:56

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

AUDI104_ABRE MOVER.indd   39 27/10/16   15:56



Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Mover

40 Audi Magazine

AUDI104_R8.indd   40 27/10/16   15:58

Encontro marcado
Grande lançamento do estande da Audi no Salão do Automóvel 2016,  

o novo Audi R8 V10 Coupé plus chega ao mercado brasileiro mais leve, 

mais potente,  com tecnologias mais avançadas e design remodelado

Por Carlos Messias
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Apresentado no New York Motor Show deste 
ano, o novo Audi R8 V10 Coupé plus será oficial-
mente lançado no Brasil no Salão do Automóvel 
de São Paulo, que acontece de 10 a 20 de novem-
bro, no São Paulo Expo. Grande atração do estan-
de da marca: a segunda geração do já consagrado 
Audi R8, modelo lançado comercialmente em 
2006, que nasceu nas pistas de corrida – contexto 
que permanece em seu DNA. 

A origem do superesportivo pode ser traçada 
até 1999, quando começou a ser desenvolvido 
como um protótipo de corrida chamado Audi R8 
LMS. “Posso dizer que eu vivi o R8 pelo fato de 
tê-lo visto nascer na pista, com todas essas pes-
soas aqui da Audi Sport, que desenvolveram um 
carro de corrida para ser um vencedor, fazendo o 
melhor que pudemos”, diz o piloto aposentado e 
embaixador do Audi Team Tom Kristensen, maior 
vencedor na história das 24 Horas de Le Mans, 
com nove vitórias – cinco delas atrás do volante do 

R8 (leia mais sobre ele na reportagem a seguir). 
A sigla LMS é justamente uma abreviação de Le 
Mans, prova da Tríplice Coroa do automobilismo, 
e o modelo, que marcou o início da hegemonia 
Audi nas corridas de longa duração, foi desenvol-
vido para vencê-la. 

A versão “civil” do Audi R8 foi apresenta-
da ao público no Paris Auto Show de 2006 e se 
tornou o primeiro carro comercial com o motor 
no meio do chassi. E o novo R8 V10 Coupé plus 
é o modelo que mais se assemelha ao R8 LMS. 
O modelo representa mais um marco da enge-
nharia de construção leve da Audi. Embora mais 
potente, vem com o chassi (Audi Space Frame) 
aprimorado, que, graças a uma combinação 
de alumínio e plástico reforçado com fibra de 
carbono (CFRP), deixa o novo Audi R8 até 50 
quilos mais leve do que seu antecessor. O mo-
delo chega ao Brasil na versão Coupé V10 plus, 
com motor de 610 cavalos. Potência que faz >> Fo
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O novo R8 chega ao Brasil 
na versão Coupé V10 plus; 
na página ao lado, detalhe 

do motor de 610 cavalos 
que fica aparente  na 

parte traseira do veículo
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o carro ir de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,2 
segundos, chegando a 330 quilômetros por hora 
de velocidade final.

O motor FSI agora recebe a injeção direta do 
combustível na câmara de combustão, onde é 
supercomprimido. O conjunto de injeção direta e 
indireta (acionada em baixa rotação) e a desati-
vação de cilindros permitem que o V10 plus faça 
um consumo combinado de 12,3 quilômetros por 
litro (na cidade) e 9,3 quilômetros por litro (na 
estrada).  

A dupla embreagem de painel múltiplo com 
controle otimizado e resposta direta permite a 
distribuição variável do torque entre os eixos dian-
teiro e traseiro, com ênfase na parte posterior. O 
câmbio S tronic de sete velocidades trabalha as 
marchas mais altas em rotações muito baixas, o 
que gera mais eficiência no consumo e no rendi-
mento. A transmissão agora foi colocada atrás do 
motor, que fica na transversal, e tem uma tomada 
de força que transmite a energia para o eixo dian-
teiro. Sem contar que o novo R8 vem equipado 
com dois sistemas que aumentam ainda mais a 
dirigibilidade do superesportivo. Um deles é con-
trole eletrônico de estabilidade (ESC), programa 
capaz de identificar a perda de controle sobre o 
veículo e fazer as correções necessárias para que 
não haja colisão. O outro é o Audi Launch Control, 
um software desenvolvido para carros de corrida 
que mantém o motor acima de 500 rotações por 
minuto, evitando que o câmbio engasgue e as ro-
das travem em arrancadas. Tudo isso, somado à 
estabilidade do sistema de tração integral quat-
tro, se traduz na aderência, na aceleração quase 
antiderrapante e no total controle da direção. 

As mudanças também abrangem os tipos de 
materiais usados na construção. No interior e no 
exterior, nota-se uma série de acabamentos de 
fibra de carbono, que substituiu o alumínio mo-
nocoque, deixando o carro muito mais leve. O 
material também aparece nos spoilers dianteiros 
e nos retrovisores. As duas entradas de ar late-
rais, além de contribuírem com a esportividade 
no design, também garantem que o ar resfriado 

chegue ao motor e ao sistema de freios de cerâ-
mica, material que diminui o peso do veículo em 
12 quilos e proporciona ainda mais segurança. 

Para a montagem do novo R8, a Audi ergueu 
no ano passado uma nova planta, de 230 mil me-
tros quadrados, no parque industrial de Böllinger 
Höfe, na cidade de Heilbronn, ao sul da Alemanha. 
Diferentemente da produção de grandes volu-
mes, em que a maior parte dos processos é auto-
matizada, os 492 funcionários da Audi Böllinger 
Höfe realizam muitas tarefas manualmente, da 
funilaria à tapeçaria. 

Ao ser adaptado para as ruas, além de man-
ter a performance das pistas, o Audi R8 também 
recebeu a roupagem de conforto habitual dos  
veículos da marca. A posição do banco do moto-
rista (em formato de concha e revestido de couro 
Napa – item opcional para o mercado brasileiro), 
em conjunto com o console central e os coman-
dos, na maioria ativáveis pelo volante, torna a ex-
periência de dirigir muito melhor. Entre os itens 
de série do novo R8 destaca-se o revolucionário 
Audi Virtual Cockpit, que concentra painel de ins-
trumentos (velocímetro e conta-giros), navega-
dor, display do sistema de infotenimento MMI e 
todas as informações do veículo no painel de LED 
localizado logo atrás do volante, diretamente no 
campo de visão do motorista. 

O lançamento também pode vir equipado 
com o Audi Matrix Laser Light (item de série 
para o mercado brasileiro), conjunto de faróis 
desenvolvido para o Audi R8 LMS, versão que ga-
nhou uma série limitada para as ruas em 2014, 
e utiliza díodos de laser de alta intensidade, 
proporcionando quase 500 metros de alcance.  
O novo Audi R8 não te deixa no escuro.               //

O Audi R8 

vai de 0 a 

100 km/h 

em 3,2 

segundos 
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Motorização: 610 cavalos

Transmissão: S tronic de sete velocidades com dupla embreagem

Itens: Audi Virtual Cockpit, Controle Eletrônico de Estabilidade 
(ESC), Audi Launch Control, modo Coasting, Audi Magnetic  
Ride, faróis com luz a laser, direção dinâmica, rodas aro 20, 
volante esportivo multifuncional revestido em couro perfurado, 
bancos esportivos em formato de concha revestidos em couro 
Napa, sistema de auto-falantes Bang & Olufsen, Audi Drive 
Select, ajuste de temperatura dos assentos, tiras de iluminação 
nas portas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, 
freios de cerâmica

Audi R8 V10 Coupé plus 

Em sentido 
horário: o volante 

multifuncional 
do novo Audi R8 

inclui o botão 
de acionamento 

sem chave da 
ignição – ao fundo, 

painel com Audi 
Virtual Cockpit; no 
câmbio, é possível 

ativar as funções 
Launch Control e o 

controle eletrônico 
de estabilidade do 

veículo; fibra de 
carbono compõe o 

acabamento interno; 
o material também 
aparece nas saídas 

de ar e nos spoilers
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Tom em casa

Em pleno Audi Driving Experience Center, na Alemanha, o piloto dinamarquês Tom 

Kristensen, maior vencedor das 24 Horas de Le Mans, testa o modelo que viu nascer em 

1999. “Posso dizer honestamente que o Audi R8 é o melhor carro esportivo que já dirigi”  

Por Pedro Strelkow (texto) e Eudes Santana (fotos), de Neuburg an der Donau, Alemanha

Mover
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Tom Kristensen pronto para 
arrancar com o superesportivo

Ao chegar ao hall de entrada do Audi Driving Experience 
Center, em Neuburg an der Donau, na região alemã da Ba-
viera, a imagem da pista desenhada nas imensas janelas 
de vidro já se impõe. Um telão exibe uma série de vídeos 
institucionais da Audi. Um deles mostra o maior vence-
dor da história das 24 Horas de Le Mans, Tom Kristensen, 
competindo contra um Audi R8 em uma bicicleta futuris-
ta. Diante do telão, noto um senhor loiro de aspecto jovial 
fazendo selfies insistentemente. Apuro o olhar, e percebo 
que se trata do Mr. Le Mans em pessoa, tirando uma onda 
com a própria imagem. Ele tinha acabado de chegar da 
sua Dinamarca natal e queria logo saber de se trocar para 
entrar no autódromo – estava ali para protagonizar o Test 
Drive do novo Audi R8 V10 Plus com exclusividade para a 
Audi Magazine do Brasil.

Depois de 30 anos de automobilismo, incluindo uma 
experiência como piloto de testes da Fórmula 1, títulos na 
Fórmula 3 e na Fórmula 3.000, nove vitórias nas 24 Ho-
ras de Le Mans e seis nas 12 Horas de Sebring, não era 
de se esperar que Tom ficasse empolgado em acelerar um 
modelo de rua. No entanto, ao pisar na pista, o veterano 
de 49 anos esboçou um sorriso de moleque. Desde que 
se aposentou, Kristensen atua como embaixador do Audi 
Team, e demonstrações com os carros da marca fazem 
parte de sua rotina. “Toda vez que dirijo um novo modelo 
Audi, seja um carro de corrida ou de rua, tenho certeza de 
que estará melhor do que a versão anterior”, explica.  >>  
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ções em Interlagos foi influenciada pelo ex-com-
panheiro de equipe, o paulistano Lucas Di Grassi, 
com quem tem uma relação muito próxima.

Ao fim do dia, Tom precisou sair correndo.  
Lembrou que naquela noite ainda tinha um com-
promisso com o seu filho caçula, Oswald, 9 anos. 
Incumbências da vida de quem hoje pode se dedi-
car mais à família. No entanto, o coração acelera-
do do Mr. Le Mans permanece tranquilo. Ele sabe 
que um Audi R8 estará sempre à sua disposição. 
“Posso dizer honestamente que é o melhor carro 
esportivo que eu já dirigi. Nós, pilotos aposenta-
dos, definitivamente gostamos.”                           //

“São pequenas melhorias, alguns detalhes que 
mostram o conhecimento de toda a equipe que 
está por trás disso.” 

Tom Kristensen não consegue esconder o ca-
rinho ao falar sobre o R8. Ele acompanhou o de-
senvolvimento do modelo desde sua concepção, 
em 1999, como um protótipo de corrida chama-
do Audi R8 LMS. A estreia do piloto com o bóli-
do ocorreu nas 12 Horas de Sebring, na Flórida 
(EUA), em 2000, quando conquistou uma vitória 
que marcou o início da hegemonia da Audi no au-
tomobilismo de longa duração. Das nove vezes 
em que venceu Le Mans (seis delas consecutivas), 
cinco foram atrás do volante do R8, entre 2000 
e 2005. “Em 2006, adquiri um dos primeiros a 
serem fabricados, com câmbio manual, e estou 
com ele até hoje. Este carro significa o mundo 
para mim”, revela.

Depois de uma volta de reconhecimento, che-
gamos à reta e sinto meu corpo comprimido con-
tra o banco em formato de concha. Tom percebe, 
dá uma risadinha e faz a curva à esquerda sem ti-
rar o pé, a mais de 200 quilômetros por hora. Na 
segunda volta, parece que a ideia é testar o repór-
ter, e não mais o carro. “O Audi R8 foi o primeiro 
carro comercial com o motor no meio do chassi, o 
que o torna genuinamente dinâmico, eficiente e, 
com certeza, um dos carros de alta performance 
mais rápidos do mundo”, garante Tom. 

Após 1 hora na pista, Tom ainda lembrou 
como foi encerrar a carreira no Brasil, nas 6 Horas 
de São Paulo de 2014, em Interlagos. “Foi uma 
decisão difícil, pois estava no auge da minha car-
reira. Mas, justamente por isso, saí e segui em 
forma para prestar serviços para a Audi.” Disse 
também que a opção de se despedir das competi-

“O R8 foi o primeiro  

carro comercial com o 

motor no meio do chassi”
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Assista ao vídeo com Tom 
Kristensen e o Audi R8  
na Alemanha
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Desde os anos 80, quando se destacou nas provas 
de rali, a Audi entendeu que a pista de corrida é o 
melhor campo de pesquisa que existe para testar 
as tecnologias que depois irão equipar os modelos 
de rua. Em 2012, a marca resolveu concentrar esses 
esforços em um único complexo. Dois anos depois, 
nascia o Audi Driving Experience Center, centro de 
testes automobilísticos distribuído em uma área  
de 47 hectares em Neuburg an der Donau, a cerca de  
20 quilômetros da sede da Audi, em Ingolstadt. O 
espaço conta com 460 funcionários para receber 
mais de 27 mil visitantes por ano. O objetivo foi unir 
no mesmo lugar uma central para o consumidor,  
uma parte dos engenheiros e mecânicos de ponta, 

uma escola para jovens pilotos e um circuito de testes 
com 22,2 quilômetros. Em cursos para amadores 
de até dois anos de duração, os alunos podem ter 
aulas com pilotos do calibre de Pierre Kaffer e Rahel 
Frey. O lugar ainda inclui pista de obstáculos e off-
road. No setor reservado ao consumidor, os novos 
produtos são apresentados em palestras ministradas 
em salas bem equipadas. A infraestrutura oferece 
restaurante e bar com vista panorâmica. No prédio 
ao lado, a “parte secreta”, a equipe técnica trabalha 
nos protótipos de motores para os carros de corrida 
da Audi Sport. Modelos de todo o portifólio da Audi 
podem ser usados pelo público. Quem se habilita?
audi.de/de/brand/de/audi-driving-experience-center

Casa das máquinas
Na pista do Audi Driving Experience Center são desenvolvidas tecnologias que depois ganham as ruas 

Em sentido horário: 
hall de entrada do Audi 
Driving Experience 
Center; carros da Audi 
Sport alinhados; e a 
fachada do prédio
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Páginas Prata

Quadro de medalhas que Bernardinho 
conserva em casa. Na página ao lado, 
sequência de retratos do técnico 
durante os jogos da seleção brasileira

AUDI104_PAGINAS PRATA BERNARDINHO.indd   50 27/10/16   15:53

“Cuidado, ele pode morder.” O aviso vem de Teresa, que nos recebe à porta 
do amplo apartamento no terceiro andar de um edifício em Ipanema, pouco 
acima da copa das amendoeiras estendida feito um tapete em frente à va-
randa. Há mais de 30 anos com a família, Teresa impõe respeito com sua 
gentileza. “Ele é muito querido, mas pode estranhar”, observa, nos ofere-
cendo lugar nas poltronas de Sérgio Rodrigues, a dominar a sala com so-
briedade. No instante seguinte, Fernanda Venturini e a filha Vitoria, 6 anos, 
passam apressadas no canto que dá passagem aos quartos, recém-chegadas 
de um passeio de bicicleta na manhã um pouco fria para os padrões cariocas 
– e ele segue atrás. 

Somos deixados a sós em um ambiente em que nada lembra a persona-
lidade mais conhecida de seu inquilino – fio desencapado à beira da quadra, 
mordendo os dedos, aos berros, por 2, 3 horas a fio. “A energia liberada pela 
fúria de Bernardinho em uma única partida poderia iluminar uma cidade com 
10 milhões de habitantes durante três semanas”, ensina a Desciclopédia, o 
lado B da Wikipedia. Não há nada fora do lugar na mobília silenciosa da sala, 
combinando madeira, mármore branco, camurça clarinha, palha trançada e 
couro macio. Uma bola de vôlei da Olimpíada do Rio sobre a mesa de centro 
e uma instalação pop na parede, com ciclistas recortados em latão colorido, 
desorganizam levemente a quietude harmoniosa, mas nada de mais.

Então ele volta acompanhando o dono da casa.                                                   >>

intensidade”

“Paixão é
Técnico mais bem-sucedido da história do vôlei mundial,  

com dois ouros em quatro finais olímpicas consecutivas, 

Bernardinho tem a vida pautada pela competição.  

“Não há como abandonar algo em que você pensa  

todos os dias. O esporte é uma paixão.”

Por Tato Coutinho (texto) Daryan Dornelles (fotos), do Rio de Janeiro
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O shih tzu Zac, arfante em sua pequenez agitada, simboliza de alguma 
maneira o que Bernardinho parece considerar ao pôr em suspenso a decisão 
sobre o seu futuro na seleção e/ou no clube Rexona/Sesc – a família deseja 
que ele não siga acumulando as funções. O cãozinho corre latindo aos pés 
de Teresa e Vitoria, que vêm à sala brevemente para ver o início da sessão 
de fotos. Bernardinho está relaxado, camisa polo marinho com a logomarca 
da Body Tech, rede de academias da qual é sócio, bermuda cáqui e sandálias 
de dedo. Há um breve clima de felicidade doméstica que dura até que o pri-
meiro clique faça aflorar no sujeito amoroso “um dos maiores técnicos de 
esportes coletivos da nossa história, rival de qualquer gigante pelo mundo 
afora”, diz à Audi Magazine o jornalista e colunista esportivo Juca Kfouri. 
Aos 57 anos completados em agosto – 45 de voleibol, com pelo menos 23 
deles em altíssimo nível à frente das seleções feminina e masculina, sem 
falar nos 11 títulos da Superliga nacional – Bernardinho mal teve “tempo 
de respirar”, como define a vida que vem levando, mais distante de casa do 
que gostariam.

Uma das razões para a sua inquietação em relação à seleção e ao clube 
estaria em ter pouco tempo para as filhas, Julia e Vitoria. Como isso tem 
afetado você? 
Qual o meu grande dilema hoje? São 23 anos em seleções, de uma forma 
ininterrupta [função acumulada com a direção técnica do Rio de Janeiro, hoje  
Rexona/Sesc, desde 1997]. Isso cobra um preço. Não que eu me arrependa, 
mas você abre mão de coisas... Outro dia, minha filha de 6 anos disse: “Pai, 
você não me viu nascer!”. “Como você sabe disso, Vitoria?” “É que eu li!” Eu 
tive que dizer: “É verdade, eu estava fora, viajando. Fretei um avião para vol-
tar”. Gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. A Julia [14 anos], eu estava 
aqui. O Bruno [levantador da seleção e do Sesi São Paulo, 30 anos, filho do 
casamento com a ex-jogadora Vera Mossa], quando eu ainda jogava [de 1972 
a 1989], a seleção estava indo jogar o Mundial da França e eu fiquei, só fui 
embora dois dias depois que ele nasceu.

A Vitoria leu que você não viu ela nascer? 
Ela lê tudo, sabe de tudo. A vi no primeiro dia de vida, mas não vi nascer. E ela 
vive me cobrando isso. São tantas coisas de que você abre mão para realizar o 
seu sonho, a sua missão, não é? Minha mãe [Maria Ângela] fala: “Mas você não 
pode deixar de fazer o seu trabalho. É a tua paixão”. Mãe acha que a gente é 
sempre garoto, mas não sou mais tão jovem. Eu quero pensar um pouco mais 
no meu futuro, na minha família, em tudo. Eu não tive tempo nem para respirar. 

Você tem um sono tranquilo?  
Não, nunca. Raramente. 

Quando você deita a cabeça no travesseiro, o que vem? 
De um modo geral, trabalho, que é minha paixão. Às vezes, é com sofrimento, 
às vezes, com prazer. Eu deito e é comum ficar pensando no treinamento, aí 
é prazer. Se fico ruminando uma derrota, é sofrimento. Tem uma coisa, para 
mim, com a derrota que é… Todos nós sofremos derrotas, não tem jeito, é 
da vida. Mas qual é a primeira coisa que você tem que fazer, efetivamente, 
para aprender com ela e melhorar? Porque se fala sempre das lições da der-
rota, mas nós temos uma característica terrível, no Brasil – as pessoas não 
aprendem com a derrota. Sabe por quê? Porque elas não assumem respon-
sabilidade. A culpa é sempre do outro. Pode ser o juiz, o mercado, a China, o 
governo, o pai... O que é pouco inteligente.

No alto, retrato de Bernardinho 
feito em  setembro na casa 
dele, no Rio de Janeiro
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Bernardinho com a mãe e os irmãos. Em pé, ao fundo: 
Rodrigo, à esquerda, e Guilherme. Na linha de baixo: 
Bernardo, Maria Ângela, Eduardo e Patrícia

Lance da disputa da medalha de ouro nos Jogos do Rio. O Brasil foi 
campeão após vencer a Itália por 3 a 0 (25/22, 28/26 e 26/24)

Entreaberta, a grande porta de correr que separa a sala do escritório de Ber-
nardinho deixa ver na estante, logo à entrada, uma vitrine iluminada com um 
resumo de seu vitorioso currículo de atleta. Estão lá 47 das talvez centenas 
de medalhas conquistadas entre campeonatos juvenis e adultos, amado-
res e profissionais, com destaque para a prata como jogador na Olimpíada 
de Los Angeles, em 1984, nos primórdios do vôlei brasileiro de alto nível. 
Estão lá também as réplicas (treinador não ganha medalha) do bronze em 
Sidney/2000, à frente da seleção feminina, do ouro em Atenas/2004 e da 
prata em Londres/2012. Ficaram sem lugar o bronze de sua estreia olímpica 
como treinador, em Atlanta/1996, e mais a prata de Pequim/2008 e o ouro 
do Rio/2016 – “que ainda não ficou pronto”, ele explica. A vitrine exprime 
com concisão o que disse Juca Kfouri parágrafos acima. Bernardinho subiu 
ao pódio em todas as seis Olimpíadas de que participou como treinador, com 
domínio absoluto nos últimos 16 anos, com as quatro finais consecutivas no 
masculino, com dois ouros e duas pratas. Perguntado pela primeira de to-
das as medalhas, dos tempos de jogador pelo Fluminense, em meados dos 
anos 1970, ele coça a cabeça. “Impossível de achar. Deve estar enferrujada 
no fundo de alguma mochila. Ficou pelo caminho.”

Como você era quando criança?  
Nós somos cinco filhos, quatro homens e uma menina. Nós fomos criados no 
esporte. Educação e esporte eram uma coisa única na minha família. Como 
morava em Copacabana, a gente jogava um pouco de tudo na praia. Eu fiz 
judô, natação, futebol, vôlei. E o voleibol acabou ficando.

Quando você descobriu sua intensidade? 
[Bernardinho sorri.] Desde sempre. Quando eu comecei a jogar vôlei, com 
11, 12 anos, o meu primeiro treinador já me colocou de capitão da equipe. 
E vem de até mais cedo… Eu tinha 6 anos quando comecei no judô. No pri-
meiro campeonato, com 7 anos [a idade mínima para competir], quando eu 
perdi, eu chorei, queria voltar e lutar de novo. Claro que com o tempo você 
vai amadurecendo, mas continua esse sentimento de frustração. A derrota 
faz você pensar no que poderia ter feito diferente. Estou sempre me ques-
tionando em relação a isso.                                 >>Fo
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Qual é a parte mais dura do seu trabalho? 
Eu estou preparando um e-mail para mandar para um jogador, para os joga-
dores que eu tive de deixar no meio do caminho, mas eu não consegui termi-
nar ainda. Você tem sempre um número maior de jogadores do que os que vão 
jogar uma competição, efetivamente. E ter que cortar jogadores… Isso frus-
tra, magoa as pessoas por mais que você seja coerente, justo. Eu já fui joga-
dor, já fui cortado, então sei como é isso. Digo que o jogador só vai entender, 
efetivamente, o treinador… É como o filho que só vai entender o pai quando 
ele for pai. Isso eu ouvi do meu pai. Quando o meu filho, Bruno, nasceu [em 
julho de 1986], ele foi me levar ao aeroporto dois dias depois. Eu estava indo 
viajar e ele disse: “Agora você vai entender muitas das coisas que eu fiz e você 
não entendia. Agora que você se tornou pai”. A questão olímpica é mais dura, 
porque a Olimpíada é o objetivo maior de qualquer atleta e outra Olimpíada só 
daqui a quatro anos. Se o jogador está chegando a um determinado limite de 
idade, você praticamente decreta o fim do sonho daquele jogador. O desgaste 
do dia a dia, as viagens, a distância da família, obviamente têm um peso muito 
grande, mas nada que se compare a isso.
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Que emoção foi mais intensa? A do ouro no Rio ou a da prata em Lon-
dres, em 2012, ao perder de virada depois de estar ganhando por 2 a 0?  
A vitória no Rio é especial porque foi aqui, as pessoas viveram muito intensa-
mente. E foi a última competição, logo depois veio a festa de encerramento 
dos Jogos. Mas a derrota permanece em você por muito mais tempo. E a de 
Londres, da forma que se deu, foi muito mais dura. Eu ruminei aquilo por  
muito tempo. Não é que a vitória no Rio não a tenha apagado, mas é a forma 
como as derrotas se dão. Alguém me perguntou às vésperas da final, no 
Maracanãzinho, se eu não estava chateado: “Saiu uma matéria dizendo que 
vocês não ganham nada importante desde o Mundial de 2010”. Em 2012, 
fomos vice-campeões olímpicos e em 2014, vice-campeões mundiais. Para 
a imprensa, a prata nas Olimpíadas em Londres e no Mundial da Polônia 
eram fracassos estrondosos. A derrota apaga todo o racional em torno da 
conquista que é a medalha de prata.

Durante a entrevista, Bernardinho é interrompido duas vezes. A primeira 
por Vitoria – Julia estava na escola. Ela chega pisando macio, se enrosca no 
pescoço do pai e se senta em seu colo. Troca algumas palavras baixinho e se 
vai pouco depois. Na segunda vez, por Fernanda, que vem conferir a agenda 
do marido. Os dois estão trazendo ao Brasil a Gran Fondo Nova York, umas 
das mais prestigiadas provas do ciclismo amador de resistência. Viajariam 
no dia seguinte para Conservatória, na serra fluminense, onde iriam con-
ferir os detalhes do percurso. “A bicicleta faz parte do nosso dia a dia aqui 
no Rio. É um esporte que adoramos fazer juntos”, conta Fernanda. No fim 
de setembro, os dois encararam os 112 quilômetros da L’Étape Brasil, em 
Cunha (SP), prova que conta com o apoio da Audi. “O ciclismo é uma válvula 
de escape para o Bernardo. Ele consegue relaxar, não pensar em nada”, ela 
entrega. “Nos últimos anos, já fizemos três viagens – para Itália, Portugal e 
França. A gente vai para conhecer os lugares pedalando de uma cidade para 
outra. Estamos adorando isso cada vez mais.”

O que é paixão para você? 
Paixão é intensidade. Não há como você abandonar algo em que pensa todos 
os dias. Faz parte da sua vida. O esporte é uma paixão.

Que peso ela tem na sua vida, nas suas decisões? 
Eu acredito que as pessoas são mobilizadas por duas coisas na vida: neces-
sidade e paixão. Sem isso, nada feito. A maioria das pessoas faz trabalhos 
pelos quais não é apaixonada, mas elas precisam daquilo. A necessidade 
move as pessoas. 

Imagino que não tenha sido o seu caso. 
Meu pai… O pai dele cresceu numa família de classe média. Meu bisavô foi 
um grande jurista, mas não teve condições de dar [à família uma vida de 
facilidades]. Meu avô cresceu na carreira de promotor na Justiça Militar. Meu 
avô por parte de mãe era advogado, mas também não teve uma condição 
excepcional. O meu pai era um jovem advogado, que depois se tornou um 
grande advogado e a partir de um certo momento a gente teve uma condi-
ção melhor. Não milionários, mas tínhamos plenas condições. Certamente, 
não foi a necessidade que me moveu nessa carreira. Me formei em economia 
na PUC do Rio, cheguei a ser estagiário no Banco Garantia, onde tive a opor-
tunidade de conviver com quem eu considero hoje os maiores empresários 
do país. Mas acabei largando tudo em 1984 para ir jogar as Olimpíadas [Ber-
nardinho voltou com a prata de Los Angeles]. 

Sorte a nossa. 
Azar o meu! [Risos.] Se eu seguisse por lá, estaria rico patrocinando tudo! Eu 
brinco quando encontro com eles: “Onde foi que eu errei?”. Eles falam: “Que 
nada, você é que acertou!”. Eu poderia muito bem ter seguido a carreira, mas 
não foi a necessidade que me moveu, foi 100% paixão. 

Você é supersticioso? 
Sou, um pouco. Botafoguense... [risos]. É aquela história: eu respeito as su-
perstições, mas não sou dependente delas. Acho que 90% das pessoas que 
vêm do esporte têm um pouco disso. Um atleta, quando tem uma grande atu-
ação, tende a repetir o mesmo tênis, o mesmo short, a mesma presilha no 
cabelo. Eu costumo dizer o seguinte: o que dá a condição da grande atuação é 
a boa preparação e um foco absoluto no momento. Quanto menor a preocu-
pação com o calção, com o short, com a presilha, melhor. 

Ao lado, Bernardinho e o filho Bruno 
(levantador da seleção brasileira) 
comemoram a medalha de ouro no 
Rio. Abaixo, os pais de Bernardinho, 
Condorcet e Maria Ângela, e as filhas 
do técnico: Julia (mais alta) e Vitoria
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Você já consultou algum tipo de oráculo para saber do futuro? 
Quer falar sobre isso? [Interrompe, brincando.] Chama a minha secretária, 
a Fernanda! Ela tem uma relação mais intensa com esse mundo mais eso-
térico. Ela gosta, busca pessoas que oram por nós e tal porque ela diz que 
o mundo é feito de energias. Quando você está numa posição de muita ex-
posição, claro que a grande maioria torce pelo seu êxito, mas o nosso país é 
um pouco autofágico. Às vezes as pessoas se regozijam mais com a derrota 
do outro do que com a própria vitória. 

Como foi a conquista da Fernanda? Quem levantou a bola primeiro? 
Ela brinca dizendo que fui eu, eu brinco dizendo que foi ela, mas foi uma coisa 
de admiração mútua. Quando eu a conheci mais proximamente, na seleção, ela 
morava em Ribeirão Preto e eu, no Rio. A gente se falava como treinador e joga-
dora, mas a mãe dela uma vez brincou: “Vem cá! Essa relação de vocês vai um 
pouquinho além...”. Até que a gente descobriu que tinha alguma coisa a mais, 
mesmo, um carinho maior, e acabou acontecendo. Começamos a namorar em 
1995. Não foi simples, a relação como treinador e jogadora sendo namorados 
e depois, marido e mulher [estão casados desde 1999]. Era uma relação difícil, 
mas ela sabia lidar de uma forma muito mais racional, sabia separar: chegava 
em casa e acabou. Eu não: eu continuo o meu modus operandi. 

Em que momentos a sua delicadeza aflora? 
Com as meninas [ele abre um sorriso]. Com a Vitoria e com a Julia. Com elas 
é “beijo, vem cá!”. Elas fogem de mim. Fico o tempo todo querendo agarrar, 
querendo beijar. É com elas, principalmente. Não é difícil acontecer, não é?

Deve ser difícil ser duro com elas. 
Muito difícil. Aí deixo com a mãe. A Teresa, que eu digo que é a única mulher 
que me trata bem aqui em casa sem nenhum interesse, fala: “Se as pessoas 
aí fora soubessem a verdade sobre quem é duro aqui em casa…”. [Risos.] 
Aqui eu sou o bobão. Mas se eu chegasse aqui e fosse ser duro… Eu vivo fora. 
Então quem dá a dura aqui é a Fernanda. Ela é quem comanda tudo.

Seja lá o que Fernanda, Julia, Vitoria, Teresa e Zac, o zeloso shih tzu, no front 
doméstico; e o capitão Bruninho, companheiro dentro e foras das quadras; e 
Condorcet e Maria Ângela Rezende, os pais sempre presentes – seja lá o que 

esse time de primeira grandeza faça Bernardinho perceber nesse momento 
de decisão (não será demais seguir com a seleção em mais um ciclo olímpico 
e com o clube em mais quatro temporadas como o time a ser batido?), ele dá 
mostras de considerar que talvez a grande conquista, agora, seja abrir mão 
da próxima. Fernanda Venturini não esconde o que pensa sobre o futuro do 
marido. “Eu já falei várias vezes ‘Bernardo, chega, dá um tempo’. Mas, ao 
mesmo tempo, eu penso: ‘Gente, é o que ele mais ama fazer’”.

Como se manter motivado para seguir competindo em alto nível depois de 
tantas conquistas? Você imaginava que chegaria tão longe? 
Não, nunca. Tem uma coisa que eu não conto para ninguém, das minhas 
reflexões… Eu não sou um cara muito religioso, e eu não gosto de recor-
rer a Deus em um momento desses, porque não acho justo. Claro que, no 
desespero da saúde, vale o que quer que seja… Mas não é justo recorrer a 
Deus, seja ele qual for, numa batalha esportiva. Por que eu, e não ele? Que 
ele proteja a todos, nós e eles, para que não haja contusões e problemas 
maiores e que, depois que a batalha esportiva se dê, que vença o melhor. É 
justo assim. Mas às vezes eu penso: “Deus já me deu tanto. Será que é justo 
eu continuar ali, trabalhando? E que, de certa forma, ele continue me con-
cedendo dádivas?”. Eu me questiono.

E a que conclusão você chega? 
Eu não sei ainda. Eu ainda não sei...

Para terminar, uma questão do famoso “questionário Proust”, feito ao es-
critor francês ainda jovem, aos 18 anos, e que se popularizou como uma 
entrevista padrão: como você gostaria de morrer? 
Eu acho que lembrado pela tenacidade. “Ele fez o melhor que pôde, sem-
pre. Para ele e para os outros.” Porque não tem sentido fazer isso só para 
você. Eu sou um cara de trabalho em equipe. É tudo para nós. Senão não 
vale a pena.

Proust respondeu: “Amado”. 
Infelizmente, eu não vou morrer amado porque, na minha função, você vai 
ter sempre rivais – que te respeitam, mas não te amam. Respeitado, acho 
que sim, mas não amado. Aí já é presunção demais.                                            //
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Mais do que adeptos da bicicleta, Fernanda Venturini e Bernardinho 
são ciclistas. Além de andar pelo Rio “em todos os lugares que dá para 
ir pedalando”, ela diz, os dois estão adorando as provas de resistência. 
No mês passado, participaram da prova L’Étape, em Cunha (RJ), com 
altimetria de 2.870 metros – ele completou o percurso de 112 quilômetros 
em 6 horas, ela fez o de 66 quilômetros em 2h43. No ano que vem, 
os dois não estarão apenas nos selins. Bernardinho e Fernanda e as 
sócias Luisa Jucá e Ana Paula Cavalcanti estão trazendo para o país 
a Grand Fondo NY. “É uma prova no estilo L’Étape, que já acontece 
em nove países”, conta. Com percursos de 160 quilômetros e 80 
quilômetros, está programada para agosto de 2017 em Conservatória, 
na região fluminense do café. “É uma prova difícil, com muita subida, 
mas não é impossível. O povo adora essa coisa endurance, de encarar 
um desafio pedalando.

Pedais unem casal Bernardinho e Fernanda Venturini competem juntos e vão trazer prova americana para o Brasil em 2017
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Mover

Lá vai o raio, o fenômeno jamaicano 
Usain Bolt com ao menos dois corpos 
de vantagem sobre seus adversários. 
Nesta imagem feita com movimen-
to horizontal na câmera, o fotógra-
fo Adrian Dennis consegue nos dar 
a percepção da velocidade. Tanto os 
velocistas quanto a paisagem ao fun-
do parecem se deslocar ao mesmo 
tempo, sugerindo cenas de desenho 
animado. Bip, bip! Bolt é flagrado en-
tre uma passada e outra, ou seja, em 
pleno ar, o que o faz parecer muito 
mais alto, quase um Titã, em relação 
aos outros atletas. Além disso, apenas 
as suas longas pernas estão visíveis no 
quadro, enquanto as dos demais de-
saparecem, denotando que, mesmo 
acelerando muito mais que o jamai-
cano, eles não vencem as passadas 
do ultracampeão dos 100 e dos 200 
metros rasos.

Viu o Bolt? Passou

Flashes  

de emoção
Para os apaixonados por esportes, 

a disputa dos Jogos Olímpicos 

no Rio de Janeiro foi uma coleção 

de grandes momentos. As fotos 

escolhidas pelo curador Eder 

Chiodetto confirmam a saudade 

que já se sente daqueles dias de 

agosto realmente memoráveis 

Por  Eder Chiodetto (texto e curadoria)
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Mover

Maior medalhista brasileiro na história das Olimpíadas (dois 
ouros, duas prata e um bronze), Robert Scheidt não teve mui-
ta sorte nas águas da Baía da Guanabara durante o Rio 2016. 
As manobras, velozes e de extrema precisão, são uma mar-
ca do atleta. Nesta imagem de William West, conseguimos 
perceber como o vento intenso daquele dia nublado levanta a 
franja da onda, inflando a vela e conferindo velocidade à em-
barcação. Scheidt usa habilmente o corpo como um pêndulo 
em contrapeso. O instante fotográfico nos revela como a li-
nha diagonal traçada por seu corpo é proporcional à inclina-
ção do mastro, o que garante a navegabilidade do conjunto.

Scheidt e o pêndulo
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Uma das mais fortes emoções do Rio 2016 foi o momento em que, após empate em 1 a 1, Brasil e Alema-
nha disputaram o ouro do futebol masculino nos pênaltis. O trauma dos 7 a 1 na Copa do Mundo voltou 
com força na memória dos torcedores brasileiros. Após o goleiro brasileiro Weverton defender a única 
cobrança em que os alemães falharam, coube a Neymar, capitão da seleção, fazer a cobrança que poderia 
nos dar o inédito e tão sonhado ouro. Tratava-se daquele momento em que um simples chute numa bola 
carrega junto toda uma nação, o mundo inteiro observando com a respiração sôfrega. O que passa na 
cabeça de um jogador nesse momento? Na de Neymar, parece que era só tranquilidade. Ele correu deci-
dido, bateu de chapa e GOOOL... Braços abertos mimetizando o Cristo Redentor, o país inteiro urrando de 
felicidade. A Alemanha de joelhos no chão. O mais esperado dos ouros pelos pés do nosso grande craque.

Neymar traz o ouro mais desejado
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O brasileiro Thiago Braz não figurava entre 
os favoritos do salto com vara. Ele não só 
bateu o campeão mundial, o francês Renaud 
Lavillenie, como saltou impressionantes 
6,03 metros e quebrou o recorde olímpico. O 
registro de rara felicidade do fotógrafo Ale-
xander Hassenstein mostra que Thiago pode 
voar ainda mais alto. Ele permite observar 
que o corpo do atleta passou com folga pelo 
sarrafo. A composição é ditada pelas linhas 
horizontais. As pernas do atleta estão total-
mente esticadas. O braço direito e o dedo 
indicador de Thiago formam um segmento 
de reta perfeita, enquanto a vara começa a 
cair na direção contrária a ele. É o ápice de 
um movimento único.  

Thiago Braz muito 
além do sarrafo

O primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas do 
Rio foi emblemático: veio de uma mulher, 
negra, homossexual assumida e que por con-
ta disso tudo foi duramente hostilizada nas 
derrotas do passado. Quando Rafaela Silva, 
24 anos, então favorita ao título nas Olim-
píadas de Londres, em 2012, perdeu nas 
oitavas de final, foram muitos os comentá-
rios racistas e intolerantes que chegaram a 
fazê-la inclusive desistir do judô por um mo-
mento. Ajudada por uma psicóloga, a atleta 
e 3º Sargento da Marinha do Brasil voltou 
ao tatame, e foi campeã mundial em 2013, 
mas chegou aos jogos do Rio sem ser favori-
ta. Luta após luta, deixou as adversárias no 
solo para triunfar não só no esporte, mas na 
persistência e na vida. Nesta imagem vemos 
a heroína com os braços abertos soltando o 
peso para cair de joelhos em júbilo por seu 
grande feito.

Rafaela Silva  
vence o preconceito
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Inspirar

Sem 
medo  

de 
errar

A bordo do Audi TTS Coupé, Bob Burnquist – skatista e 

embaixador da marca – deixa a paixão pela adrenalina 

ditar a rotina dividida entre manobras na Mega Rampa 

do seu quintal na Califórnia, campeonatos de skate do 

mundo, sessões de surf, saltos de paraquedas e voos 

de helicóptero: “As pessoas acabam não conquistando 

muitas coisas na vida porque têm medo de falhar”

Por Carlos Messias (texto) e Claus Lehmann (fotos),  

do Rio de Janeiro
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Bob Burnquist preparado 
para pilotar o novo Audi TTS 

Coupé, no Rio de Janeiro
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Imagine acordar, tomar café da manhã e ter 
o dia livre para andar de skate. Não em qual-
quer lugar, mas em um verdadeiro complexo 
de rampas montado no quintal da sua casa, no 
condado de Vista, em San Diego, Califórnia. Se 
estiver dando onda, você tem opção de dirigir 
por apenas 20 quilômetros para chegar à praia. 
Também pode sair para um passeio de helicóp-
tero ou saltar de paraquedas em queda livre. 
Com 40 anos, completados em outubro, o maior 
atleta do skate nacional, Bob Burnquist, chegou 
mais longe do que poderia imaginar ser possível 
quando começou a competir no esporte, aos 14. 
Só que ele quer mais. “As pessoas acabam não 
conquistando muitas coisas na vida porque têm 
medo de falhar”, diz.

Em 2013, ele se tornou o maior medalhista 
da história dos X Games, considerado as Olim-
píadas dos esportes radicais, com 24 delas para 
pendurar no pescoço. Nem por isso pensou em 
parar e, hoje, não só já conquistou 30 medalhas 
(15 de ouro), em diferentes modalidades, como é 
o único atleta do mundo que já participou de 25 
edições do evento. “O que me motiva é a possi-

bilidade de estar sempre me superando. Quando 
senti interesse por pilotar helicópteros, fui lá e 
tirei o brevê. É isso que me conecta, por exemplo, 
ao paraquedas, onde a aterrissagem pode ser 
similar à do skate. Ou ao surf, em que também 
procuro sempre realizar novas manobras. Está 
tudo relacionado.” Um bom exemplo disso é a de-
monstração que Bob realizou em 2006, quando 
saltou de uma rampa de skate com paraquedas 
no Grand Canyon. “Busco o aprimoramento cons-
tante em tudo que eu faço.” Nesse sentido, Bob 
carrega no sangue o DNA de uma das marcas que 
representa, a Audi.

Em setembro, ele recebeu a reportagem de 
Audi Magazine na Barra da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro, seu segundo endereço. Além da casa onde 
mora com a mulher, Vivi Zanini, e filha mais nova, 
Jasmyn, 8 (Lotus, a mais velha, 16, vive nos EUA 
com a mãe), Bob tem uma pequena propriedade 
na Ilha Gigóia, um paraíso em plena Barra, onde 
só se chega de barco. Lá ele montou o Spotlab, 
espaço que usa como escritório e onde realiza 
festas com os amigos e eventos corporativos com 
marcas parceiras. Na pista de half-pipe montada 

Bob na Praia dos Amores; o 
skatista usa o câmbio S tronic 
de seis velocidades com dupla 
embreagem para sentir do 
que o Audi TTS Coupé é capaz

 “O que me motiva é a possibilidade 
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no local, o skatista demonstrou suas habilidades 
para nossa equipe. De lá, partimos para o shop-
ping Barra Point, onde estava estacionado o Audi 
TTS Coupé.

O modelo é uma versão ainda mais esportiva 
do icônico Audi TT. Com motor Turbo FSI de 286 
cavalos (56 a mais que o TT comum) e transmis-
são S tronic de seis velocidades com shift-paddle 
e dupla embreagem, o TTS também se diferencia 
por detalhes característicos da linha S, como fa-
róis de LED com ajuste de altura, suspensão re-
baixada em 10 milímetros, rodas aro 19, freios 
de cerâmica com pinças aparentes, capas dos 
retrovisores e pedaleiras em alumínio, volante 
e manopla do câmbio esportivos e bancos em 
formato de concha em couro Napa. Além disso, 
o TTS também vem equipado de série com o revo-
lucionário Audi Virtual Cockpit, que integra pai-
nel de instrumentos (velocímetro e conta-giros), 
navegador, display do sistema de infotenimento 
MMI e banco de dados do veículo, em uma tela de 
12,3 polegadas localizada logo atrás do volante, 
no campo de visão do motorista. 

Bob saiu acelerando pela avenida Armando 

Lombardi e seguiu pela avenida das Américas. 
Como o limite de velocidade na via é de 70 km/h, 
o skatista aproveitou os semáforos para testar a 
arrancada do modelo. Em uma das paradas, acio-
nei o modo de condução Dynamic, a mais “nervo-
sa” das quatro opções do sistema Audi Drive Se-
lect, que trabalha com o motor em rotação mais 
alta e permite que reverbere o delicioso barulho 
do motor turbo. “Uau! Impressionante como 
o carro fica mais responsivo desta maneira”, vi-
brou. Ele passou pela praça São Perpétuo, onde 
nos mostrou a pista de skate pública que ajudou 
a projetar, e seguiu pela avenida Lúcio Costa, em 
direção à deslumbrante Praia dos Amores, que 
fica no começo da Barra. Como embaixador da 
Audi do Brasil, Bob está habituado com os carros 
da marca. Inclusive com o Audi TT, que lhe foi dis-
ponibilizado na metade do ano. “Um carrão, tirei 
o maior barato. Minha mulher também adorou. 
Disse que, sempre que uma mulher estiver com 
problema de autoestima, basta sair na rua de TT 
que está tudo resolvido”, brinca o atleta. Já em 
sua garagem em San Diego, ele tem a SUV Audi 
Q5 ao seu dispor.                                                       >>

de estar sempre me superando”
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Em sentido horário, a partir 
da foto acima: o Audi TTS 
Coupé vem equipado com 

o Virtual Cockpit; itens 
esportivos como o retrovisor 

revestido de alumínio e 
os bancos em formato 

de concha diferenciam o 
modelo do Audi TT; assim 

como o motor de 286 
cavalos; o ar-condicionado 

digital é acionado 
diretamente nas saídas de 
ar e o spoiler traseiro tem 

acionamento elétrico

Inspirar
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Motorização: Turbo FSI de 286 cavalos.

Transmissão: câmbio S tronic de 6 velocidades com dupla 
embreagem e shift-paddle.

Itens de série: airbags lateral, dianteiro e de cabeça, ar-condicio-
nado automático integrado nas saídas de ar, Audi Drive Select, Vir-
tual Cockpit, bancos em couro Napa, faróis Full LED com ajuste au-
tomático de altura, partida sem chave, controle de cruzeiro, sensor 
de estacionamento traseiro e dianteiro com câmera de ré, pedalei-
ras em alumínio, alto-falantes Bang & Olufsen, volante esportivo 
multifuncional em couro e rodas de alumínio de 19 polegadas

Audi TTS Coupé
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Bob Burnquist faz um flip 
diante do Audi TTS Coupé
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Não é por isso que a propriedade é tão co-
mentada na mídia internacional. Lá, no quintal 
de 50 mil metros quadrados que fica atrás de sua 
casa, para onde se mudou em 1999, Bob cons-
truiu a DreamLand, verdadeiro parque de diver-
sões para skatistas, com pista de half-pipe, tubo, 
looping em parafuso e um enorme bowl. “Foi en-
graçado que, quando estava procurando um lugar 
para morar, não prestava nem atenção nas casas 
que me mostravam. Ia direto para o quintal. Os 
corretores falavam: ‘Essa casa está perfeita, você 
nem olhou’. E eu dizia: ‘É o quintal que me interes-
sa’ [risos].” Em 2004, Bob colocou em prática um 
projeto auspicioso. Lá, construiu a Mega Rampa, 
maior pista fixa de skate vertical do mundo, com 
170 metros de comprimento e 24 metros de al-
tura (o equivalente a um prédio de oito andares). 
Além de usá-la para treinar e para se divertir, ele 
disponibiliza a estrutura para seus amigos, como 
o skatista brasileiro Ítalo Penarrubia, praticarem 
o esporte. Além disso, a DreamLand sedia uma 
das etapas do Campeonato Mundial de Mega 
Rampa, do qual Bob é hexacampeão. 

Mas não é só nas alturas que vive um campeão. 
Para chegar aonde chegou, o atleta sentiu o efeito 
da gravidade na pele. Ou melhor, nos ossos. “Tive 
mais fraturas do que medalhas no X Games”, reve-
la. “O único jeito de não passar por isso seria parar 
de competir, mas eu não consigo. Em 2013, nos  
X Games de Los Angeles, ele fraturou a maçã do 
rosto e o nariz em três lugares diferentes, enquan-
to competia na categoria Big Air. “Foi a pior dor 
de cabeça que você pode imaginar. Não conseguia 
nem enxergar direito.” Ainda assim ele não desistiu 
e saiu da competição com a medalha de bronze.

Desde muito cedo Bob Burnquist entendeu 
que, para vencer, precisaria saber tolerar a dor. 
Em 1993, quando tinha 16 anos e disputou sua 
primeira prova internacional, na Alemanha, que-
brou o pé logo no primeiro dia de sua estada, du-
rante um exercício para a competição. “Foi uma 
das maiores frustrações da minha carreira. Con-
segui terminar o campeonato, mas fiquei triste 
por saber que poderia ter me saído melhor”, re-
lembra. Para o atleta, há uma fina linha que sepa-
ra a glória absoluta do sofrimento extremo. “Na 
época em que descobri o skate, eu jogava futebol. 

Sei que pode soar individualista, mas o que mais 
me atraiu foi que o skate era algo que dependia 
só de mim. Se eu levasse um tombo, a responsa-
bilidade era minha. Se acertasse uma manobra, 
o mérito era todo meu.” Em 1994, no Canadá, 
tornou-se o primeiro brasileiro a vencer uma pro-
va internacional.

Filho de pai americano com ascendência 
sueca e mãe brasileira, Robert Dean Silva Burn-
quist nasceu no Rio e cresceu em São Paulo, no 
Brooklin, zona sul da capital. Na mesma região 
fica a Ultra Skate, complexo que àquela época já 
tinha uma das maiores pistas da cidade e onde 
Bob fez suas primeiras manobras no vertical. 
Também praticou street na zona norte, para onde 
se mudou com a família na metade da adolescên-
cia, e no centro de São Paulo, pois cursou o ensino 
médio no Colégio São Bento, a escola do mosteiro 
de mesmo nome. “Uma vez eu estava com uma 
turma fazendo umas manobras na escadaria do 
colégio. Chegou um padre e falou: ‘Não pode an-
dar de skate, saiam já daqui’. Aí ele apontou para 
mim e disse: ‘Com você eu converso na segunda 
feira’ [risos].” Naquela época, Bob teve uma ex-
periência que acredita ter sido definitiva com re-
lação à maneira que encara o esporte. “Meu pai 
me levou para participar de uma competição e, 
chegando lá, eu não me empenhei muito, compe-
ti de qualquer jeito. Aí, na volta, ficou um silêncio 
no carro e ele me falou: ‘Você não devia ter vindo. 
Quando for competir, compita para valer. Senão, 
fica em casa’. Lembro que fiquei bem mal, mas, 
depois disso, nunca mais entrei em uma compe-
tição que não fosse para vencer.”                         //

“Tive mais 

fraturas do  

que medalhas 

no X Games”

Audi Magazine no iPad

Assista ao vídeo de Bob 
Burnquist e o Audi TTS 
Coupé no Rio de Janeiro
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A hora da virada

A paixão por uma atividade faz muita gente abrir mão de carreiras  

estáveis para perseguir aquilo que realmente gosta de fazer 

 Por Marcela Bourroul (texto) 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: C
ar

ol
 Q

ui
nt

an
ilh

a

“É possível fazer o que gosta e ganhar dinheiro ao mesmo tempo” 
Claudio Sassaki, 42 anos, cocriador da plataforma de ensino Geekie

Depois de ter passado em primeiro lugar na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, Claudio Sassaki começou a dar aulas particulares. “Foi 
uma descoberta, minha mãe foi professora estadual a vida toda, mas nunca 
achei que seria professor também. Descobri uma coisa que gostava de fa-
zer”, conta. Já formado, nada de trabalhar como arquiteto. Foram dois anos 
em uma consultoria até conseguir uma bolsa para um MBA na Universidade 
Stanford, nos EUA, em um programa que unia o curso de negócios com um 
mestrado em educação. Apesar de não ser exatamente o futuro que tinha 
planejado quando foi estudar na Califórnia, acabou passando quase uma dé-
cada no mercado financeiro, trabalhando em empresas como Credit Suisse 
e Goldman Sachs. Aos 37 anos, teve uma crise existencial com relação a sua 
trajetória profissional. “A questão do propósito estava pesando muito nessa 
fase da carreira. Que tipo de vida quero ter? O que estou construindo? O que 
quero falar que eu fiz para os meus filhos? Foi uma decisão difícil, mas o 
relógio estava correndo e eu não podia perder mais tempo”, diz. Ele abriu 
mão do emprego e, como costuma metaforizar, se jogou do precipício sem 
plano B. Se juntou ao amigo Eduardo Bontempo para criar o Geekie, plata-
forma de educação on-line a custo baixo. Com ferramentas que “entendem” 
o estudante e adaptam os exercícios para que seu aprendizado seja mais 
eficiente, o site já recebeu mais de 3 milhões de alunos. Apesar de ainda não 
ter atingido o retorno financeiro que esperava, ele garante: “É possível fazer 
o que gosta, mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo”.
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“A segunda-feira é feliz”
Leandro Klarnet e Marcelo Roisman,  
35 e 37 anos, fundadores da Liga Retrô

Futebol é um assunto que naturalmente desperta paixões. 
Em 2012, uma pesquisa feita pelo Ibope mostrou que 77% 
dos brasileiros consideravam o futebol a maior paixão na-
cional. Leandro Klarnet (à esq. na foto) não é exceção. Flu-
minense fanático, ele vai ao estádio desde criança. Assistiu 
aos jogos da Copa dos EUA em 1994 e à do Brasil em 2014. 
Foi às Olimpíadas do Rio, de Sidney e de Atenas. Formou-se 
em administração na PUC-RJ e passou a trabalhar na área de 
marketing esportivo. Foram quase dez anos nesse mercado, 
até que ele resolveu se tornar empreendedor. O negócio? 
Futebol, claro. Klarnet tinha uma coleção de camisas de vá-
rios times e seleções, que começou a montar quando tinha 
5 anos. Já adulto, percebeu que o intervalo entre os lança-
mentos das novas camisas dos times ficava cada vez menor 
e que havia um nicho inexplorado no Brasil: o das camisas re-
trô. “Escolhi trabalhar com esporte porque eu gosto. Quando 
você trabalha com o que gosta, a segunda-feira é feliz. Mas 
eu também vi que havia uma oportunidade no mercado”, 
afirma. O investimento inicial, feito em 2006, foi de R$ 40 mil,  
que ele tinha poupado. A Liga Retrô começou como um 
site. A primeira coleção, com 20 camisas, tinha como  
inspiração boas histórias de jogadores e seleções. Em 2009, 
juntou-se a ele o sócio Marcelo Roisman, cujo único defeito, 
segundo Klarnet, é ser flamenguista. A marca tornou-se uma 
franquia e, atualmente, são mais de 500 modelos de camisas 
históricas, inclusive de outros esportes, como vôlei e basquete.Fo
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“A necessidade financeira é bem menor”
André Cancegliero, 38 anos, sócio da cervejaria Urbana

André Cancegliero queria muito tomar uma Imperial Stout, tipo de 
cerveja escura, com maior teor alcoólico, indisponível no Brasil no iní-
cio dos anos 2000. A solução foi se juntar a dois amigos para montar 
sua própria “fábrica” em 2007. Formados pela Escola Politécnica, os 
três trabalhavam em bancos. Os equipamentos foram comprados 
em uma loja em Campinas, uma das poucas que vendia itens para a 
produção de cerveja, e instalados em um quarto no seu apartamen-
to. Eles leram alguns livros, baixaram alguns manuais da internet e 
começaram a testar. O hobby virou programa para todo fim de se-
mana. Até que, um dia, a esposa de André, que também ajudava na 
produção, cansou da sujeira e quis o quarto de volta. Os três amigos 
alugaram uma casa para instalar os equipamentos e aumentaram o 
volume de produção. Sem abrir mão dos seus empregos, tinham fun-
dado a Urbana. Em 2011, André estava desanimado com o trabalho. 
Um dia, brigou com o chefe e ligou para a esposa. “Não vou mais ficar 
aqui”, disse. Sacou seu fundo de garantia e fez da cerveja seu foco 
principal. Seus dois sócios iniciais deixaram o negócio, que estava 
ficando sério demais, outros vieram e a Urbana começou a crescer. 
Uma das marcas registradas da cervejaria são os trocadilhos que bati-
zam os rótulos, como o da Gordelícia, uma belgian strong golden ale. 
Atualmente, a Urbana produz cerca de 10 mil litros por mês. “Quando 
você faz o que gosta, a necessidade de compensação financeira é bem 
menor. Quando trabalhava no banco, me frustrava o ano inteiro e pre-
cisava gastar dinheiro para compensar”, confessa o empreendedor.

“A grande sacada é a pessoa gostar do que faz”
Junior Durski, 54 anos, fundador da rede  
de restaurantes Madero 

O advogado Junior Durski começou seguindo os cami-
nhos do pai na madeireira da família em Prudentópolis 
(PR). Pegou gosto pelo negócio e acabou tomando uma 
decisão não muito prudente. Era a década de 1980 e o 
governo incentivava a ocupação da Amazônia. Durski, 
então com 22 anos, largou tudo para montar uma serra-
ria em Machadinho do Oeste (RO). Outra habilidade que 
aprendeu com o pai, um “exímio assador”, foi cozinhar, o 
que colocou em prática quando se viu morando longe da 
família. Ao voltar ao Sul em 1999, começou a trabalhar 
com exportação de madeira, mas a cozinha o chamava. 
Abriu um restaurante de comida polonesa batizado com 
seu sobrenome. Dava um pequeno prejuízo, mas ele se 
divertia. “Acho que a grande sacada é a pessoa gostar 
do que faz”, diz. Em 2005, abriu a primeira unidade do 
Madero. A ideia era fazer um restaurante de carne, sua 
especialidade. O carro-chefe do cardápio seria o hambúr-
guer, cuja receita Durski aperfeiçoou. Resolveu reduzir o 
preço do hambúrguer de R$ 30 para R$ 19 e o número 
de clientes quintuplicou em um mês. Durski deixou a ma-
deira para se dedicar integralmente ao Madero. A rede 
hoje tem 76 lojas, incluindo uma em Miami. Fo
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“Você só consegue mobilizar sua energia 
para coisas que fazem sentido”
Alice Freitas, 37 anos, criadora da Asta

Quando Alice Freitas deixou o emprego em uma 
multinacional aos 23 anos, ela ainda não sabia 
muito bem para onde a vida a levaria. Seu plano era 
de curto prazo: passar quatro meses viajando pela 
Ásia com uma amiga de faculdade, catalogando 
iniciativas nas áreas de educação, saúde e geração 
de renda. De volta ao Rio, percebeu que não queria 
mais voltar a trabalhar em grandes empresas. En-
quanto não decidia exatamente que projeto tocar, 
entrou como voluntária na ONG Afroreggae para 
entender melhor o terceiro setor. Foi lá que sur-
giu a ideia de movimentar o mercado do “feito à 
mão”. Ela constatou que havia um grande número 
de mulheres que faziam artesanato sem perceber 
que era possível transformá-lo em um negócio. Ao 
lado de outra amiga, Rachel Schettino, Alice come-
çou a se envolver com artesãs até criar a Asta, um 
negócio social que vende produtos de design feitos 
por grupos produtivos de regiões de baixa renda. A 
Asta hoje trabalha com 60 grupos em 10 estados. 
As artesãs ficam com 40% do valor de venda dos 
produtos. Alice diz que não consegue nem se ima-
ginar trabalhando por um projeto em que ela não 
acredite de verdade. “Quando se é empreendedor, 
você só consegue mobilizar sua energia para coisas 
que tem certeza de que fazem sentido. E tira força 
de todos os lugares, pois está totalmente envolvida 
com aquele projeto.”
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“Ah, a paixão! Através da loucura que 
a paixão causa, ela motiva, inspira, dá 
vida. Seja paixão por alguém, por uma 
filha, por uma amizade, por um sabor, 
por uma situação… Sempre fui viciada 
nessa sensação de adrenalina corporal, 
mental e energética que a paixão traz.”
Danielle Dahoui, chef e apresentadora 
do programa Hell’s Kitchen

“Sempre há loucura na paixão, 
seja qual for. É essa loucura que 
leva você a buscar e a vencer novos 
desafios e obstáculos. E ela é capaz 
de te mover sem mensurar o esforço 
que sua alma, seu corpo e sua 
mente viverão para essa entrega. 
Esta foto, por exemplo, registra o 
exato momento em que completei 
os 100 km da Mongolia Sunrise to 
Sunset. Fui o primeiro brasileiro a 
vencer essa ultramaratona, uma  
das mais belas provas do mundo.”
Cícero Barreto, diretor  
comercial da Omint

De enlouquecer

Uma seleção de personalidades responde: a paixão é uma forma de loucura?

Por Alberto Pereira Jr. (texto)
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“Paixão é, sim, uma forma 
de loucura. Pode ser por um 
objeto ou por uma pessoa. 
Mas acho que, depois que ela 
se realiza, perde o encanto.”
Luiza Brunet, atriz e modelo

“A paixão não é 
necessariamente uma 

forma de loucura, mas o 
que você faz com ela é que 

pode vir a ser ou não.”
Jun Sakamoto, chef

“A paixão é uma extrema sanidade, ela nos 
torna mais vitais em todos os sentidos. Ela 
move, mobiliza, transcende, acende. Sem 
ela, murchamos. Se é loucura, então que 
tenhamos coragem de enlouquecer.”
Nuno Cobra Jr., coach em qualidade  
de vida e treinamento corporal integral
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“A paixão não é uma forma  
de loucura, é uma fase.”
Carol Franscichini, modelo

“A paixão é uma forma de loucura, pois nos tira o foco de 
outras questões importantes do dia a dia, mantendo-nos 
sempre ligados, muitas vezes obcecados pelo objeto de dese-
jo. Porém, a meu ver, é algo da natureza humana e, portanto, 
difere-se de uma patologia clínica. Amar eleva o espírito e a 
paixão nos aproxima do amor. Difícil é não ser correspondido 
diante de um sentimento tão intenso. No entanto, para quem 
já viveu uma grande paixão, sabe que a vida vale a pena pelas 
paixões que encontramos no mundo, seja por uma outra pes-
soa, seja por algum projeto, filhos, amigos etc. Estar apaixo-
nado nos dá vitalidade e energia para viver melhor! O cuidado 
maior que devemos ter é com o apego em excesso, pois na 
vida tudo é transitório, especialmente as paixões.”
Leonardo Miggiorin, ator

“A paixão, ligada ao outro, 
personificada em amor, é um 

agente transformador que não 
respeita fronteiras, datas nem 

promessas. Da mesma maneira 
que destruiu impérios, ela cons-
trói mundos, muitas vezes ima-
ginários. Sob o efeito da paixão 

amamos o outro como se ele 
fosse outra pessoa, a pessoa so-
nhada por nós. Loucura, certo?”

Tadeu Jungle, cineasta
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“Acho que a paixão talvez seja a forma mais 
gostosa da loucura. É uma loucura dividida, 
partilhada a dois (ou três, quem sabe?). 
Esses primeiros momentos de um amor são 
uma aventura, a gente fica intoxicado, na 
beira de um precipício, sem medo de pular. 
É uma entrega cega, um envolvimento 
completo que te toma todos os segundos – 
ou seja, loucura total! Mas é uma maravilha.”
Bel Wilker, atriz

“Nunca tinha pensado sobre 
isso [risos]. Loucura eu não 
sei, mas a paixão tira a gente 
daquele eixo de ‘normalidade’ 
do dia a dia. Sem dúvida, 
provoca uma mudança. Às 
vezes, em nome dela, a gente 
se vê pensando ou fazendo 
coisas e nem se reconhece.”
Rael, cantor

“A paixão é uma forma de 
loucura se a gente deixar 

de ser quem a gente é pelo 
outro. Vira loucura quando 

o amor próprio fica em 
segundo plano. Se a paixão 

é recíproca e não tirar sua 
paz, não é loucura. É vida!”

Gabriela Pugliesi, 
blogueira fitness
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“A paixão é um pânico das emoções, e como o pânico — que nisto se distingue do medo — 
estilhaça a inibição, desorienta o espírito, vira o indivíduo contra as suas próprias aquisições 
mentais superiores, e muitas vezes o conduz a fazer o que mal sabe que faz [...].” Esta é a 
definição do poeta Fernando Pessoa para uma das sensações mais prazerosas e assustadoras 
que podemos experimentar: nos apaixonarmos por alguém. Contrariando os ideais platônicos 
ou românticos, a paixão não é exatamente um encontro de almas, mas um estado afetivo 
que se manifesta no corpo e que remete às nossas origens evolutivas. “É fenômeno universal 
entre os seres humanos e, por ter como característica central a preferência ou escolha de um 
companheiro, apresenta traços associados ao comportamento de cortejo e acasalamento em 
diferentes espécies de mamífero”, diz a psicóloga Alessandra Ghinato Mainieri, integrante da 
Sociedade Brasileira de Psicologia.

Trata-se de uma emoção ativada pelo cérebro e que afeta o resto do nosso sistema fisioló-
gico. E psíquico, como explica ela: “Os amantes tendem a ser emocionalmente dependentes; 
mudam suas prioridades e hábitos diários para permanecer em contato ou para impressionar 
o ser amado”. O que causa, então, toda essa revolução física, química, neurológica e endocri-
nológica? Segundo a neurologista Jerusa Smid, da Associação Brasileira de Neurologia, não 
se sabe ao certo o que exatamente desencadeia tais processos. Uma das teorias a respeito da 
função da paixão, explica Mainieri, é que se trata de “uma forma evoluída do mecanismo an-
cestral para escolha do parceiro para o acasalamento”. Veja o efeito da paixão sobre o corpo 
e entenda por que é (quase) impossível se livrar das garras do amor. 

Anatomia 
do 

amor

82 Audi Magazine
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A ciência explica que a paixão – mais do que uma forma 

de idealização platônica – é, sim, uma questão de química. 

Hormônios e neurotransmissores entram em ebulição no cérebro, 

ativando sensações que podem ser mapeadas em todo o corpo 

Por Diogo Rodriguez (texto) e Raul Aguiar (ilustração)
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Pupilas dilatadas
A atração por alguém causa um 
estímulo no sistema nervoso 
simpático (involuntário) e suas 
pupilas se dilatam. Estudos 
da Universidade de Cornell 
(EUA) mostraram que existe 
uma correlação entre essa 
reação e a excitação sexual. 
Nossas pupilas também têm 
esse comportamento quando 
vemos algo que achamos 
bonito, como um quadro ou 
um carro de que gostamos.

Cabeça feita
Esqueça o mito do gênio criativo 
que precisa se isolar do mundo para 
ter grandes ideias. De acordo com 
um estudo publicado em 2015, o 
relacionamento tem um efeito positivo 
sobre a criatividade. O indivíduo passa 
a pensar a longo prazo, já que começa a 
fazer planos de vida com a(o) amada(o). 
Assim, a paixão dá uma visão mais 
ampla da vida e muda a maneira pela 
qual processamos as informações.

83Audi Magazine
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Coração acelerado
Estar apaixonado nos 
deixa ansiosos para ver e 
estar com a outra pessoa. 
A taxa de batimentos 
cardíacos aumenta, devido 
à ação da adrenalina e da 
noradrenalina, hormônios 
responsáveis pela resposta 
de “luta ou fuga” do corpo. 
Ficamos alertas, prontos 
para dedicação total ao 
objeto de nossa paixão.

Falta de apetite
Tem gente que, quando está apaixonado, 
perde até a vontade de comer. Isso tem 
explicação. A ansiedade causada, por 
exemplo, pela expectativa de encontrar a 
pessoa por quem se está apaixonado pode 
causar a liberação de cortisol na corrente 
sanguínea. Essa substância age como 
vasoconstritor, causando uma contração 
nos vasos sanguíneos do estômago, o que 
resulta na diminuição da fome.

84 Audi Magazine

Alteração da voz
Um estudo de 2014 da Universidade 
de Liverpool (Inglaterra) descobriu que 
homens e mulheres mudam suas vozes 
quando se sentem atraídos por alguém. 
Elas, os pesquisadores descobriram, falam 
de maneira mais aguda; eles, deixam a voz 
mais grave. A pesquisa também revelou 
que homens preferem vozes mais agudas 
porque elas são associadas a corpos 
pequenos; as mulheres preferem as vozes 
mais graves porque associam os vozeirões 
a corpos maiores e mais masculinos.

Inovar
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Alívio de dor
A Escola de Medicina da 
Universidade de Stanford (EUA) 
conduziu um estudo em 2010 que 
descobriu os efeitos analgésicos 
da paixão. Segundo a pesquisa, 
uma paixão realizada tem os 
mesmos efeitos no corpo que 
certos tipos de remédio contra 
a dor crônica. A oxitocina age 
diminuindo a atividade das áreas 
do cérebro que processam a dor. 

Conexão profunda
Quando nos sentimos 
conectados a alguém, é 
sinal de que os níveis dos 
hormônios oxitocina e 
vasopressina estão altos. 
A oxitocina diminui a 
agressividade. Acontece 
também uma queda no 
cortisol, um dos hormônios 
responsáveis pelo estresse.

Fontes: Alessandra Ghinato Mainieri, psicóloga, 
integrante da Sociedade Brasileira de Psicologia; 
Jerusa Smid, neurologista, integrante da 
Associação Brasileira de Neurologia, Nature; 
American Scientist; CNN; e Science Today.
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ÁREAS DO CÉREBRO ATIVADAS

Córtex insular
É uma das áreas nas quais se acredita 
ter papel na formação da consciência 
humana. Localizada no centro do cérebro, 
tem papel na regulação das emoções e, 
portanto, participa do circuito da paixão.

O cérebro produz dopamina, que traz bem-estar e nos deixa mais focados 
e motivados. Ela é produzida principalmente no hipotálamo, responsável, 
entre outras coisas, pelas emoções e pelos comportamentos sexuais

86 Audi Magazine
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Amígdala cerebelosa
Parte importante do sistema límbico. É a área cerebral responsável pelas 
emoções, pelo sexo e pela sociabilidade humana. A amígdala permite a 
reação rápida em caso de perigo, já que processa as informações antes 
da parte consciente do cérebro. No caso da paixão, tende a se dedicar ao 
impulso sexual e menos à reação a possíveis ameaças.
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Como se estivesse flutuando
Quando se vê ou se pensa no 
objeto da paixão, o cérebro ativa 
o mecanismo de recompensa, 
liberando dopamina na corrente 
sanguínea, o que causa a sensação 
de prazer, ou como se estivesse 
flutuando. Por isso a paixão 
apresenta sintomas semelhantes aos 
do consumo de substâncias químicas, 
como a cocaína, que também está 
associada à liberação de dopamina.

Variações de humor
Enquanto aumentam os níveis 
de dopamina, diminuem os de 
serotonina, o que causa variações 
de humor e das emoções. A 
serotonina tem um papel de 
estabilização dos impulsos. As 
consequências disso podem 
ser: instabilidade emocional, 
agressividade e impulsividade. 
Estariam aqui as raízes das 
“loucuras de amor”.

Ansiedade
Mas nem tudo são flores. 
Quando tem de se separar da 
pessoa amada, o corpo reage 
liberando corticotrofina, 
hormônio que induz ao 
estresse, aumenta a ansiedade 
e pode até causar depressão.

Córtex cingulado anterior rostral
Estrutura relacionada às respostas 
afetivas, essa área tem relação com 
o otimismo. Também participa da 
regulação da pressão sanguínea e 
dos batimentos cardíacos.

Hipotálamo
Trata-se do principal centro de expressão das emoções e do 
sexo. É responsável por integrar o sistema nervoso ao sistema 
endócrino. Tem a capacidade de comandar a liberação de 
diversos hormônios (como dopamina, oxitocina e vasopressina), 
atuando nas glândulas produtoras dessas substâncias.

87Audi Magazine
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Quando as paixões se acirram a ponto da iminência de 

uma guerra nuclear mundial, entra em cena o americano 

William Ury, que já vendeu 15 milhões de exemplares 

com Como chegar ao sim. Especializado na solução de 

confl itos, ele adverte: “A gente fi ca tão apegado a uma 

posição que acaba cego para as possibilidades”

Por Pedro Carvalho Foto Luiz Maximiano

William Ury no restaurante do 
hotel Emiliano, em São Paulo

O 
equilibrista
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A vida de William Ury tem qualquer coisa dos 
fi lmes de James Bond. Neste momento ele pode 
estar a caminho da Síria, chamado pelo confl ito 
que opõe o governo, o Estado Islâmico e as forças 
rebeldes do país há mais de cinco anos. No dia se-
guinte, sem desalinhar o terno, talvez tenha ido à 
Colômbia, para negociar com as Farc. Ao longo dos 
anos 1990, Ury frequentou reuniões confi denciais 
com autoridades russas e chechenas. Na década 
anterior, fez 15 viagens entre os Estados Unidos e 
a União Soviética para tratar dos mísseis nucleares 
que essas superpotências acumulavam como peci-
nhas em um tabuleiro de War. Uma rotina que não 
se pode chamar de monótona. Mas uma diferença 
fundamental separa o antropólogo americano do 
ilustre agente britânico. Ury não vai a esses luga-
res matar inimigos, em tiroteios espetaculosos 
por entre tendas de comércio de rua. Ele faz o con-
trário. Sua missão secreta é a paz.
Nascido em Chicago, em 1953, Ury é apontado 
como a maior autoridade mundial em negociação 
de confl itos. Na Universidade de Harvard (EUA), 
onde obteve um ph.D., ele criou um programa so-
bre esse tema que se tornou uma referência inter-
nacional. Seu livro de maior sucesso, Como chegar 
ao sim, está traduzido em 34 idiomas e vendeu 15 
milhões de exemplares. Nos últimos 35 anos, Ury 
ajudou a solucionar alguns dos mais intrincados 
arranca-rabos do planeta. Além disso, também 
atuou na área dos negócios, como na crise entre o 

empresário brasileiro Abílio Diniz (amigo de Ury) e 
o grupo francês Casino, em 2012. 

Quando não está lidando com paixões acirradas 
mundo afora, Ury vive em Boulder, no Colorado 
(EUA), uma cidade repleta de universidades, aos 
pés das montanhas rochosas, onde gosta de fazer 
caminhadas e escalar paredões de pedra. Em se-
tembro, o antropólogo esteve no Brasil para pas-
sar uma semana de férias no Vale do Matutu, sul 
de Minas Gerais, junto da esposa – uma brasileira. 
Ele recebeu Audi Magazine em São Paulo, onde 
narrou algumas das incríveis histórias que colecio-
nou ao longo dessa trajetória. 

Você sempre foi bom em negociar confl itos? 
 Era uma criança que evitava brigas no colégio?
Eu era um garoto pacífi co, mas ocasionalmente 
toda criança entra em confusão... Na verdade, eu 
tropecei no tema negociação de confl itos. Comecei 
a me destacar em Harvard, onde estudava antro-
pologia. Ali eu conheci o professor Roger Fisher, 
que se tornaria coautor de meus livros. Eu tinha 
escrito um artigo acadêmico sobre o Oriente Mé-
dio e enviei ao Roger. Era janeiro, fazia muito frio 
e nevava em Boston. Morava em um quarto no 
sótão de uma casa. Meu telefone tocou às 10 da 
noite. “Olá, aqui é Roger Fisher, eu li seu artigo e 
gostei da tabela central. Enviei-o para o secretário 
de Estado para assuntos do Oriente Médio. Gosta-
ria de vê-lo quando possível”, ele disse. Era 1976, 

Ury cumprimenta 
Edward Shevardnadze, 
ministro das Relações 
Exteriores da União 
Soviética, durante 
diálogos que buscavam 
evitar um confl ito 
nuclear, nos anos 1980
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Abaixo, o antropólogo com o 
presidente colombiano Juan 
Manuel Santos, laureado com 
o Nobel da Paz após o acordo 
com as Farc; ao lado, Ury e o 
ex-presidente venezuelano 
Hugo Chávez (no centro) 

eu tinha 22 anos. Fiquei chocado. Nós passamos a 
trabalhar juntos e quatro anos depois escrevemos 
Como chegar ao sim, mas não esperávamos que o 
livro tivesse um sucesso tão expressivo. 

Já vendeu 13 milhões de cópias, certo?
Acabei de receber novos números da Alemanha, 
agora está em 15 milhões de cópias. 

Essa era a época da Guerra Fria. Foi seu primeiro 
grande desafi o?
Sim. Logo que terminei meu ph.D., comecei a tra-
balhar em formas de reduzir o risco de uma guerra 
nuclear acidental. Os EUA e a URSS discordavam 
de quase tudo, mas concordavam em um ponto: 
ninguém queria uma guerra acidental. E acidentes 
aconteciam. Como na crise dos mísseis, em Cuba 
[episódio de 1962, quando EUA e URSS quase en-
traram em guerra]. Em uma reunião com os so-
breviventes daquele evento, 25 anos depois, nós 
descobrimos que muitas causas da tensão haviam 
sido acidentais. Meu papel foi formatar, a partir 
dos anos 1980, um sistema de comunicação que 
evitaria uma nova crise. Naquele ponto, esse sis-
tema era apenas uma hotline [linha direta], uma 
máquina de teletipo entre os países. Nós fi zemos 
15 viagens a Moscou. Assim, criamos centros de 
redução de risco nuclear, em Washington e Mos-
cou, onde pessoas com acesso ao governo nas 
duas partes se comunicavam 24 horas por dia.

O que aconteceu naquele encontro que você 
mencionou, sobre a crise dos mísseis?
Foi extraordinário. Aconteceu em Moscou, em 
1989, e durou dois dias. Tivemos o alto escalão 
soviético e americano, como Robert McNamara 
[secretário de Defesa de John Kennedy] e as pes-
soas que estavam na Casa Branca e no Kremlin 
naqueles tempos. Fidel Castro mandou seu chefe 
de pessoal. Nós dissemos: “Bem, 25 anos se pas-
saram, mas o que realmente aconteceu?”. O que 
percebemos é que tivemos muita, muita sorte. 
Vou dar um exemplo. Em certo momento, a Mari-
nha americana estabeleceu um bloqueio ao redor 
de Cuba, para evitar a chegada de mísseis soviéti-
cos. Milhares de quilômetros de mar eram vigia-
dos. Os EUA jogavam cargas de profundidade no 
fundo do mar, que forçavam os submarinos sovié-
ticos a subir. Elas não destruíam os submarinos, 
apenas forçavam essa subida. Naquele encontro, 
falamos com um ofi cial de um desses submarinos. 
Ele contou – e os americanos não tinham a menor 
ideia disso – que os submarinos estavam armados 
com torpedos nucleares. Para nossa enorme sur-
presa, também descobrimos que os comandantes 
tinham autoridade para dispará-los, caso estives-
sem sob ataque. O ofi cial se chamava Vasili Arkhi-
pov, era o terceiro na hierarquia do submarino. 
Arkhipov falou que, quando as cargas americanas 
explodiam, o submarino se tornava um caos total, 
parecia uma máquina de lavar. Em certo momen-
to, eles pensaram que estavam sob ataque real. 
O primeiro capitão disse: “Armem os torpedos!”. O 
segundo falou: “Sim, estamos sob ataque!”. Mas 
Arkhipov, felizmente, havia checado os procedi-
mentos para saber sob quais condições poderiam 
disparar. Esses livros diziam que apenas no caso de 
haver água dentro do submarino isso seria permi-
tido. Arkhipov interveio. “Esperem”, ele disse. >>

“Descobrimos 

que muitas 

das causas da 

tensão entre 

EUA e URSS 

haviam sido 

acidentais”
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 Seria necessário que os três autorizassem o dispa-
ro. Arkhipov disse “não”. McNamara, quando sou-
be, afi rmou que a resposta americana teria sido 
imediata. Arkhipov teve a presença de espírito de 
um bom negociador. Do contrário, provavelmente 
não estaríamos conversando aqui.

Você tem medo de que, ainda hoje, uma fagulha 
desse tipo possa começar uma guerra global?
Sim, tenho. Acho que as chances fi caram bem redu-
zidas, mas as possibilidades estão aí, existem mi-
lhares de mísseis nucleares, não é um absurdo pen-
sar em terrorismo nuclear. Einstein acertou quando 
disse: no momento em que a bomba caiu em Hi-
roshima, uma corrida começou, entre a capacidade 
humana de construir armas e a capacidade humana 
de achar formas de lidar com nossas diferenças. A 
essa segunda corrida eu dediquei minha vida.

Você ajudou nas recentes negociações de paz en-
tre o governo da Colômbia e as Farc. Como foi?
Cinco anos atrás, recebi uma ligação do presidente 
colombiano [Juan Manuel Santos, Nobel da Paz de 
2016]. Ele queria iniciar negociações secretas de 
paz com as Farc. Eu e um pequeno time de espe-
cialistas fomos 21 vezes à Colômbia. Íamos a cada 
um mês ou dois, falar com o presidente. As pes-
soas achavam que havia 5% de chance de dar cer-
to. É um bom exemplo de como algo muito difícil 
pode se tornar realidade. Foi um confl ito que du-
rou 52 anos, com 220 mil mortos, órfãos, seques-
tros, muitos traumas. E, algumas semanas atrás, o 
presidente anunciou que a guerra está ofi cialmen-
te encerrada. [Dias depois da entrevista, a popu-
lação, em plebiscito, rejeitaria o acordo de paz.]

Você também se encontrava com as Farc?
Normalmente, em confl itos, eu lido com os dois 
lados. Nesse caso particular, fui convidado para 
ser um conselheiro especial do presidente colom-
biano. Mas cheguei a me encontrar, sim, com as 
Farc. Aconteceu uma vez, no meio do processo. Foi 
um encontro em Cuba, em 2014. Nós queríamos 
pedir que eles soltassem as crianças soldados, um 
tema muito sensível na sociedade colombiana. 
Achávamos que eles podiam ganhar a confi ança 
pública, se soltassem aquelas crianças. 

Quem esteve lá, por parte das Farc?
Iván Márquez [um dos comandantes da guerrilha] 
e um comitê de líderes.

O que você achou deles?
Isso é muito interessante. Eu tinha escrito a respei-
to deles, lido sobre eles. Mas encontrá-los pessoal-
mente foi muito importante para mim. Nós nos 
reunimos em uma casa, em Havana. Tivemos dois 
longos encontros. Achei que foram pessoas bem 
abertas. Estavam genuinamente interessados em 
se envolver na solução daquele problema. Eles ten-
taram explicar o ponto de vista deles, nós fi zemos 
muitas perguntas. Eles fi zeram muitas perguntas 
para nós. Foi um encontro muito produtivo. E eles 
acabariam libertando as crianças soldados.

Você normalmente trabalha para um dos lados? 
Como ganha a confi ança do outro lado?
Às vezes trabalho para um lado, em outras sou 
um agente bilateral. Um caso interessante sobre 
confi ança aconteceu na Venezuela. Fui enviado 
pela ONU, durante uma crise entre o presidente 
Hugo Chávez e a oposição. Havia milhares de pes-
soas nas ruas, a coisa estava descambando para a 
guerra civil. Eu iria ter meu primeiro encontro com 
Chávez. E sabe como é... Eu sou um ianque, um 
professor. Não sou o perfi l que ganha a confi ança 
dele. Tive uma intuição: a coisa mais importante 
no encontro seria ganhar a confi ança dele. Decidi 
deixar de lado minha agenda. Tinha preparado um 
discurso, uma pauta de assuntos. Em vez disso, 
quis apenas ouvi-lo. Ele falou sobre como entrou 
na política, sobre sua trajetória. Eu apenas ouvia, 
não tentava dizer nada. Depois de 1 hora, ele per-
guntou: “Então, Ury, o que você acha que eu devo 
fazer?”. Esperei que ele perguntasse. Falei: “Por 
que você não abre um diálogo? Você pode prevenir 
uma guerra civil. Fale com eles”. Ele disse: “Mas 
são uns traidores! Tentaram me dar um golpe aqui 
nesta sala!”. Ele estava bravo. Eu disse: “Você não 
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confi a neles, certo?”. Chávez respondeu que não, 
não confi ava. Sugeri um experimento. “O que eles 
podem fazer amanhã pela manhã para mandar 
um sinal de que talvez tenham mudado?”, pergun-
tei. Chávez disse: “siñales?”. “Isso, signals”. “Bom, 
para começar, eles poderiam parar de me chamar 
de mono [macaco] na TV”, disse. Ele achava aquilo 
desrespeitoso. Então, apontou um ministro do in-
terior, com quem eu poderia trabalhar nessa ideia. 
Naquela noite, fi zemos um encontro. O ministro 
não poderia ser visto se reunindo com a oposição. 
Alugamos uma pousada perto de Caracas. Ele fi -
cou na varanda, o líder da oposição permaneceu 
no jardim. Entre as 23 horas e as 6 da manhã, fi -
quei indo e vindo entre os dois, para arredondar 
a pauta. Pela manhã, tínhamos uma lista de dez 
sinais. Apenas para dar um exemplo de como se 
consegue confi ança. 

Como isso terminou?
Um lado passou a mandar um sinal, o outro man-
dava outro sinal. A maioria tinha a ver com res-
peito mútuo. Acho que ajudou a aliviar a tensão. 
Não resolveu os problemas do país, mas a situa-
ção não descambou para guerra civil. Muitas ve-
zes a coisa acaba em violência quando as pessoas 
se sentem desrespeitadas.

Quando sentimos que uma conversa avança para 
o confl ito, o que devemos fazer?
É a metáfora da varanda. Imagine que você e a 
outra pessoa estão em um palco. Nesse momen-
to, sua mente vai para uma varanda, de onde você 
pode observar esse palco. Um lugar de perspectiva, 
de clareza, onde você consegue pensar: o que eu 
realmente quero? O que é importante? E se pergun-
tar: o que o outro lado quer? Então passe a ouvi-lo. 
Parece simples, nem sempre é fácil. Mas, seja nego-
ciando com os soviéticos ou com a própria família, 
essa metodologia simples pode levá-lo bem longe. 

A paixão pode criar confl itos? As pessoas acabam 
apaixonadas por um ponto de vista?
Bom, pessoalmente, eu gosto de paixões [risos]. 
Minha paixão é tentar fazer as pessoas chegarem 
ao sim. Mas, é verdade, a gente fi ca tão apegado 
a uma posição que fi ca cego para as possibilida-
des. Por isso é bom desapegar, fi car em silêncio, 
caminhar, meditar, contemplar a natureza, des-
cobrir pelo que somos realmente apaixonados.

Você poderia falar sobre uma missão em que não 
conseguiu um acordo?
Claro. Eu me vejo como uma espécie de cientista, 
testando métodos em situações difíceis. A verda-
de é que provavelmente tenho mais fracassos que 

sucessos. Nos anos 90, por exemplo, trabalhei 
com russos e chechenos para tentar interromper 
uma guerra civil na Chechênia. Foi muito frustran-
te. Nós conseguimos um cessar-fogo. Mas não 
se pode parar nesse ponto. É preciso pensar, por 
exemplo, que a população deverá ter empregos 
depois, ou voltará à luta armada. Tragicamente o 
cessar-fogo durou um ano. Depois, nós falhamos. 
Em certo momento, fi zemos uma última tentati-
va desesperada, em um encontro confi dencial na 
Sibéria. Não conseguimos chegar a um acordo, e a 
guerra recomeçou.

Por que a missão falhou?
Em uma negociação, não basta participarem os 
dois lados. É preciso trazer junto o terceiro lado, 
que é a comunidade ao redor da questão. Era pre-
ciso dar suporte econômico para os chechenos se 
recuperarem da ruína da guerra anterior. A comu-
nidade internacional falhou em reconhecer que 
aquele não era apenas um confl ito entre russos 
e chechenos, ele envolvia o mundo. Porque devi-
do àquela guerra os chechenos se radicalizaram. 
Às vezes a gente não percebe a conexão entre as 
coisas. Isso foi em 1997. Em 2001, o líder dos ata-
ques em 11 de setembro era alguém que se radica-
lizou na Chechênia. Ele lutou na Chechênia, depois 
se juntou à Al Qaeda. Nos atentados em Boston, 
foram dois jovens chechenos que fi zeram os ata-
ques. Em qualquer confl ito, todos nós temos res-
ponsabilidade. Como agora, na Síria. Se não par-
ticiparmos na solução, não podemos esperar que 
o problema fi que por lá. Um dos nossos grandes 
desafi os é criar uma comunidade internacional 
que ajude em confl itos como esses.                        //
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Homem-objeto
O fotógrafo e Confrade de Audi Magazine, J.R. Duran, reuniu 170 objetos pessoais que o 

acompanham há mais de 20 anos para um livro a ser lançado. “Cada objeto tem uma energia, 

uma característica mágica, uma vida própria.” A seguir, uma seleção de oito dessas peças 

fotos J.R. Duran e depoimento a Ronaldo Bressane

MENSAGEM NA GARRAFA
“Vinte anos atrás, fui jantar em um restau-
rante em Beverly Hills. Nem deve existir 
mais. Tinha ido lá dois dias antes, para fo-
tografar a Cindy Crawford. Depois, conhe-
ci uma modelo linda que morava em Nova 
York e estava por acaso em Los Angeles, e 
a convidei para jantar – já pensando em me 
exibir. Quando entrei no restaurante, não 
deu outra: os garçons me reconheceram 
e me cumprimentaram, ‘Como vai, Mr. 
Duran’? Você ser reconhecido no Brasil é 
uma coisa, outra é ser bem recebido em 
um restaurante em Los Angeles. Acho que 
passei uma boa impressão... Quando está-
vamos saindo, me distraí: já ia somando a 
data do dia com o total da conta e ia pagar 
um valor absurdo, sem piscar, quando ela 
me chamou a atenção. Então, guardei esta 
garrafa de água para lembrar de ter mais 
cuidado com o meu dinheiro. Mas a garra-
fa acabou ganhando outro significado: foi 
neste dia que comecei a namorar Alex, com 
quem estou casado há 20 anos.”

Nossas coisas falam por nós. Para não 
sermos meros acumuladores, os objetos 
que nos circundam devem ter carga afe-
tiva, além de funcional ou sensorial. Ma-
terialismo, animismo, misticismo? J. R. 
Duran foge desses rótulos ao preparar o 
livro Da importância dos objetos na vida 
da pessoa – uma espécie de autobiogra-
fia materialista-dialética que lançará em 
breve. Especialista em fotografar gente, o 
fotógrafo catalão-paulistano de 64 anos 
retratou objetos que o circundam em sua 
casa e seu escritório com olhar afetuoso. 
“São coisas que me acompanham há mais 
de 20 anos”, contou. “Cada objeto tem 
uma energia, uma característica mágica, 
uma vida própria. Alguns vão embora, ou-
tros ficam. Ficaram comigo 170 objetos: 
todos estarão no livro.” Aqui, oito exem-
plares deste precioso museu pessoal.
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CABEÇA-DURA
“Este capacete conserva minha participação no Rally dos 
Sertões em 2003. Nunca mais o usei, amo esse visual 
Speed Racer: ele fi ca no meu escritório, vejo todo dia. 
Sabe, às vezes, quando me meto a fazer coisas que nunca 
fi z, acaba dando certo. Eu tinha participado do Rally dos 
Sertões em 2001, mas foi horrível – meu carro quebrou, 
cheguei em último. Pensei que nunca mais fosse correr um 
rali. Aí, um amigo que iria participar do rali de 2003 se 
machucou e perguntou se eu não podia pilotar no lugar 
dele. Assim, tudo o que aprendi no primeiro rali coloquei 
em prática no segundo. Eu tinha 51 anos e encarei dez dias 
de pilotagem, dirigindo 12 horas por dia no mínimo. Saí 
em antepenúltimo, porque tinha capotado o carro no últi-
mo treino. Um rali é um exercício mental: como driblar as 
possíveis arapucas e nunca se afobar. Mesmo assim, você 
tem que ir sempre no pau. Nove mil quilômetros depois de 
sair em Goiânia, cheguei a São Luís em quarto lugar entre 
os corredores profi ssionais. Com 9 quilos a menos.”

VIAJANTE MODELO
“Este bonequinho é um tio meu – um catalão, está todo vestido de catalão, 
inclusive com a boina típica – que, em um certo momento, mandou moldar 20 
fi guras para dar de presente aos parentes num Natal. Joan Más, seu nome. É 
um cara importante porque uma vez, quando eu estava doente, ele veio me 
visitar e brincou comigo: ‘Caramba, como você cresceu! Você está quase tão 
baixo quanto teu pai’. Foi a primeira vez que ouvi uma piada desse tipo. Des-
cobri o paradoxo e a ironia nessa frase genial. Quando meu pai morreu, peguei 
o bonequinho. Joan era um excursionista, atividade muito valorizada nessa 
época na Catalunha. Era um cara misterioso, nunca o conheci direito. Mas essa 
frase me deu uma piscada de olho.”
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baixo quanto teu pai’. Foi a primeira vez que ouvi uma piada desse tipo. Des-
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frase me deu uma piscada de olho.”frase me deu uma piscada de olho.”

CHAVE DA MEMÓRIA
“Esta é uma chave do hotel Danielle, em Veneza. Uma vez 
me hospedei lá. Lia a biografi a de Giacomo Casanova – gosto 
de ler romances ambientados nos lugares onde estou pas-
sando – e, quando cheguei na passagem em que Casanova 
conta como fugia da prisão e descreve sua louca corrida pelos 
telhados de Veneza, percebi que do outro lado da janela, a 
poucos metros, estava exatamente o telhado por onde ele 
tinha fugido. Uma coincidência maravilhosa. Guardei esta 
chave pra me lembrar dele.”

AUDI104_DURAN.indd   95 28/10/16   16:10



Inovar

96 Audi Magazine

SER E NÃO SER
“A caveira é um recado para mim 
mesmo. Peguei de uma produção 
fotográfi ca, o molde foi tirado de 
um crânio real. Vejo esta caveira 
todo dia, também está no meu es-
critório. É um lembrete. Ela está 
sempre sorrindo para mim, como 
se me dissesse: Vanitas vanitatum, 
vaidade das vaidades, tudo é vaida-
de – do pó viestes e ao pó voltarás.”

SANGUE RARO
“Passei a usar esta dogtag quando aprendi a pilotar helicópteros. Como tenho um 
sangue meio raro, tipo A negativo, sempre levo a dogtag quando viajo pelo ar, por 
helicóptero ou avião. Esta placa de identifi cação, que traz tipo sanguíneo e ou-
tras informações, começaram a ser usadas pelas legiões romanas, e hoje todos os 
exércitos dão isso pros soldados. Sabe por que são duas placas? Quando o soldado 
morre, uma identifi cação fi ca com o responsável por encontrar o corpo. Já a outra 
placa é colocada dentro de sua boca: com o rigor mortis, a placa fi ca presa entre 
os dentes do soldado. Minha dogtag também me serve para colocar meus óculos 
juntos, quando estou fotografando – aí não perco nenhum dos dois objetos.”
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DO BARULHO AO SABOR
“Sou um cara que adora coquetéis. Tomo de tudo: meu favorito já foi o 
manhattan, daí pulei pro negroni – agora estou na fase do cosmopoli-
tan. Sabe quem inventou a coqueteleira? Os incas. Eles já usavam uns 
recipientes assim para misturar coisas. O princípio do coquetel é você 
misturar coisas absurdas e chegar a um ponto ‘even’, em que você não 
diferencia mais um uísque de um cointreau e de uma raspa de laranja. 
O coquetel tem que ser o gosto de tudo misturado. E é demais o baru-
lhinho; só o balançar já dá um prazer. Eu adorava o gimlet, o coquetel 
favorito do detetive Philip Marlowe [personagem criado pelo escritor 
Raymond Chandler na década de 1930], que sempre bebia às 5 da 
tarde em um bar de Los Angeles. Coquetel toma-se um por dia, se não 
você se dá mal – a ressaca é terrível. É como fumar charuto. Tinha um 
marquês espanhol que dizia: você não fuma um charuto porque é um 
dia especial, e sim o dia fi ca especial porque você fumou um charuto. 
Com o coquetel acontece a mesma coisa: é uma coisa que você come-
mora simplesmente por estar fazendo.”

ÓCULOS PARA NÃO SER VISTO
“Óculos de Groucho Marx [1890-1977] 
são indispensáveis. Gosto muito do Grou-
cho porque ele tem o mesmo sentido do 
humor daquele meu tio Joan Más, como 
na música: ‘Hello, I came to say good
-bye’. São perfeitos para usar em festas à 
fantasia, você nunca precisa se preocupar 
demais com roupas. E funcionam como 
uma máscara perfeita. É impressionante: 
você enfi a estes óculos na cara e ninguém 
te reconhece.”
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Farol alto

O percurso que Otávio e Gustavo Pandolfo percorreram até se tornarem 

OSGEMEOS, os mais influentes criadores do universo da arte de rua, se 

iniciou na Lituânia. Vem de lá a principal influência de seu trabalho – o 

amado avô Albino. “Ele era uma pessoa muito especial”, dizem. “Como 

trabalhava numa gráfica, tinha muito papel em casa. Era divertido para 

a gente sentar na mesa e desenhar o dia todo. Nossa mãe [Margarida] 

aprendeu a bordar com a mãe dele, uma tradição lituana que de certa forma 

também nos influenciou. Só temos a agradecer a essa família tão linda.”

Gratidão

OSGEMEOS renderam homenagem ao 
avô em detalhe do mural pintado no 

ano passado em Vilnius, capital lituana. 
Albino chegou com a mãe ao Brasil em 

1926, aos 8 anos. Amante de ópera e 
excelente contador de histórias, sua 

verve marcaria para sempre a narrativa 
de toda a família Kanciukaitis-Pandolfo
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