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Olá, querido leitor. Em primeiro lugar, preciso me apresen-
tar. Sou Johannes Roscheck, o novo presidente da Audi do 
Brasil. Tenho mais de 20 anos de experiência no setor auto-
motivo, com atuação internacional nas áreas de Finanças e 
Produção, e sou ph.D. em engenharia mecânica e industrial 
pela Universidade Tecnológica de Graz, na Áustria. Embora 
eu seja austríaco, já tenho bastante familiaridade com o país. 

Na Audi do Brasil, tive minha primeira passagem na dé-
cada de 1990, como CFO da marca em Curitiba. Fui res-
ponsável pelos negócios da Audi no país, especialmente 
pela produção de veículos. Depois disso, em 2002, assu-
mi a posição de secretário-geral da AUDI AG. Nos Estados 
Unidos, atuei como líder de Projetos e, posteriormente, 
como membro do Board e CFO da Audi Hungria.

Agora, de volta à Audi do Brasil no cargo de presidente, 
me deparo com o desafiador cenário econômico do país, 
o que não me desmotiva nem um pouco – pelo contrá-
rio. Só no primeiro trimestre de 2017, a Audi do Brasil 
vendeu 2.158 unidades, o que deixa claro que seguimos 
no caminho certo para enfrentar a crise. Por isso, o tema 
desta Audi Magazine não poderia ser mais apropriado: 
Força. Como você verá, o assunto foi explorado fora de 
suas nuances mais óbvias. Além de abordar questões in-
timamente ligadas aos valores da marca, a revista mos-
tra o quanto seguimos firmes na superação dos obstácu-
los e como essa força está ligada ao nosso DNA. 

A começar pelos novíssimos modelos que estamos tra-
zendo ao país, como o Audi A5 Sportback e o novo Audi 
Q5, tema de duas reportagens. Também jogamos luz no 
novo Audi A3 Sedan, que continua sendo fabricado na 
planta da Audi em São José dos Pinhais, junto com o novo 
Audi Q3 Flex. O novo Audi R8 é outro que recebe atenção 
nesta edição. O modelo, já disponível no país, inspirou 
um vídeo espetacular com o paraquedista Luigi Cani e o 
skatista Bob Burnquist, embaixadores da marca. 

Por falar em embaixador, damos boas-vindas aos mais 
novos membros da família Audi: Gabriel Medina, o pri-
meiro brasileiro a se tornar campeão mundial de surf 
(em 2014) e o apresentador Rodrigo Hilbert, que nesta 
edição testou o Audi Q7 TDI, modelo que também aca-
ba de chegar ao país. Como se não bastasse cozinhar no 
programa Tempero de família, Rodrigo produz manual-
mente seus utensílios, é um pai de família exemplar e 
sabe até fazer crochê. Um exemplo de progressividade 
e de versatilidade que combina perfeitamente com os 
preceitos da marca. São esses valores que nos dão força 
para lidar com as adversidades e nos enchem de confian-
ça para um futuro ainda mais próspero.

Muito prazer e tenha uma ótima leitura,
Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil

Força para seguir adiante
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Capa: Pedro Dimitrow

As ilustrações da seção Confraria são obras 

do paranaense Beto Shibata, 41. Os traços 

dele já estamparam revistas americanas, es-

panholas e alemãs. “Foi muito interessante, 

por se tratar de um único tema – a força – 

interpretado de quatro maneiras diferentes. 

O desafio era fazer isto sem se deixar levar 

pelos clichês de linguagem”, ele conta. 

6

Luiz Guerrero, 60, é o autor do texto “A vi-

tória de uma ideia”. O jornalista, de longa 

carreira em publicações automotivas, é 

diretor das revistas Car and Driver e Auto 

Fácil. “Um dos fascínios do universo dos 

carros é a tecnologia. Pude me deliciar com 

a aventura desses malucos geniais que tor-

nam viáveis coisas impossíveis.”

4

pedro dimitrow, 41, é o nome por trás dos 

retratos de Rodrigo Hilbert, no Test Drive 

desta edição. O fotógrafo paulistano cole-

ciona prêmios internacionais como o El Ojo 

e o Cannes Lions. “O carro era incrível, a 

locação era maravilhosa e o Rodrigo é um 

cara simples e superfotogênico. Foi um pra-

zer”, ele conta.

5

A reportagem “Agora é que são elas” é assi-

nada pela carioca Julia Furrer, 28. “Adorei 

falar de um tema tão atual como o empode-

ramento feminino”, ela conta. “Conversei com 

mulheres interessantes e – apesar de saber 

que temos muito a conquistar – estou oti-

mista”, diz a jornalista, que publica em revistas 

como Joyce Pascowitch, Poder e Elle.

1

Os textos da paulistana Fernanda Ezabella, 

36, aparecem em reportagens de veículos 

como Superinteressante, Piauí, Vogue e 

Folha de S.Paulo. Para a Audi Magazine, a 

jornalista – que mora em Los Angeles (EUA) 

– entrevistou o monge Segyu Rinpoche. “Ele 

tem uma energia ótima e adoro sua sutil 

rebeldia budista.”

2

As fotos do monge Rinpoche foram feitas 

por Flavio Scorsato, 47. “A Golden Gate 

[que compõe o cenário] tem uma magia es-

pecial. Foi muito interessante fazer a cone-

xão visual entre um lugar tão movimentado 

e a paz do monge que meditava em frente 

ao cartão-postal”, diz o fotógrafo, que mora 

em San Diego (EUA). 

3
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“Algumas marcas possuem uma força impressionante. 
As quatro argolas da Audi têm um impacto especial.” As pa-
lavras de Paulo Lima fazem parte do início da Confraria Audi, 
realizada em uma sala reservada na Trattoria Fasano. André 
Molnar, gerente de marketing da marca, aproveitou o gancho 
para anunciar a mudança histórica pela qual as quatro argolas 
passaram: deixaram de ser tridimensionais para se tornarem 
planas. André ressaltou ainda que tal mudança fortalece os 
pilares que a marca alemã traz em seu DNA: tecnologia, per-
formance e segurança.

Como sempre acontece nesses jantares, o tema da vez, For-
ça, logo percorreu outras conotações. Os confrades fixos Ciro 
Pirondi, J.R. Duran, Marcello Dantas e Leão Serva costuraram 
uma conversa boa que percorreu desde política internacional 
até religião, passando por força da mente e twitter. A mesa 
recebeu as ilustres presenças de dois confrades convidados: o 

nestA edição

Ciro Pirondi 14
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Leão serva 15
Vitória pelo cansaço

Roberta Martinelli 16
Meio e mensagem

B e t o  S h i b a t a 
i l u s t r a ç ã o

Confraria

12 Audi Magazine

executivo Ruy Rego (CEO da Iron House, empresa responsável 
pela chegada da rede de hotéis Four Seasons no Brasil) e a 
jornalista Roberta Martinelli (que apresenta o programa Cul-
tura livre na TV Cultura, assina uma coluna sobre música no 
Estadão e comanda um programa de MPB na Rádio Eldora-
do, ambos chamados Som a pino). Entre outros tópicos, Ruy 
trouxe a evolução que o jiu-jítsu brasileiro impôs ao mundo 
dos esportes; já Roberta lembrou a força embutida na car-
reira de gente como Liniker e Elza Soares. Ela, que parecia já 
ter participado de outras Confrarias, tamanha desenvoltura à 
mesa, enfatizou ainda exemplos que demonstram a força das 
mulheres na sociedade em diversos setores.

Não é tarefa simples condensar tantas boas ideias nas re-
portagens e personagens que você vai ver a seguir. Nossa 
Confraria, mais uma vez, demonstrou na prática como é um 
grande diferencial da criação da pauta de Audi Magazine. 
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 1   J.R. Duran
Fotógrafo com ensaios publicados 
em revistas de prestígio ao redor 
do mundo, é também escritor de 
prosa e humor refi nados. 

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

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

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

 5   Marcello Dantas
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.

CONFRADE 
ESPECIALMENTE 
CONVIDADO

 7    Roberta Martineli
Roberta Martinelli é criadora e 
apresentadora do programa Cultura 
Livre, na TV Cultura, no qual ela recebe 
e entrevista músicos de destaque. 
É também apresentadora do programa 
Som a pino, na rádio Eldorado, e 
colunista do jornal Estadão. 

 8   Ruy Rego
Ruy Rego é o CEO da Iron House, grupo 
responsável pela chegada da rede de 
hotéis de luxo Four Seasons ao Brasil.
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A beleza não é uma experiência humana supérflua ou desnecessária.  
O belo é essencial para a vida, como o ar, a água. Em uma sociedade desen-
freada pelo consumo, no qual o poder está no valor de troca, na competitivi-
dade e na velocidade, ter tempo para a generosidade, fazer com calma, per-
mitir-se ter um porvir, e não tudo no imediato, parecem ideais inatingíveis 
ou obsoletos. Ter um tempo lento para a contemplação. Sentir o silêncio, 
bem dos mais preciosos e escassos hoje, olhar o entorno, ver o céu... Pare-
cem luxos inadmissíveis. Encontrar virtudes no cotidiano, abrindo nossos 
poros para o belo, seja o sorriso de um ancião, seja para o brilho refletido 
da luz em uma poça de água, são gestos considerados fora de contexto.
Diriam: “Não precisa ser bonito, tem de funcionar”.

Falamos as coisas sem pensar, estamos com o botão da reflexão des-
ligado ou adormecido por interesses escusos. Ou, para nos sentirmos 
mais fortes e seguros, só temos tempo e olhos para o prático. Vivemos 
uma existência irrefletida.

Beleza e gosto fazem parte de um processo educacional. Aprende-se 
a ver o belo, a ouvir boa música, a ler bons livros e a educar o olhar. 
Como seria a experiência humana sem as sonatas de Mozart? Teríamos 
desenvolvido a mesma sensibilidade auditiva?

A técnica inventiva de Gutenberg nos fez ganhar tempo na repro-
dução do conhecimento, mas não criou um único verso de Fernando 
Pessoa, ou uma peça de Shakespeare. A arte de criar o belo, que é uma 
das suas finalidades, sem ser sua definição, salva o tempo e completa 
a insuficiência de vida, como queria o poeta Ferreira Gullar.

A sensação da beleza e o reconhecimento do seu poder é uma 
aprendizagem. Como seriam nossos olhos se nunca tivéssemos con-
templado a Capela Sistina, Guernica ou a arte urbana de OSGEMEOS? 
Seria a experiência humana igual?

Educar os sentidos humanos para o belo, que é a busca da verdade, 
tem sido o trabalho incansável de nossa espécie há milhões de anos. 
A beleza, seja natural ou feita pelo homem, nos iluminou para sermos 
fiéis à nossa humanidade e, possivelmente, mais felizes. Termino com 
um belo parágrafo do filósofo francês André Comte-Sponville: “Nós so-
mos prisioneiros do futuro de nossos sonhos: de tanto esperar amanhãs 
que cantem, perdemos o único caminho real, que é o de hoje. No entanto, 
é preciso viver e lutar, partir para o assalto ao céu, mesmo que esse céu não 
exista. Precisamos inventar uma sabedoria para o nosso tempo”. Penso que 
essa nova sabedoria, desejável, passa pelo poder do belo.

Seja natural ou feita pelo homem, a beleza nos iluminou para sermos fiéis à nossa humanidade

O poder do belo

Quem é um exemplo  
de força para você?  

Meu exemplo de força é o 

povo brasileiro. O porquê 

não é necessário explicar.

AUDI105_CONFRARIA.indd   14 06/07/17   11:07
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Pense numa pessoa que está parada sobre um trilho de trem e vê uma 
locomotiva se aproximando. Se ela tentar segurar a composição, vai 
ser pulverizada. Sua única chance é sair da frente. Agora pense em um 
grande surfista, como Marcello Serpa ou Gabriel Medina (em diferentes 
sentidos da palavra grande), diante de uma onda gigantesca. O que ele 
faz? Entrega-se à onda e vai surfando sobre sua crista, usando a seu favor 
a energia poderosíssima do vento e da água.

Essa é a ideia por trás do tai chi chuan, a arte marcial chinesa cujos 
movimentos mais parecem os de uma dança em câmera lenta. Diante 
da agressão, o praticante se esquiva e deixa o golpe passar, talvez até 
puxando o adversário para tirá-lo do equilíbrio.

Quem estuda o taoísmo, ramo da filosofia chinesa em que se assenta o 
tai chi, talvez se choque com exemplos tão mundanos, mas eu diria que 
Muhammad Ali encarnava esse espírito quando venceu a luta famosa con-
tra George Foreman, em outubro de 1974. Diante de um inimigo maior, 
mais forte e agressivo, ele o deixou atacar por dez assaltos continuamente, 
absorveu seus golpes, fintou, dançou à sua frente, cansou-o, em vez de 
opor resistência. Foreman perdeu a luta por seu próprio descontrole. Ao fi-
nal, Ali nocauteou o adversário com uma espécie de golpe de misericórdia.

Além de vencer os oponentes pelo cansaço ou pelo desequilíbrio 
provocado por sua própria explosão, essa filosofia tem muito de 

inspirador para a vida. Não é por outra razão que os nobres chineses, 
aos quais era reservada a sua prática, consideravam o tai chi como a 
“arte da longevidade”.

Tenho um amigo, Carlos, que pratica o tai chi desde os anos 60, 
quando existiam poucos professores no Brasil. Quando ensinava ado-
lescentes cheios de energia descontrolada e impaciência a praticar 
vagarosamente a sequência de movimentos da luta, ele os mandava 
fazer tudo bem rapidamente. E aí, a possível agressividade da luta 
vinha à tona: em alta velocidade, a sequência em câmera lenta virava 
um filme do Bruce Lee.

O tai chi também funciona como um antídoto para a ansiedade. 
“Não se preocupe, não vai dar certo” é uma máxima possível. Por isso 
mesmo, um dia perguntaram ao meu mestre: “Carlos, como combater o 
pecado da gula?”. E ele respondeu: “Há duas formas muito eficientes: 
uma é fazer jejum; a outra é comer uma feijoada. Nos dois casos, você 
ficará sem fome, vai acabar com a ameaça da gula”.

Essa capacidade de deixar as adversidades passarem, sem tentar re-
sistir, ou mesmo aproveitando-se delas para impulsionar algo em seu 
benefício pode ser boa para os momentos difíceis da vida (que parecem se 
multiplicar à enésima potência nesses tempos bicudos em que estamos 
vivendo). Ensina a fazer do limão uma fábrica de limonada.

O tai chi chuan e a arte milenar de usar a força do adversário a seu favor

Vitória pelo cansaço
Quem é um exemplo de força para você?  

Os bebês: imagino o esforço que fazem para 

nascer, enfrentar um ambiente novo e aprender 

tudo que têm de aprender em tão pouco tempo. 

Não vejo seres mais poderosos do que eles.
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Quem é um exemplo  
de força para você?  

Os artistas são maior 

exemplo de força, pois ser 

artista no Brasil é luta, 

resistência e amor.

Liniker, Johnny Hooker e As Bahias e a Cozinha Mineira 

compõem uma nova geração de artistas que estão se 

sobressaindo tanto pela música quanto pelo discurso

Meio e mensagem

Acredito que força é uma palavra que representa bem a cena musical 
contemporânea no Brasil: a força de um discurso, a força de um posicio-
namento, o corpo como objeto político e a inegável força da obra de arte. 

Um dos discursos mais fortes do cenário atual vem de Liniker, que nas-
ceu negro, pobre e gay. Aos 21 anos, de vestido, vem ensinando o mundo 
a chamá-lo pelo pronome feminino. Ela e os Caramelows (a banda) gra-
varam algumas músicas na sala de casa, em Araraquara. Pouco tempo e 
muitas visualizações no YouTube depois, tornou-se porta-voz de uma legião 
de meninos de vestido que hoje lotam seus shows Brasil afora. 

Muitos dizem que isso acontece pela força do discurso, e não pela mú-
sica. Tem como dissociar?

Outro exemplo é o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, que começou 
nos corredores da faculdade de história da USP por duas mulheres trans: 
Raquel Virgínia e Assucena Assucena. Lançaram o disco Mulher e come-
çaram a fazer shows e a participar de programas de TV. 

Dizem, também, que o sucesso é pautado no discurso, e não na música. 
Repito: tem como separar?

Johnny Hooker, pernambucano (ou pernambucana) lançou um disco 
chamado Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar, maldito! No pal-
co, sempre com figurino deslumbrante, canta seus amores marginais. 
Foi trilha de filmes, novelas, e lota shows. 

Já ouvi: “Mas a música não fica em segundo plano por causa do dis-
curso?”. Acha mesmo que tem como dividir?

Arte me parece a reunião de tudo isso. Claro que todas essas artistas 
estão tomando cuidado para não se tornarem, exclusivamente, represen-
tantes das causas. Elas não se candidataram e foram eleitas para tal re-
presentatividade, mas foi através da obra que viraram símbolos. Arte, vida 
e corpo político. Tudo junto. O sucesso vem da obra. Da força da arte. 

E quando eu falo em força do discurso, impossível não citar Elza Soares, 
cantora com 34 discos lançados e que, em 2015, junto com artistas da 
cena atual, lançou o disco A mulher do fim do mundo, com canções com 
discurso fortíssimo como a faixa-título, de Romulo Fróes e Alice Coutinho, 
na qual ela grita: “Me deixe cantar até o fim”. Ou “Maria da Vila Matilde”, 
de Douglas Germano: “Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim”.
Encontro de vida, obra e discurso. Não dá para separar.
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Boas-novas
–

Design, gadgets e tecnologia 

Edição Luiza Karam 

–
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1 Em forma de capacete de ciborgue, o 
headphone sem fi o Guardians of the Galaxy 
Star-Lord tem efeitos sonoros e olhos 
que acendem. US$ 100. www.hasbrotoyshop.

com. 2 Inspirada nas bicicletas Porteur dos 
entregadores de jornal da Paris dos anos 40, 
a The Runwell tem 11 velocidades e é feita 
sob medida para as ruas acidentadas das 
grandes cidades, inclusive sob chuva e neve. 
US$ 2.950. www.shinola.com. 3 O machado 
Coleman Rugged Axe de 35 centímetros 
tem lâmina de aço carbono forjado e cabo 
monobloco emborrachado antideslizante. US$ 
20. www.coleman.com. 4 O novo iPhone (RED) 
traz os mesmos recursos que os iPhones 7 e 
7 Plus, porém com a carcaça em cor nunca 
antes oferecida pela Apple. A ousadia é por 
uma boa causa: parte da renda obtida com 
o aparelho vermelho é destinada ao Fundo 
Global de Combate à aids. O modelo tem 
opções de armazenamento de 128 e 256 
gigabytes e vem equipado com câmera de 
12 megapixels (dupla, no caso do Plus, com 
lentes grande-angular e teleobjetiva). A partir 
de R$ 3.899 (iPhone Red) e R$ 4.499 (iPhone 
Red Plus). www.apple.com. 5 O halter Bowfl ex 
Selecttech 552i reúne 15 conjuntos de pesos, 
de 2 a 24 quilos, em um único sistema de 
discagem que evita atrito entre os metais. 
Para um treino mais prático e silencioso. 
US$ 240. www.amazon.com. 6 Com lente em 
forma de cúpula à prova de água, poeira e 
queda, a câmera 360fl y 4K faz foto e vídeo 
360 graus em “ultra-alta-definição”. Vem 
com funções de edição e compartilhamento. 
US$ 500. www.360fl y.com. 7 A bota militar 
ganhou releitura punk da grife Valentino: 
de couro macio e com solado de borracha, a 
Rockstud Leather Combat é dura na queda. 
US$ 1.345. www.valentino.com. 8 Projetada 
para garantir conforto mesmo nas posições 
mais estranhas, a cadeira Remix® High Back 
Chair tem cintas fl exíveis na parte de trás 
para rotações ilimitadas e com estabilidade. 
US$ 754. www.knoll.com.
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–

Eventos, esportes e lifestyle 

Edição: Carlos Messias 

–

Audi Driving Experience reúne clientes em autódromo no interior de São Paulo: a ordem é pisar fundo!

Acelere à vontade

“Lá em cima, a velocidade é tridimensional, as referências estão longe dos olhos. Aqui, é tudo 
no plano, perto do chão, a sensação de velocidade é muito maior.” A comparação é de Luigi 
Cani, paraquedista e embaixador da Audi, habituado a rasgar os céus com seu traje wingsuit. 
Segundos depois de desembarcar de um Audi R8 V10 plus, Cani ainda tentava baixar a adrenalina. 
“Na reta, o carro parece voar. Nas curvas, gruda no chão.”

O paraquedista era um dos quase 200 convidados do terceiro dia de atividades da mais recente 
edição do Audi Driving Experience, que ocorreu no autódromo Fazenda Capuava, em Indaiatuba, 
no interior de São Paulo. Dez diferentes modelos estavam à disposição dos participantes, que 
podiam escolher três para acelerar por duas voltas cada um no circuito de 2.700 metros. Trata-se 
de uma pista muito técnica, com curvas de altas e baixas velocidades, aclives e declives, além 
da reta que permite velocidades de até 250 km/h. 

“Um parque de diversões”, resumiu Rodrigo Mendonça, 40 anos, de Juiz de Fora (MG), que se divertiu 
ao volante dos superesportivos Audi RS 3 e Audi RS 6 Performance (605 cavalos de potência). “Um dia 
ainda vou ter um desses dois. Eles têm tecnologia e charme incomparáveis”, disse o engenheiro, dono 
de um Audi S3. “O mais legal é poder acelerar ao lado de um piloto de verdade, que dá as dicas para 
você fazer o traçado correto e tirar tudo do carro”, disse Rodrigo, referindo-se aos pilotos profissionais 
que vão sentados no banco de passageiro para tornar a experiência mais intensa e segura.
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De cima para baixo, Luigi Cani (embaixador da Audi); 
e o surfista Italo Ferreira (também embaixador da 
marca) no Audi Driving Experience 

Na reta, o Audi R8 (amarelo) “parece voar”, e nas curvas “gruda no chão”. 
Foi assim que Luigi Cani avaliou o desempenho da máquina. À esquerda,  

o Audi RS 6 Performance rasga o autódromo Fazenda Capuava

O superesportivo Audi R8, com seus 610 cavalos 
de potência, era o modelo mais procurado ao longo 
do dia. “Foi uma experiência daquelas que a gente 
precisa ter pelo menos uma vez na vida”, contou 
Rodrigo Salfer, 33 anos, de Joinville (SC). “Ele é 
tão rápido que a pista fica curta.” O empresário 
também testou o Audi RS 3 (“Tem uma estabilidade 
fora do comum”) e o Audi A6 (“Um dos carros mais 
confortáveis que já dirigi”).

Dyogo Beltrão, 29 anos, de Recife (PE), escolheu 
o A3 Sedan, o TTS e, claro, o novo R8. “Tenho uma 
paixão pelo universo do automóvel e pela Audi”, 
confessou o empresário, dono de um TT e de um 
R8. “Estou querendo trocar o meu TT por um TTS 
e não tem lugar melhor para testar o carro do que 
em um autódromo. Deu para ver que a tração do 
TTS é impressionante, passa muita segurança em 
qualquer condição. Acho que vou bater o martelo.” 
Com a experiência de quem tem um R8 modelo 
2011, Dyogo atestou a evolução do carro: “Esse 
câmbio S-Tronic é muito preciso, confortável e 
suave, sem perder a esportividade”.

O casal Luan e Loreta Destro, de Jundiaí (SP), 
também usou o Audi Driving Experience para 
avançar na decisão de trocar de carro. “Viemos 
para nos divertir e conhecer gente que gosta da 
marca, mas também queremos conhecer melhor 
o Audi RS 3, nosso sonho de consumo”, disse Luan. 
“Na concessionária, é possível dirigir, mas aqui a 
gente pilota de verdade e entende como o carro 
realmente se comporta em diversas situações.”

Quem também apareceu para se inteirar dos 
novos modelos Audi foi o empresário Leonardo 
Senna, que, junto com o seu irmão Ayrton, trouxe 
a Audi ao Brasil em 1994 e permaneceu à frente 
da marca até 2005. “Um evento como esse é de 
grande importância para a empresa. Estreita a 
relação, permite um vínculo mais honesto entre o 

cliente e a marca.” Dono de um Audi RS3 (“Adoro 
esportivos compactos”), Senna acelerou o RS 7 
Performance (605 cavalos de potência) no Audi 
Driving Experience. “Na saída das curvas, ele te 
empurra para a frente com uma força espetacular.”

O surfista Italo Ferreira, embaixador da Audi, 
era outro que não conseguia esconder a emoção 
de acelerar pra valer uma máquina pela primeira 
vez. “Sempre tive vontade de acelerar e, como não 
consigo fazer isso no dia a dia, aproveitei a oportu-
nidade para pisar fundo! Não tenho palavras para 
descrever o que senti. Foi algo incrível mesmo. 
No início, fiquei um pouco inseguro por não ter 
experiência, mas, depois que me soltei, entrava nas 
curvas sem pena! O instrutor que estava comigo 
até pediu para eu ir mais devagar! Cheguei a atingir 
203 km/h com o TTS”, detalhou Italo.

Pelo paddock do autódromo, era possível 
encontrar uma nova geração de fãs da Audi. Ca-
roline Taouil, 23 anos, sempre quis participar dos 
eventos da marca ao lado do pai, dono de um Audi 
RS 6 Performance. Pela primeira vez, a publicitária 
assumiu o volante de um modelo esportivo que 
aprendeu a gostar desde criança. “Acelerei tanto 
que nem consegui olhar o velocímetro para checar 
a velocidade”, disse, depois de pisar fundo no TT. 
“Será que passei dos 200 km/h?”

O paulistano Christian Matsubara, 40 anos, sentia-se 
realizado, mas “querendo mais”, depois de pilotar os 
modelos Audi A3, TTS e RS 6 Performance. “Acelerar 
esses carros em uma pista de corrida e com pilotos 
de verdade te dando instruções foi fantástico. Espero 
voltar nos próximos eventos.”

Marcelo Barros, gerente de vendas corporativas 
da Audi, contou que havia convidados de 15 estados 
do Brasil. “Nossa ideia é deixar o cliente à vontade 
e mostrar a ele o que o carro tem de melhor. Quere-
mos estreitar a relação com os amantes da marca.” Fo
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Quem já pilotou um Audi R8 sabe: o veículo proporciona em solo uma das sensações mais próximas 
que se pode ter de voar. E, para poder ser o primeiro brasileiro a dirigir a segunda geração do modelo, 
mais especificamente um Audi R8 V10 plus, o skatista e embaixador da Audi Bob Burnquist teve de 
fazer exatamente isso. A façanha fez parte de um vídeo da Audi chamado Desafio Skyball, na qual o 
paraquedista Luigi Cani lançou de um helicóptero, a 9 mil pés, uma pequena bola contendo a chave 
do modelo. Se Bob conseguisse alcançá-la antes de abrir o paraquedas, poderia ir direto para o as-
sento do motorista do superesportivo equipado com motor 5.2 V10 FSI com 610 cavalos de potência. 
O skatista, que tem o paraquedismo como hobby, apanha a bola quase 16 segundos depois, a 230 
km/h. Se estivesse pilotando um R8 V10 plus, ele atingiria a mesma velocidade em menos tempo: 
12,5 segundos. “Criamos uma campanha multiplataforma para o lançamento do superesportivo que 

O paraquedista Luigi Cani lançou a chave do novo Audi R8 Coupé V10 plus  
de um helicóptero para o skatista Bob Burnquist pegar. O prêmio era se tornar 
o primeiro brasileiro a pilotar o superesportivo. Será que ele conseguiu?
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Desafio
nas alturas
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Luigi (de roupas brancas), Bob e o novo 
R8: esportividade e ousadia, no ar e nas 
ruas. Acima, a bola que foi lançada no 
céu e guardava a chave do carro

é o modelo mais icônico da Audi. Nesta ação com nossos 
atletas, destacamos dois atributos fortes da marca e muito 
presentes no R8: a esportividade e a ousadia. O superes-
portivo é um carro de altíssima performance, tendo total 
relação com nosso X-Team, que acelera de 0 a 100 km/h em 
3,2 segundos e chega à velocidade máxima de 330 km/h”, 
diz Herlander Zola, diretor de Marketing da Audi do Brasil.
Capturada a bola e concluído o desafio, o vídeo mostra Bob 
e Luigi aterrissando na praia, para na sequência serem le-
vados a uma estrada onde, aí sim, puderam voar para valer.  
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A Audi do Brasil começou 2017 com uma novidade. Em fevereiro, o 

austríaco Johannes Roscheck, 52 anos, assumiu a cadeira de presidente 

da companhia. Apesar do momento instável da economia do país, o 

executivo chega ao posto com bastante entusiasmo. “A Audi continua 

confiando no mercado brasileiro”, afirma. Ph.D em engenharia mecânica 

e industrial pela Universidade Tecnológica de Graz, na Áustria, o novo 

presidente tem mais de 20 anos de experiência no setor automotivo, 

com atuação internacional nas áreas de finanças e produção. No final da 

década de 90, Roscheck trabalhou na Audi do Paraná. Ocupou também 

cargos de chefia na subsidiária da empresa na Hungria, onde comandou 

a diretoria financeira; nos Estados Unidos, atuou como líder de projetos; 

e, na Alemanha, como secretário-geral. Além da extensa trajetória 

profissional, Johannes também tem uma história pessoal inspiradora. 

A seguir, a entrevista concedida na sede da Audi, em São Paulo.

Gostaria de começar falando sobre o lugar onde você nasceu e como 

era a vida da sua família.

Nasci na Áustria, em uma cidade bem pequena, Mürzzuschlag, com 12 

mil habitantes, no meio dos Alpes. Um lugar superbonito, natureza 

fantástica. Eu vivia muito fora de casa. Os meus pais nunca sabiam 

onde eu estava. Saía e voltava à noite. Meu pai não teve chance de 

estudar, mas tinha um negócio. Vendíamos tudo o que era relacionado 

a materiais para construção de móveis e essas coisas. E a loja tinha 

uma espécie de carpintaria. Por isso, na minha infância, tive esse 

relacionamento com tudo o que era manual, criar  e produzir coisas, 

fazer, mexer. Era o paraíso para mim: as máquinas, os materiais. 

Eu preferia gastar o tempo livre nos bosques, mas, quando o clima 

não estava tão legal, ficava lá dentro curtindo e aprendendo na loja.

Você tem filhos? Onde nasceram?

Tenho duas filhas, uma de 16 e outra de 20. A mais velha nasceu na 

Alemanha, em Ingolstadt [cidade sede da Audi na Alemanha], antes 

de eu vir pela primeira vez ao Brasil. Ela veio aos 6 meses. A mais 

nova nasceu em Curitiba, tem passaporte brasileiro. Minha esposa 

é da Venezuela. Somos uma família um pouco internacional. Aliás, 

quando perguntam à minha filha, é sempre cômico. “Onde você 

nasceu?” “Nasci no Brasil.” “Então, você é brasileira.” “Sim e não.”

Sob nova direção
Ele queria ser piloto de avião, mas acabou 

decolando em outra direção e pousou de forma 
certeira no topo da indústria automotiva. Conheça 
Johannes Roscheck, o novo presidente da Audi que 

já tem uma longa história com o Brasil

Por Paulo Lima  Foto Franco Amêndola
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Como a sua carreira começou? 

Meu pai tinha uma ligação forte com aviação, e eu tinha dois tios que 

voavam – por isso, eu sabia tudo sobre o assunto. Queria ser piloto, mas 

não pude, pois tinha uma visão que não era perfeita. Minha atenção, 

então, se voltou para as outras coisas com motor. Com 13, 14 anos 

já era claro para mim que estudaria engenharia mecânica – e foi o 

caminho que de fato escolhi. Na sequência, fiz uma pós-graduação e 

logo comecei a trabalhar na indústria automotiva. Não quis trabalhar 

na parte da engenharia – gosto mais da parte do gerenciamento, dos 

processos, da organização. Fiz uma lista das empresas onde gostaria de 

trabalhar, e a Audi era a número 1. Deu certo. Comecei lá aos 30 anos.

Como começa a sua relação com o Brasil? 

A primeira vez que cheguei em Guarulhos, em 1996, foi um choque. 

Pensei: “Nunca vou morar aqui
„
. Lembro que ficamos hospedados no 

Maksoud Plaza. Eu passei o primeiro ano em São Paulo. Para mim, foi 

um ano muito difícil. A minha família ainda ficou na Europa, porque 

não fazia sentido eles ficarem um tempo em São Paulo e depois se 

mudarem para Curitiba [para onde o executivo seria transferido no ano 

seguinte]. Então, minha esposa e minha filha ficaram aqui só um mês 

e depois voltaram para lá. Eu ficava um mês aqui e um lá. Isso foi do 

final de 1996 até meados de 1997. Depois, me tornei responsável por 

toda a operação financeira em Curitiba, era uma fábrica da Audi com 

participação da Volkswagen. Mas, para ser sincero, comecei a namorar 

o Brasil após 2001, quando essa fase terminou e fomos embora. Antes 

de partir, conhecemos o interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Bahia... Isso me fez entender e gostar muito mais do país.

O que o encantou por aqui àquela altura?

O país é sensacional. A natureza é fantástica, as pessoas são extremamente 

acessíveis. Uma coisa do Brasil  que os outros países não têm é que 

você, como estrangeiro, não se sente rejeitado. Arriscaria dizer que 

provavelmente em dois terços do mundo isso é bem mais difícil de 

acontecer. Mesmo na Europa é mais difícil. Tudo isso, realmente, criou 

um vínculo bem forte. Fizemos amizades que duram até hoje. Também 

acho muito bacana que aqui as pessoas têm um jeito de lutar que eu não 

vejo em outros lugares do mundo. Elas podem estar na pior situação, 

mas ainda assim encontram uma certa positividade. Na Europa, por 

exemplo, Alemanha, Áustria, isso não existe de maneira tão intensa. 

Aprendi e aprendo muito aqui. Tenho uma grande gratidão por isso.

Quando você vai para a Europa, precisa se ajustar ao ambiente? Já 

se sente um pouco brasileiro? 

Claro. Mas a verdade é que não me ajusto mais. Aprendi uma coisa 

importante: não vale a pena se ajustar. Custa muita energia. Já sou 

uma pessoa híbrida, não preciso mais de ajustes.

Qual é o lado bom do Brasil do ponto de vista dos negócios?

O dinamismo, o otimismo. Aqui, uma crise é igual e tão impactante 

quanto lá. Mas uma crise aqui pode significar que você perca 40% 

do seu negócio, é uma crise forte. E na Europa, se você perde 2%, 

também é uma crise forte. O que acho importante é essa flexibilidade 

das pessoas: a capacidade de se adaptar a uma situação nova e seguir 

lutando sem perder a vontade. 

Qual a sua fotografia da empresa e do setor automobilístico 

neste momento do Brasil?

Todo o setor apostou em um mercado crescente nos últimos anos. E a 

situação atual é totalmente diferente. Então, a Audi, como as demais 

empresas, está em uma situação difícil. O mercado é menor do que 

planejávamos e precisamos nos ajustar. Não há perspectiva de crescer 

mais a curto prazo. Isso significa que precisamos criar um ambiente de 

hibernação, manter uma certa estrutura, as nossas concessionárias, 

a nossa marca forte e viva e preparar tudo para um mercado que 

futuramente vai retomar o crescimento. Estamos fazendo os ajustes 

para passar essa fase que vai, provavelmente, até 2018, 2019.

Quais os lançamentos da marca que você acha que vão funcionar 

melhor no Brasil?

Estamos trazendo o novo Audi Q5, que é um modelo de sucesso mundial, 

um carro fantástico. É o SUV mais vendido mundialmente no seu segmento. 

Toda a tecnologia é nova. A parte eletrônica é inédita. A qualidade e a 

dirigibilidade do veículo, que sinceramente já eram excelentes, foram 

muito melhoradas. Virá o novo Audi A5 também. O novo Audi A8 virá 

ano que vem, será uma máquina totalmente diferente, com soluções 

técnicas especiais. Será o primeiro carro, mundialmente falando, a 

chegar ao nível 3 de autonomia, o piloted driving. Por exemplo, na 

cidade o carro automaticamente segue um outro – você vai no stop 

and go e pode ler um jornal. É algo muito especial.

Como você e a Audi enxergam o futuro do automóvel? Acreditam 

em mudanças consideráveis?

Sim, acredito que a forma de utilizar os carros deve mudar um pouco no 

mundo. Nós observamos que, sobretudo para os jovens, não interessa 

tanto possuir o veículo. Dirigir, sim, mas não tê-lo permanentemente na 

garagem. Isso vai trazer mudanças interessantes para o futuro. Algo que 

já acontece em muitas cidades grandes: você usa o carro sob demanda. 

Acho que isso em breve será um grande mercado. Na Europa, você pode 

alugar um carro, andar 5 quilômetros e devolver. Haverá um mercado de 

luxo que mudará lentamente, mas manterá em boa parte a forma clássica 

de comprar um veículo. Existirá também uma forma de car sharing [uso 

compartilhado de veículos] em nível diferenciado. Quer dizer, assim 

como você pode comprar hospedagens em uma cadeia de hotéis e ir para 

Miami, depois Indonésia, sempre com o mesmo grupo de hotéis, isso 

ocorrerá com os carros. Um time sharing, você compra duas semanas de 

uso por ano e pode utilizar o serviço. É provável também que você possa 

ter acesso a um mix de veículos: você quer ir com a sua família para a 

praia, vai de Audi Q7; quer ir sozinho ou com a esposa, aluga um Audi 

R8. Ou seja, você terá toda uma paleta de veículos disponível para usar.
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Jaqueta masculina Audi Sport - de tecido acolchoado, colarinho duplo e costura externa com inspiração na grade dos modelos RS. Camiseta masculina 

I Love R8 - modelo com a insígnia da Audi Sport estampada em vermelho. Chaveiro “Red Rhombus” Audi Sport - emborrachado e na forma do losango 

da Audi Sport. Caneca Audi Sport - feita em cerâmica, traz estampados os característicos red rhombus da marca. Mochila dobrável Audi Sport - traz 

um terceiro compartimento que pode ser usado para envolver a mochila em si mesma (imagem à esquerda).

Estilo Audi
A linha de produtos Audi Collection combina com você 

 - de tecido acolchoado, colarinho duplo e costura externa com inspiração na grade dos modelos RS. Camiseta masculina 
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São Paulo
Audi Center Alphaville
(11) 4196-1011
Audi Center Itaim
(11) 3627-3000 
Audi Center Jardins  
(11) 3896-6000
Audi Center Lapa  
(11) 3795-5811
Audi Center Morumbi 
(11) 3525-8008 
Audi Center Pinheiros
(11) 2109-9099
Audi Center SP Norte  
(11) 2141-5833
Audi Center Tatuapé
(11) 3080-3800
Audi Center ABC
(11) 2500-2200 
Audi Center Bauru
(14) 3878-4800
Audi Center Campinas  
(19) 3344-1200
Audi Center Jundiaí  
(11) 4523-3030
Audi Center Mogi
(11) 4795-6070
Audi Center Ribeirão Preto 
(16) 3913-1100

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) 3401-0101
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) 3302-7700
Audi Center Caxias do Sul
(54) 3535-7500

Alagoas
Audi Center Maceió  
(82) 3021-8880 

Bahia
Audi Center Salvador  
(71) 3380-4000

Ceará
Audi Center Fortaleza
(85) 3266-1700

Maranhão
Audi Center São Luís  
(98) 3311-0390

Paraíba
Audi Center João Pessoa  
(83) 3022-8700

Pernambuco
Audi Center Recife  
(81) 3497-3950

Piauí
Audi Center Teresina  
(86) 3233-9100

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

Sergipe
Audi Center Aracaju  
(79) 3253-5800

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) 3618-8950 

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

Concessionárias Audi

O Grupo M. Dias Branco, uma das maiores corporações do Nordeste, dedicada ao 

ramo alimentício, entra agora no mercado automotivo. Em janeiro, a empresa 

comprou as concessionárias Audi em Fortaleza e São Luís. “Marcos Dias, vice-

-presidente do grupo M. Dias Branco, é investidor e há anos ele tinha o sonho de 

entrar no segmento de automóveis. E, como ele já era consumidor e um grande 

admirador da Audi, a oportunidade de rentabilizar e investir na bandeira, marca  

que sempre admirou muito, pareceu perfeita”, diz Marcel de Moura Feitosa, novo 

diretor comercial da Audi Center Fortaleza e da Audi Center São Luís.

Os projetos de expansão do Grupo M. Dias Branco em parceria com a Audi não 

param por aí. “Acreditamos muito na marca e no mercado automobilístico. 

Essas duas concessionárias são só o começo, queremos abrir muito mais.” 

Localização estratégica

Já o grupo Eurodealer abre, em julho, sua terceira concessionária em São Paulo. 

Depois da Audi Center Tatuapé e da Audi Center ABC, a empresa inaugura a Audi 

Center Ibirapuera, um showroom com localização estratégica, na avenida 23 de 

Maio. “Queríamos atender a Vila Mariana e lá é bom não só para o bairro como 

para diversos outros pontos da cidade”, diz Tony Yang, diretor do grupo Eurodealer.

Novas direções
Grupo M. Dias Branco assume duas concessionárias da Audi no Nordeste e Eurodealer inaugura nova autorizada em SP
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Avaliação histórica
Audi A3 Sedan completa o teste de Longa Duração, da revista Quatro Rodas, como o veículo com menos 
desgaste em 40 anos de história da avaliação; modelo 2017 chega ao mercado ainda mais completo

Em seu terceiro ano produzido na planta da Audi em São José dos Pinhais 

(PR), o Audi A3 Sedan recebeu um importante reconhecimento pela excelência 

de sua fabricação. O modelo completou o tradicional teste de Longa Duração, 

realizado há 43 anos pela revista Quatro Rodas. Depois de um ano sendo usado 

em ruas, estradas e autódromos pelos jornalistas da publicação, o veículo de 

modelo 2016, que ultrapassou 60 mil quilômetros, foi desmontado para uma 

avaliação dos seus componentes internos. Chegou-se à conclusão que o A3 

Sedan apresentou menor desgaste de todos os carros já testados no Longa 

Duração. “O A3 terminou o teste com o menor índice de carbonização dentre 

todos os motores já desmontados. Isso não é pouco”, disse Fabio Fukuda, 

consultor técnico da Quatro Rodas, sobre o excelente estado das válvulas 

e dos pistões do modelo. Dentre outros itens, também foram elogiados 

o isolamento do cockpit e a adaptação da suspensão realizada pela Audi 

para as estradas brasileiras. O resultado do teste é publicado em momento 

oportuno. Acaba de chegar ao mercado a versão 2017 do Audi A3 Sedan. 

Mais do que um facelift, o modelo renovado traz itens de tecnologia de 

ponta, como o Audi Virtual Cockpit (opcional na configuração Ambition), e 

novidades no design. O Audi A3 Sedan continua disponível em três opções 

de configuração: Attraction, a de entrada, Ambiente e Ambition, a mais 

completa. As versões Attraction e Ambiente tem transmissão Tiptronic 

de seis velocidades; a versão Ambition tem transmissão S tronic de seis 

velocidades. A versão Ambition traz faróis bixenônio, banco dianteiro 

esportivo, Ar condicionado 2 zonas e teto solar open sky. Além disso, 

o modelo é o primeiro sedã compacto do mundo equipado com painel 

digital, o inovador  Audi Virtual Cockpit, sistema de infotainment que reúne 

painel de instrumentos e informações de entretenimento e do telefone, 

além de gráficos de navegação, tudo em uma tela TFT de 12,3 polegadas 

posicionada logo atrás do volante. O modelo ainda tem compatibilidade 

Apple CarPlay e Android Auto. Assim, qualquer teste de Longa Duração 

ficará ainda mais prazeroso.

No alto, abertura da reportagem da 
revista Quatro Rodas, que traz as 
peças do Audi A3 Sedan após teste 
de 60 mil quilômetros. Ao lado, o 
novo A3, ainda mais completo, com 
faróis e linhas redesenhados
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Administração

www.premiumplan.com.br

Chame um especialista: 11 5633 3333 

Sem entrada. Sem juros. Sem burocracia.

*Plano do Audi A1 em 100 parcelas, corrigidas de acordo com a tabela do fabricante/importador, com antecipação de 2% da taxa de administração.
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Atitude é o que realiza os sonhos.

. Audi a partir de R$ 1.424,00 mensais*.
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32  O apresentador e novo embaixador da Audi Rodrigo Hilbert comprova a força do novo Audi Q7 TDI 

40  Entenda por que o empoderamento feminino mudou o papel da mulher na publicidade

46  Primeiro brasileiro campeão mundial de surf, Gabriel Medina revela os principais desafios para chegar ao topo de novo 

52  Audi A5 Sportbaback (foto): um esportivo com todo o conforto de um sedã de grande porte 
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Caminho da roça
Quando não está gravando o programa Tempero de família pelo Brasil, Rodrigo Hilbert, o mais novo embaixador da Audi, 

gosta de se refugiar em sua fazenda na Serra Fluminense. A convite de Audi Magazine, o apresentador fez o percurso até lá e 

se aventurou pela geografia acidentada da propriedade com o novo Audi Q7 TDI, um SUV valente e versátil, assim como ele

Por Carlos Messias (texto) e Pedro Dimitrow (fotos), de Teresópolis (RJ)
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No caminho 
para Teresópolis, 

passamos pelo 
Dedo de Deus, 

monumento 
geológico do Parque 

Nacional da Serra 
dos Órgãos

Next

Às 6 horas de uma quinta-feira, a reportagem de 
Audi Magazine estacionou diante do prédio de 
Rodrigo Hilbert, de frente para a praia do Leblon, 
no Rio de Janeiro. Como ele já é proprietário orgu-
lhoso de um Audi Q7 a gasolina, levamos o Audi 
Q7 TDI, SUV movido a diesel que acaba de chegar 
ao país, para que o apresentador pudesse testá-lo 
em primeira mão. Hilbert já nos aguardava na cal-
çada, aparentemente disposto e bem-humorado, 
apesar do horário. “A essa hora eu normalmente 
vou pedalar”, conta ele, que é o mais novo em-
baixador da Audi, assim que saímos com o carro. 

O ator e apresentador (desde 2012) do progra-
ma Tempero de família costuma iniciar seus treinos 
de mountain bike ali perto de sua casa, no Alto da 
Boa Vista, passando pela Vista Chinesa, pela Mesa 
do Imperador e pelo Jardim Botânico, até chegar no 
Cristo Redentor. Ele participa de diversas competi-
ções amadoras de mountain bike pelo país, como 
a competição L’Etape Brasil (evento patrocinado 
pela Audi). Quando uma delas se aproxima, entra 
em uma rotina pesada de treinos. “Pratico todos 
os dias. Às vezes, coloco a bicicleta no Q7 e vou pe-
dalar na minha fazenda em Teresópolis, onde tem 
uma pista de mountain bike com 14 quilômetros. 
Adoro pegar estrada, adoro dirigir”, afirma. 

Tanto é verdade que, em janeiro, colocou os dois 
filhos, os gêmeos João e Francisco, 9 anos, no Audi 
Q7 para uma autêntica road trip em família. Passei 
uns dias em Floripa, depois descemos até Atlânti-
da, no litoral gaúcho, e Porto Alegre. Ao todo deu 
uns 20 dias, só eu e os garotos”, diz. “Com este 
carro dá vontade de viajar.” Por isso o apresentador 
de 37 anos aceitou de bom grado nos levar até a 
propriedade a 100 quilômetros da capital flumi-
nense, ao volante da versão a diesel do Q7. Ao sair-
mos da Linha Vermelha e pegarmos a BR-040, ele 
já começou a pisar com vontade. “Eu me amarro 
em velocidade e fiquei surpreso com a arrancada 
do Q7. Parece um jato, você toca o pé no fundo e ele 
te cola no banco. Só falta voar!”, entusiasma-se. 
O modelo a diesel do Test Drive vem equipado com 
motor 3.0 V6 de 258 cavalos que faz de 0 a 100 
km/h em 6,5 segundos. Um desempenho e tanto 
para um SUV que comporta até sete passageiros. 
O que mais impressiona, no entanto, é a eficiência 
do motor TDI, que faz em torno de 12 quilômetros 
por litro na estrada e tem autonomia de cerca de 
1.200 quilômetros.  

Além de pedalar, tanto em mountain bike quan-
to na modalidade speed, Rodrigo Hilbert costuma 
praticar ioga junto com a mulher, Fernanda Lima. 
“Para mim, força não é só uma coisa física, tam-
bém depende da parte mental. Quando os dois se 
unem por um mesmo objetivo, você está encon-
trando a força”, pondera. Aos fins de semana, o 
casal também costuma disputar partidas de vôlei 

precisa parar o Rodrigo Hilbert”. O texto destacava 
as diversas habilidades do apresentador e usava a 
expressão “homão da porra”, que foi popularizada 
na internet.  “Nasci para ser dono de casa, pai e 
também para trabalhar. Isso para mim é natural. 
Quando não estou nessa situação, sinto falta. Fico 
feliz de ser um exemplo, mas não me esforço para 
isso”, explica. 

“Achei ótimo o texto da jornalista [Maria Ca-
rolina Lopes, do site Huffington Post Brasil] que 
respondeu falando sobre como as mulheres     >> 

de praia. “Temos nossa turminha que ergue uma 
rede para jogar. Minha principal dupla é a Fernan-
da, difícil alguém ganhar da gente.”

Não é só pelo desempenho esportivo que Rodrigo 
é considerado um marido exemplar. Pai presente, 
ele lava a louça, prepara as tradicionais receitas de 
sua avó (tanto no programa quanto em casa), cons-
trói as peças e os utensílios que usa para cozinhar 
na oficina em seu sítio. Em março, viralizou um post 
do jornalista Fernando Guifer que trazia uma foto 
do apresentador fazendo crochê e o título: “Alguém 
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“Fico feliz 

de ser  

um exemplo, 

mas não 

me esforço 

para isso”
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 “O Audi Q7 é um híbrido 

de carro urbano  

e veículo off-road.  

Com ele você vai para 

qualquer lugar”
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O interior do Audi 
Q7 TDI inclui ar-

condicionado digital 
de quatro zonas e a 

interface multimídia 
MMI, que combina 

funções de navegação 
e entretenimento
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sempre trabalharam fora, cuidaram dos filhos e 
da casa sem nunca receberem o título ‘mulherão 
da porra’”, comenta. “Minha mãe, sim, é um ‘mu-
lherão da porra’, minha avó, sim, foi um ‘mulhe-
rão da porra’”, diverte-se o apresentador, que diz 
ter herdado esse lado prendado da família. “Aos 
fins de tarde e fins de semana, minha mãe e mi-
nha tia passavam a tarde fazendo bolo, mistura, 
massa ou pão, e eu ficava embaixo da mesa, só 
escutando o que elas diziam”, relembra. “Na mi-
nha família, todo mundo cozinha. Meu avô era 
um ferreiro alemão grosso, daqueles bem bravos. 
Aí, aos fins de semana, ele ia para a cozinha e 
falava para a minha avó: ‘Eu vou te ajudar’. Acho 
que tive uma criação não machista”, comenta.

Rodrigo Hilbert cresceu em uma chácara onde 
convivia com seus pais, irmãos, tios e avós em Or-
leans, pacato município de Santa Catarina, ao pé 
da Serra do Rio do Rastro. Um fator que pesou  em 
sua formação foi a morte de sua irmã Didi, aos 12 
anos, por leucemia, um mês antes de ele nascer. 
“Isso fez com que meu pai se perdesse no álcool e 
se tornasse ausente. Aí, inconscientemente, colei 
na saia da minha mãe [Suzete Hilbert], e estive 
sempre por perto, ajudando, inclusive, nas tare-
fas domésticas. Foi como se eu tivesse falado: ‘Só 
vou te largar quando você estiver bem’. Foi algo 
que percebi após tratar na terapia”, revela.

Além dos dotes culinários, Rodrigo aprendeu 
na infância a mexer com ferragens. Durante 
toda a adolescência, foi assistente do seu avô, 
Aine, que tinha uma serralheria em casa. Tal 
experiência lhe foi útil na temporada 2016 do 
programa, na qual, além de cozinhar, manufa-
turou instrumentos e utensílios para preparar 
os alimentos, como uma chapa de ferro. Essa 
será a temática do segundo livro de receitas da 
série Tempero de família. “Deve ser lançado em 
agosto”, adianta o apresentador, quando já es-
tamos na BR-116. 

Ao mudar de faixa, ele tem a impressão de que 
o carro está com um pneu furado. Explico que, na 
verdade, está apenas acionada a função Audi acti-
ve lane assist (opcional), que, por meio de câme-
ras e sensores espalhados por todo o veículo, aju-
dam o motorista a manter o carro entre as faixas 
e a fazer curvas acima de 65 km/h. “Ah, mentira!”, 
desconfia. “Que incrível, olha isso! O carro faz cur-
va sozinho!”, empolga-se, quando percebe que o 

veículo esterça mesmo sem nenhuma mão sobre 
o volante. “Agora ele está me mantendo entre 
as faixas. Preciso fazer um curso para entender 
tudo do que esse carro é capaz”, conclui. Os sis-
temas integrados de assistência ao condutor da 
Audi ainda incluem o adaptive cruise control, 
que permite que o carro diminua ou acelere sozi-
nho, de acordo com o trânsito, chegando a parar 
completamente, se necessário. Outra de suas 
várias funções é o sistema side assist, que acio-
na luzes de LED nos espelhos retrovisores caso 

algum veículo esteja em um ponto cego ou se 
aproxime rapidamente pela lateral. 

O que mais pesou na decisão de Rodrigo Hil-
bert por um Audi Q7 foi o hábito de ir para a 
zona rural. Rotina que, inclusive, lhe remete à 
infância. “Pego 7 quilômetros de estrada de ter-
ra para chegar à fazenda e preciso poder percor-
rê-la inteira com o carro. Por isso preciso de um 
veículo que aguente o tranco. Outro dia peguei 
um temporal em Teresópolis e falei: ‘Pronto, 
agora o carro vai deslizar’. Mas andou que era 
uma beleza. O Q7 é muito inteligente, parece 
que procura o caminho certo.”

Na propriedade, onde chegamos sem solavan-
cos graças ao sistema de tração integral quattro®, 
Hilbert faz uma demonstração com o Audi Q7 
TDI que já costuma realizar com o seu próprio car-
ro, que é subir um morro de cerca de 200 metros. 
Do lado de fora, dá gosto de ver: com aparente fa-
cilidade, o veículo desliza pela mata espessa e ul-
trapassa os buracos que sob ela se escondem, com 
cada suspensão agindo de forma independente, 
como que mantendo um trote elegante. Como 
Rodrigo Hilbert, o Audi Q7 é pau para toda obra. 
“É um híbrido de carro urbano e veículo off-road. 
Com ele você vai para qualquer lugar.” //

“Acho que 

tive uma 

criação 

não machista”

Motorização: V6 3.0 diesel de 258 cavalos.

Transmissão: Tiptronic de 8 velocidades.

Itens de série: Tração quattro®, ar-condicionado automático 
de 4 zonas, câmera 360°, Audi Smartphone Integration com 
DVD Player, Audi Virtual Cockpit e sistema de som Bose 3-D.

Audi Q7 TDI
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Michèle Mouton 
e Fabrizia Pons 
foram as primeiras 
mulheres a vencer 
o mundial de rali, 
pela Audi, em 1981
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Durante um dos intervalos da última edição do 
Super Bowl, quando marcas disputavam o espa-
ço publicitário mais caro do mundo e 65 milhões 
de pessoas assistiam à final da principal liga de 
futebol americano dos Estados Unidos, um co-
mercial da Audi chamou a atenção. Nele, uma 
menina disputa uma corrida de carros com meni-
nos, enquanto o narrador diz: “O que eu falo para 
a minha filha? Conto que o avô dela valia mais 
do que a avó? Que o pai vale mais do que a mãe? 
Conto para ela que, apesar de sua educação, sua 
motivação, suas habilidades, sua inteligência, ela 

automaticamente vai ser menos valorizada que 
qualquer homem que encontrar? Ou será que eu 
vou poder contar a ela algo diferente?”. Idealiza-
do pela agência Venables Bell & Partners, o filme 
Daughter, que leva o slogan “Progresso é para to-
dos”, é apenas uma amostra do apoio histórico da 
Audi à igualdade de gênero. 

Os esforços da marca nesse sentido puderam ser 
vistos bem antes de o assunto se tornar tendência. 
Em 2011, a engenheira mecânica inglesa Leena 
Gade, da Audi Sport, se tornou a primeira mulher 
por trás de um carro de corrida vencedor das 24 
Horas de Le Mans. Em 2015, a Audi Irlanda lançou 
a premiada campanha #WomenDrivers, que des-
mitificava a noção de que mulheres dirigem mal. 
Até mesmo nas pistas de rali, que historicamente 
são um território árido para o sexo feminino, as 
únicas mulheres a vencer no Campeonato Mun-
dial de Rali (WRC) pilotavam um Audi quattro. Em 
1981, a francesa Michèle Mouton e sua copilota, 
a italiana Fabrizia Pons, venceram o Rali de San 
Remo e entraram para a história como as primei-
ras pilotas a vencer uma prova do mundial. Elas 
eram as únicas mulheres em uma competição de 
homens – exatamente como agora, passados 
36 anos, o filme Daughter retratou.                       >>

As mulheres estão virando o jogo na forma como são percebidas pela publicidade. 

Diferentemente de outras modas, esta tendência felizmente veio para ficar

Por Julia Furrer

Agora 
é que 
são elas

Fo
to

: U
ni

ve
rs

al
/G

et
ty

 I
m

ag
es

Audi Magazine 41

AUDI105_MULHERES.indd   41 29/05/17   11:09



Mais uma vez, a Audi viu antes o que todo o 
mundo agora parece reconhecer. Um dos maiores 
cases de sucesso da história recente da publici-
dade foi o filme #LikeAGirl, da marca norte-ame-
ricana de produtos de higiene feminina Always, 
que, ao questionar estereótipos comuns ao gêne-
ro feminino, desafiando mulheres e homens de 
diferentes idades a interpretar situações agindo 
“como uma menina”, venceu o Grande Prêmio do 
festival Cannes Lions de 2015.

Batizada de femvertising, mistura entre femi-
nin e advertising, esse tipo de propaganda está 
ganhando cada vez mais espaço, inclusive no Bra-
sil. “É uma resposta do mercado à realidade. Se 
as mulheres representam 85% das decisões de 
compra e 65% delas afirmam não se sentir re-
presentadas pela propaganda, alguma coisa está 
errada e tem muita gente perdendo dinheiro”, 
pondera a publicitária Maria Guimarães, citando 
dados do Instituto Patricia Galvão sobre o Brasil.

Maria já trabalhou em algumas das maiores 
agências do país, ambientes de trabalho predo-
minantemente liderados por homens e com pou-
quíssimas mulheres ocupando cargos de criação. 
“Ficava muito frustrada com tantas campanhas 
machistas e opressoras sendo criadas e percebi 
que, mesmo quando tentavam acertar, algumas 
agências simplesmente não conseguiam encon-
trar um jeito eficiente de se comunicar com o pú-
blico feminino”, revela. Foi então que, junto da 
sócia Taís Fabris, também publicitária, teve a ideia 
de criar a 65/10, uma consultoria que auxilia mar-
cas e agências a encontrar novos caminhos para 
falar com ou sobre mulheres. “Percebo que algu-
mas coisas já mudaram bastante. Há mais gente 
refletindo sobre o assunto e tomando consciência 
de que as mulheres não podem ser consideradas 
minoria ou nicho. Elas são o mercado.”

Para entender essa mudança de percepção é im-
prescindível saber que, em dez anos, as brasileiras 
tiveram um aumento de renda de 83% e passaram 
a liderar 38% dos lares, segundo dados do Data 
Popular. “São elas que decidem o computador, o 
carro e a televisão que a família vai ter. Isso traz 
um poder muito grande”, explica Maria. “Quando 
uma marca prestigia uma mulher em um anúncio 
não está apenas sendo politicamente correta, mas 
se comunicando de forma mais eficiente com uma 
imensa porção de sua base de clientes.”

A ascensão econômica está longe de ser a 
única explicação para essas transformações. 
“Ter dinheiro é importante em qualquer lugar 
do mundo, claro, mas o que realmente muda a 
vida de uma mulher e ajuda a acelerar seu empo-
deramento é a educação”, afirma a historiadora 
Mary Del Priore. Segundo a ONU, o número de 
mulheres com ensino superior já ultrapassa o 
de homens na América Latina e no Caribe. Para 
cada cem homens, há 127 mulheres graduadas. 
Já no Brasil, de acordo com os últimos dados di-
vulgados pelo IBGE, 12,5% das mulheres têm 
diploma contra 9,9% dos homens. “O acesso à 
educação traz informação, autoconfiança e, o 
mais importante, senso crítico. Não há como     >> 

 “Ficava frustrada  
com tantas 
campanhas 

machistas 
sendo 

criadas”, 
diz Maria 

Guimarães

Cenas de Daugther, 
comercial da 
Audi que estreou 
no SuperBowl e 
destaca a igualdade 
de gêneros

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o

Audi Magazine

Next

42

AUDI105_MULHERES.indd   42 29/05/17   11:09

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o

Audi Magazine 43

AUDI105_MULHERES.indd   43 25/05/17   13:44



conquistar nada sem isso”, defende Olgária Ma-
tos, professora titular de filosofia da FFLCH, da 
Universidade de São Paulo. “É justamente esse 
senso crítico que tem feito as mulheres começa-
rem a perceber a importância de suas escolhas 
e questionarem: ‘Faz sentido comprar de uma 
marca que não me representa?’.”

Há um fator ainda mais importante para ex-
plicar essas mudanças: a internet. Afinal, nun-
ca existiu uma ferramenta tão eficiente para 
difundir informações, facilitar a comunicação 
e promover encontros. “Mudou tudo. Se antes 
as mulheres se informavam apenas nos gran-
des veículos, que por muito tempo serviram 
para perpetuar comportamentos machistas, 
hoje elas têm acesso a outros pontos de vista e 
vão lapidando suas convicções”, afirma Maria. 
“Antigamente, se eu achasse uma campanha 
de cerveja ofensiva, por exemplo, iria apenas 
comentar com quem estivesse ao meu lado no 

sofá. Hoje eu posto minha opinião, discuto com 
outras pessoas, crio uma hashtag e a coisa logo 
se espalha. Ela ampliou nossa voz.”

Educadas e independentes financeiramente, as 
mulheres encontraram na internet um meio de se 
organizar para lutar por mais conquistas. Movi-
mentos on-line idealizados por jovens até então 
desconhecidos, como os brasileiros Primeiro As-
sédio, da jornalista Juliana de Faria, que propunha 
que mulheres expusessem os assédios que sofre-
ram, e o Não Tira o Batom Vermelho, da youtuber 
Jout Jout, causaram um impacto imenso e servi-
ram para mostrar que os assuntos discutidos na 
internet ultrapassam as barreiras do mundo virtu-
al. “As mulheres sempre reagiram. Basta lembrar 
que houve marchas, greves e protestos femininos 
ao longo de toda a história. A diferença é que, 
agora, qualquer manifestação é imediatamente 
registrada e compartilhada com o mundo inteiro. 
Ganhamos visibilidade”, diz a historiadora.

Michèle Mouton 
e Fabrizia Pons 
celebram vitória no 
Rali de Acrópolis 
sobre o capô do Audi 
quattro, em 1982
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 “Ainda há quem 

ache que se dizer 

feminista é uma 

coisa feia”, 

diz  Olgária 

Matos

América Latina da World Global Style Network 
(WGSN), empresa britânica, líder mundial em 
previsões e tendências de moda e comportamen-
to. Para ela, a ressignificação do papel da mulher 
não é uma tendência passageira. “Talvez o tema 
fique menos em evidência, pois atualmente está 
em todo lugar, mas essa mudança de mentalida-
de é uma conquista que vai nos acompanhar.”

Grávida de oito meses, Leticia segue na ativa e 
conta que não recebeu um tratamento diferente 
durante a gestação: “Me fez muito bem perceber 
que em nenhum momento fui colocada de lado 
no trabalho ou poupada de alguma responsabili-
dade. Há alguns anos talvez não fosse assim, mas 
acho que estamos avançando no campo da igual-
dade”, comemora. 

E como ficam os homens diante do empo-
deramento feminino?  Segundo a holandesa Li 
Edelkoort, fundadora da empresa Trend Union, 
eles também estão em transformação. “Onde 
quer que vá vejo homens com os seus bebês. Co-
meçou no Japão, depois na América e Europa e 
agora se vê por todo o planeta. Esses homens, 
pela experiência de cuidar dos filhos, serão muito 
diferentes dos das gerações anteriores. Mais su-
aves e ternos. E as crianças darão origem a uma 
geração diferente, porque são cuidadas e acom-
panhadas por mãe e pai. Essa é a era da emanci-
pação masculina”, disse a autoridade no assun-

Em janeiro, a internet teve um papel funda-
mental em mobilizar e dar visibilidade à marcha 
das mulheres contra o então recém-empossado 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O 
movimento, formado em resposta aos retroces-
sos civis proferidos pelo chefe de Estado, reuniu 
mais de 4 milhões de mulheres nas ruas, tornan-
do-se a maior manifestação popular já registrada 
na história do país.

Redes sociais e hashtags também levam o cré-
dito por terem tornado o feminismo mais popu-
lar e atrativo para a maioria das mulheres. “Ainda 
há quem ache que se dizer feminista é uma coisa 
feia, mas isso tem mudado. Basta ver como as ge-
rações mais novas estão mais conscientes e enga-
jadas”, afirma a professora de filosofia. 

Esse movimento, que passou a estar presente 
na cultura pop e tem sido exibido em capas de re-
vista e desfiles de moda, é chamado por alguns 
especialistas de quarta onda feminista. “Falamos 
dessa tendência desde 2015. É um feminismo 
mais inclusivo, que celebra as características da 
mulher com toda sua diversidade e luta para que 
rótulos e estereótipos sejam quebrados”, explica 
Leticia Abraham, responsável pela operação na 

to, durante palestra no Voices, evento inglês de 
negócios da moda. Phillip Fimano, que trabalha 
diretamente com Li na Trend Union, acrescenta: 
“Estamos testemunhando um movimento que, 
lentamente, dará origem a uma sociedade ma-
triarcal em que as mulheres serão responsáveis 
por liderar marcas, cidades e países. E a criação 
dos filhos será encarada como uma parceria 
igualitária”, prevê. “Os protestos que têm acon-
tecido ao redor do mundo dão dimensão de como 
as mulheres já estão fortalecidas. Os homens 
terão que se adequar a essa nova realidade”, ga-
rante. Para a publicitária Maria Guimarães, essa 
revisão do conceito de masculinidade é essencial 
para o avanço do empoderamento feminino. “Os 
homens precisam entender que não necessitam 
mais desempenhar o papel de machão, que eles 
podem ser melhores. No fim das contas, o femi-
nismo não libertará apenas as mulheres.”              //
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Mar em fúria
Primeiro brasileiro a vencer o circuito mundial de surf, Gabriel

Medina – o novo atleta do time Audi – está “mais focado

e mais forte” para repetir a façanha em 2017, ano em que

a disputa pelo troféu promete pegar fogo 

Por Pedro Carvalho  Fotos Corey Wilson
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Chegar ao topo é difícil, mas não tanto quanto se manter 
nele – reza o clichê do mundo esportivo. O topo alcançado por 
Gabriel Medina em 2014 era uma espécie de Monte Everest 
para os surfistas brasileiros. Em um país com 7,4 mil quilô-
metros de praias, o surf sempre foi uma modalidade popular 
(a segunda mais praticada nacionalmente, dizem as associa-
ções) e boas gerações de competidores surgiram por aqui no 
passado – Fábio Gouvea, Peterson Rosa, os irmãos Padaratz. 
Mas um título mundial parecia mesmo um cume inalcançá-
vel. Com os rankings dominados por americanos e australia-
nos, nosso melhor resultado havia sido um terceiro lugar em 
1999, com o carioca Victor Ribas. Então, veio Medina.

Nascido em 1993 em São Sebastião, litoral norte pau-
listano, Medina disputou o circuito mundial pela primeira 
vez aos 17 anos, em 2011. De cara, ele demonstrou reunir 
as qualidades que separam um excelente surfista de um 
possível campeão mundial: força física acima da média, ca-
pacidade de se manter 100% focado em todas as baterias, 
dedicação sem medida aos treinos. Em 2014, tornou-se im-

possível pará-lo. No começo daquele ano, o brasileiro arran-
cou bons resultados – um 1º e um 5º – na chamada “perna 
australiana”, as três etapas que abrem o circuito. Depois, 
nas ondas mais desafiadoras do tour, se impôs perante len-
das do esporte – desbancou o eneacampeão Kelly Slater em 
um duelo épico, com ondas enormes e perfeitas, na temi-
da bancada de Teahupoo, no Taiti. Na grande final, Medina 
não amarelou sob a pressão da etapa havaiana. Enfim, nos 
braços de centenas de brasileiros que torciam nas areias de 
Pipeline, a praia do arquipélago onde a competição é con-
cluída, ele pôde celebrar o inédito título. 

Mas, como dito, manter-se no topo é que são elas. Em 
um campeonato longo e tecnicamente exigente, Medina 
passou a sofrer da “síndrome da barriga cheia”, aquela que 
tira dos recém-campeões a fome de disputar cada bate-
ria como quem luta por um prato de comida. “Acho que 
o Gabriel, sem querer, tinha entrado na zona de confor-
to”, afirma Charles Saldanha, padrasto e técnico do atleta. 
Vale dizer que 2015 e 2016 não foram exatamente    >> 
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O surfista se prepara 
para uma sessão de 
surf (abaixo) e manobra 
na crista da onda (ao 
lado), em pranchas com 
a marca da Audi

anos ruins para o brasileiro: nas duas vezes, ele terminou 
o circuito em terceiro lugar. Mas em nenhum momento foi 
o Medina imparável de 2014. Agora, informa o surfista e 
sua equipe próxima, a coisa mudou.

Nosso inédito campeão está mais forte, mais focado 
e mais maduro – e promete brigar pelo bicampeonato, em 
2017, com o mesmo vigor que o levou ao topo três anos 
atrás. E existem boas razões para confiar nesse prognóstico.

O ano começou com o vento soprando na direção certa 
para Medina. O campeonato se iniciou um pouco mais tarde 
que o usual (em 14 de março), dando a ele mais tempo para 
entrar em forma. “Ele sempre começa o ano em uma marcha 
lenta, para engrenar mais tarde, mas dessa vez já vai che-
gar engrenado”, diz Charles. Medina acredita que as etapas 
australianas são decisivas na briga pelo título. Assim, a pre-
paração foi reforçada e aconteceu em “dois tempos”. “A par-
te física começou em fevereiro. Depois fizemos um intervalo 
para uma preparação técnica, na qual viajamos para ondas 
parecidas com as que ele encara nas etapas australianas. Vol-
tamos para o Brasil e continuamos a preparação física, para só 
então ir à Austrália – e fomos um pouco antes de a competição 
começar, para ele se adaptar ao fuso horário”, diz.

Os resultados começaram a aparecer. Na primeira eta-
pa do ano, na Gold Coast australiana, Medina avançou até 
a semifinal da competição. O terceiro lugar rendeu a ele 

6.500 pontos. Após dois resultados menos expressivos, o 
atleta voltou a marcar pontos importantes no Rio de Janeiro 
com um nono lugar. O suficiente para deixá-lo entre os dez 
primeiros do mundo. No segundo semestre, o circuito visita 
as ondas mais pesadas do calendário, como Teahupo’o e 
Pipeline, justamente onde ele mais se destaca. 

“Eu me sinto mais forte [em 2017, na comparação com 
os últimos dois anos], tanto na cabeça como fisicamente. 
Sinto que estou mais preparado”, confessou Gabriel Me-
dina à Audi Magazine. E, talvez o mais importante, seja 
justamente esse “na cabeça” que o atleta menciona. Medi-
na quer, como quis em 2014, liderar o ranking e voltar ao 
topo do mundo.

Isso pode ser notado tanto nos depoimentos do atleta – 
e de quem está ao lado dele – como em pequenos episódios 
cotidianos. No início do ano, durante a preparação para o 
campeonato, Charles decidiu que em determinado dia Me-
dina deveria fazer o treinamento físico em dobro. O surfista 
questionou: “Por que duas vezes?”. “Porque você quer ser 
campeão mundial”, sentenciou Charles. “Eu quero ser cam-
peão mundial”, respondeu Medina, antes de partir para o 
treino reforçado. “Ele está mais focado, mais determinado, 
com mais vontade. Está parecendo muito 2014, quando ele 
veio com tudo”, afirma o treinador. “Eu sinto que ele está 
com sangue no olho. Ele vem com tudo.”                                        >>
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Força, Medina
O surfista brinca cOm O tema desta ediçãO e cOnta: de Onde tira fOrças, que Ondas sãO mais fOrtes, 
quais adversáriOs estãO fOrtalecidOs neste anO...

Que nomes do surf remetem à palavra força?
É difícil falar, com certeza vou esquecer muitas pessoas. mas, quando 
você fala de força e de surf, eu lembro os nomes que fizeram a diferen-
ça. Kelly slater, andy irons, fábio Gouvea. foram pessoas que serviram 
de exemplo, uma inspiração para eu chegar aonde cheguei. acho que 
esses nomes são os mais fortes. fizeram a diferença, seja numa bateria, 
num campeonato, fora da água...

E fora do universo do surf?
O usain bolt. É um cara que me inspira bastante e tem tudo a ver com 
a palavra força. É um cara muito bom no que faz, é forte. Outro cara 
que admiro muito é o ayrton senna. não tive a oportunidade de acom-
panhá-lo enquanto ele estava vivo, mas assisti ao filme e estou lendo o 
livro dele. É um cara que tinha muita força, muita determinação, muita 
vontade e orgulho da nossa bandeira. 

Quais são os pilares da sua rotina que fazem de você um com-
petidor tão forte?
acho que vontade, respeito. eu gosto de sonhar. até coisas que pa-
recem impossíveis eu gosto de ter na cabeça... meu sonho era ser 
campeão mundial, e acho que consegui tão rápido de tanto que eu 
acreditei, que eu me esforcei, treinei. tive que falar não para várias 
coisas que meus amigos estavam fazendo, uma balada, um futebol, 
um skate. mas, quando você tem um objetivo, tem que se entregar.

E qual é seu sonho impossível agora? 
quero ser campeão mundial mais vezes. quero buscar o título deste 
ano. igual eu falei para o meu pai: quero ser tricampeão mundial um 
dia. e tem outro sonho, agora sendo realizado, que é o instituto 
[Gabriel Medina]. era um sonho abrir um lugar que eu pudesse 
retribuir um pouco do que o surf me deu. 

Quais são as três ondas mais fortes que você surfou?
tem ondas que eu nunca surfei que são muito fortes, nazaré, Jaws... 
acho que para mim foram Pipeline [no Havaí], cloudbreak [em Fiji] e 
teahupoo [no Taiti]. essas dão medo. são muito fortes, todo surfista 
quando está ali remando sente um friozinho na barriga.

De onde você tira força para superar situações como 
a polêmica eliminação em Trestles, em 2016?
eu tiro força da minha família. depois de toda bateria eu converso 
com a minha mãe e com o meu pai, e eles me colocam no lugar. 
sempre me colocaram no lugar. eu me lembro de onde a gente veio, 
lembro o que tive que passar para chegar ali. e não vai mudar agora, 
sempre vai ser difícil. sempre vão querer que você não consiga, vão 
ter pessoas com inveja... e você tem que passar por cima disso. eu 
penso na minha família, em meus amigos. É daí que vem a minha 
calma. eu sou um cara calmo. só na hora da bateria que eu acordo.

Quais vão ser os competidores mais fortes nessa briga pelo títu-
lo de 2017?
todos ali são muito difíceis de competir... acho que o mick fan-
ning, porque vai ser o último ano dele competindo e acho que ele 
vai querer dar o máximo. O John John, por vir de um título mun-
dial. e o felipinho [o brasileiro Filipe Toledo]. acho que esses três 
vão ser os mais ‘chatos’.

Um filme.
O do ayrton senna [Senna (2010), de asif Kapadia].

Uma banda.
caraca, eu escuto de tudo... difícil. Posso responder hip-hop? não tenho 
uma banda só... eu gosto de hip-hop.

Um game.
fifa. antes era Kelly slater, agora é fifa, pararam  
de fazer o jogo do Kelly.

Uma praia.
maresias.

Um ídolo.
ayrton senna.
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A retomada do foco tem a ver com uma maior maturida-
de alcançada pelo surfista. Aos 23 anos, apesar de jovem, 
Medina acumula rodagem em competições – são seis anos 
de “graduação” no tour, os três últimos sob a pressão dos 
holofotes. “Apesar de ser novo, aprendi bastante coisa per-
dendo e ganhando. Sinto que evoluí, a vida que eu tenho me 
fez crescer”, ele afirma. “[A principal diferença do Medina 
2017 para os últimos anos é que] me sinto mais maduro, 
mais experiente”, diz. 

O equilíbrio será fundamental para Medina se manter 
longe de polêmicas, como a que aconteceu em setembro 
do ano passado, na etapa californiana do circuito mun-
dial. Na ocasião, ele disputava uma bateria eliminató-
ria em Lower Trestles contra o surfista local Tanner Gu-
dauskas. Após uma onda na qual desferiu três manobras, 
Gudauskas recebeu uma nota 8,67 dos juízes, o que obri-
gava Medina a pegar uma onda que valesse 8,34 para se-
guir na competição. Quase no final da disputa, o brasileiro 
acelerou em um paredão de água no qual executou sete 
manobras, mas recebeu apenas um 8,30 e foi eliminado 
da etapa. “A onda do Gabriel facilmente o colocaria na li-
derança naquele momento”, opinou posteriormente Kelly 
Slater. A polêmica nota teve peso decisivo, porque deixou 
o caminho aberto para o título do americano John John 
Florence. Medina, ainda na água, protestou aplaudindo 
ironicamente a decisão dos juízes. Depois, postou no Fa-
cebook: “[...] eu dedico ou dediquei minha vida para isso...
tô cansado, cansei!”.

Ainda que tenha sido prejudicado, o atleta não se be-
neficiou em nenhuma medida ao jogar os organizadores 
do tour contra a torcida brasileira – que protestou aos 

montes nas redes sociais. “Reclamação é uma palavra que 
a gente tem que tirar do nosso dicionário”, diz Charles. 
“Acho que o principal erro nosso é às vezes se preocupar 
com coisas que não estão ao nosso alcance”, ele completa.

O ano começou com outra razão para Medina revigorar o 
ânimo competitivo. Se ele já era modelo de um vencedor para 
tantos surfistas brasileiros, agora irá representar ainda mais 
esse arquétipo: no final de janeiro, Medina inaugurou o Insti-
tuto Gabriel Medina, no qual treinam 40 jovens surfistas que 
também sonham em chegar ao topo um dia. O local é uma 
área de 336 metros quadrados na Praia de Maresias, com es-
truturas como piscina e sala de musculação. “Estou fazendo 
aulas de inglês, computação, natação e [treino] funcional. Em 
pouco tempo, já percebi que evoluí bastante”, conta Pâmella 
Mel, 11 anos, uma das promessas do Instituto. “Vou torcer 
muito para o Gabriel ganhar de novo este ano”, ela diz.

O bicampeonato está longe de ser uma missão trivial. 
Medina vem com força e a estatística mostra: quem che-
gou ao título ainda jovem costuma levar outro caneco na 
carreira. Por outro lado, a concorrência promete ser fe-
roz. Aos 24 anos, o havaiano John John, atual campeão, 
está voando baixo. Dois dos maiores surfistas da história 
– Kelly Slater e o tricampeão Mick Fanning – irão se apo-
sentar após 2017, o que deve dar uma dose extra de gar-
ra a eles nas baterias. Mas, para nenhum deles, será fácil 
parar Medina. “[Meu sonho é] ser campeão mundial mais 
vezes. Quero buscar o título deste ano”, diz o atleta – leia 
a entrevista na página 49. “Igual eu falei para o meu pai 
[se referindo a Charles]: quero ser tricampeão mundial 
um dia”, ele afirma. O único caminho para lá é o bi. Que a 
escalada comece novamente.                                                  //

Em um momento de descanso, 
ao lado de Charles Saldanha: 
“ele vem com tudo”, diz o 
padrasto e treinador do atleta  
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Para acelerar nas ondas
Medina agoRa é paRte do tiMe de atLetas audi, 
que incLui estReLas coMo o skatista  
BoB BuRnquist e o paRaquedista Luigi cani

a audi se tornou o novo patrocinador do surfista gabriel 
Medina. em 2017, a marca alemã vai estampar a prancha 
do campeão mundial nas competições e treinamentos. “as 
quatro argolas costumam dar sorte – e tenho certeza de que 
vão ajudar Medina na busca pelo título deste ano”, afirma 
andré Molnar, gerente de marketing da audi no Brasil. 

Medina entra assim para um time que inclui estrelas 
como o skatista Bob Burnquist, o paraquedista Luigi cani e 
o também surfista italo Ferreira. o atleta irá desenvolver 
conteúdos e campanhas para a audi ao longo do ano, o 
que pode envolver, por exemplo, o lançamento de um novo 
modelo no Brasil ou eventos da marca dentro e fora do país 
– sempre respeitando o calendário de competições do surf.

“o patrocínio é válido para o ano de 2017, mas nossa expectativa 
é que ele se renove e seja duradouro”, afirma Molnar. “existe 
muita conexão entre a audi e o gabriel: a ousadia, o fazer 
diferente, a busca de inovações o tempo inteiro”, completa.

a novidade foi anunciada em um evento no audi Lounge, em 
são paulo, no final de janeiro. na ocasião, Medina revelou que 
a parceria materializava um sonho de infância. “sempre sonhei 
em ter um audi e hoje sou patrocinado pela marca”, ele disse. 

“agora dirijo um audi tt e um q7”, contou o surfista. “o tt é 
muito louco, dá vontade de ficar dirigindo o tempo todo. escolhi 
o tt como um presente de aniversário. o audi q7 é bom porque 
cabe todo mundo, vim do aeroporto [ele chegava da Indonésia] 
para cá com a família, e o quiver [conjunto] de pranchas veio no 
meio dos bancos, dentro do carro”, disse. “ele é muito bom para 
pegar a estrada para a praia, é muito macio.” que a parceria ajude 
Medina a acelerar, também, rumo ao bicampeonato.

gabriel Medina durante 
coletiva no audi Lounge, em 
são paulo; abaixo, com o troféu 
de campeão mundial e com os 
modelos audi q7 e audi tt
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Efeito 
surpresa

De longe, ele parece um sedã, com porta-malas de 480 

litros e imponência de um veículo de luxo. Mas, ao se 

aproximar do novo Audi A5 Sportback, que acaba  

de desembarcar no Brasil, você será surpreendido por  

um arrojado coupé com motor de até 252 cavalos   

Por Carlos Messias  Fotos Jan van Endert
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Três volumes, quatro portas, aspecto imponente. 
Configura um sedã, certo? Bem, não no caso da 
segunda geração do Audi A5, que desembarca no 
Brasil a partir de julho. O novo Audi A5 Sportback 
é, na verdade, um apaixonante coupé, cheio de sur-
presas que você começa a descobrir antes mesmo 
de entrar nele. E, quando isso ocorre, bem, o flerte 
se torna um caso sério. 

As novidades no design externo conquistam à 
primeira vista quem se aproxima. Na frente, ele 
apresenta uma impactante grade dianteira em 
estilo 3-D, a partir da qual duas linhas precisas 
fluem naturalmente pelo capô. Dessa vista fron-
tal, a impressão que se tem é de um carro com 
medidas exatas para unir esportividade e sofisti-
cação – ele é compacto e arrojado como um es-
portivo, mas imponente tal e qual um modelo de 
luxo. O redesenho segue pelas laterais, nas quais 
o traçado das portas, os vidros sem bordas e um 
pequeno deslocamento para baixo do retrovisor 
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O novo Audi  

A5 Sportback 

é um carro 

surpreendente 

antes mesmo  

de você  

entrar nele

rejuvenesceram a silhueta do A5 – cuja primei-
ra geração foi lançada mundialmente em 2007. 
Para completar, a traseira revela aerofólios repa-
ginados, luzes de freio de LED contínuas sobre o 
vidro e uma suave linha ascendente até o teto.

A atualização trouxe ao novo A5 mais espaço 
interno que sua versão anterior, graças a uma 
alongada sutil no comprimento e no entre-ei-
xos do modelo. O resultado é um porta-malas 
bem amplo para a categoria (com 480 litros) e 
uma sensação indisfarçável de conforto para o 
motorista e os passageiros. Outra novidade es-
trutural é a inovadora combinação de materiais 
que tornou o A5 mais leve e, ao mesmo tempo, 
mais reforçado e confortável. Exemplos: os vi-
dros dianteiros, agora duplos, melhoraram – em 
conjunto com outras mudanças – o isolamento 
acústico, e o porta-malas teve o peso reduzido 
por uma tampa de alumínio. Outra novidade do 
porta-malas é o seu acionamento elétrico e o 
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Motorização: 2.0 Turbo FSI de 190 ou 252 cavalos

Transmissão: câmbio S tronic de sete velocidades com dupla embreagem

Itens de série: Audi Drive Select, Keyless-Go, porta-malas elétrico, 
bancos em couro sintético, sensor de luz e chuva, volante esportivo

Outros diferenciais: Audi Virtual Cockpit, tração integral quattro®, 
smartphone interface, faróis Full LED, ar-condicionado automático  
de trê zonas, kit esportivo S Line, Adaptive Cruise Control com Traffic 
Jam Assist, sistema de som Bang & Olufsen e head up display

Audi A5 Sportback

sistema keyless, que permite a sua abertura com 
um simples movimento dos pés.

Mas a paixão se torna irresistível mesmo 
quando você se senta ao volante. Nessa hora, o 
A5 revela tecnologias que fazem perder o fôle-
go. No painel, o sistema de infotenimento MMI 
plus, com tela de 8,3 polegadas, reúne as fun-
ções de navegação e entretenimento. O modelo 
pode incluir o Audi virtual cockpit, que projeta 
informações – como velocímetro e rota progra-
mada – em uma tela TFT de 12,3 polegadas lo-
calizada atrás do volante. O novo A5 também 
permite contar com o sistema Adaptive Cruise 
Control com Traffic Jam e Lane Assist, por meio 
do qual o veículo assume o controle da veloci-
dade em engarrafamentos, freando e aceleran-
do (a até 65 km/h) conforme o fluxo do trânsito 
naquele trecho.

Tudo isso movido por um motor Turbo FSI 
2.0 de 190 ou 252 cavalos (nesta última opção, 
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O novo Audi A5 Sportback está mais espaçoso e confortável. Em algumas versões, 
ele inclui o revolucionário Audi Virtual Cockpit. Por fora, foi reestilizado e traz uma 
grade dianteira em estilo 3-D

com tração integral quattro®), que leva o A5 
Sportback de 0 a 100 km/h em seis segundos. 
Mesmo com tamanha força e desempenho em 
um veículo leve, a condução se mostra precisa 
e graciosa. Um equilíbrio de forma e conteúdo 
realmente fora da curva.

O novo A5 Sportback chega ao Brasil em quatro 
versões. A primeira é a Attraction, que tem mo-
tor de 190 cavalos e tecnologias como controle 
de cruzeiro, sensores de luz e chuva e sistema 
Keyless-Go. Na versão Ambiente, isso tudo ganha 
virtual cockpit, sistema de navegação, bancos e 
acabamento esportivos, roda de 18 polegadas  
e interface para smartphones. A versão Ambition 
traz ainda motor de 252 cavalos e tração quattro®.  
E a Ambition Plus agrega faróis full LED, ar-condi-
cionado de três zonas, kit S Line de acabamento, 
teto solar elétrico, espelhos rebatíveis e câmeras 
de ré. Vai ficar fácil achar uma opção perfeita 
para balançar os corações mais exigentes.           // 
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60  O monge tibetano Segyu Rinpoche, que foi guru de Steve Jobs, explica como o poder de superação está na mente 

68  Como o sistema de tração integral Audi quattro® revolucionou as provas de rali, ganhou as ruas e agora se prepara para chegar à Lua

76  Personalidades respondem: de onde você tirou força quando mais precisou?

78  A história de determinação de Duda Amorim, que saiu de Blumenau para se tornar a melhor jogadora de handebol do mundo
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Guru de celebridades como Steve Jobs e Lawrence Levy, o monge carioca Segyu Rinpoche criou um método no qual transpõe 

os ensinamentos do budismo para o mundo moderno. Segundo ele, o poder está na meditação – ela permite desconstruir 

tudo a que fomos condicionados ao longo da vida para encontrar nossa verdadeira força transformadora 

Por Fernanda Ezabella (texto) e Flavio Scorsato (fotos), de San Francisco

Ponte para  
a liberdade
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Rinpoche quando ainda se 
chamava Antonio Costa e Silva; 
ao lado, o monge no jardim ao 
redor da ponte Golden Gate 

Segyu Rinpoche é monge budista relutante. Em sua clínica 
numa área nobre de San Francisco, ele se veste inteiro de mar-
rom, das meias e sapatos ao casaco de couro, em vez do tra-
dicional manto vermelho. A roupa funciona como um código 
que ele mesmo inventou: nos últimos 15 anos, trabalha para 
adaptar antigos ensinamentos do budismo à vida moderna 
no Ocidente. E a indumentária, embora propícia para a me-
ditação, não tem caráter religioso. “Não gosto da religião, de 
certa maneira, por ficar presa a dogmas. Poucas nos mostram 
o caminho para liberar a força que nós temos.”

Rinpoche, 66 anos, é também carioca, e seu sotaque o en-
trega de vez em quando, levemente, apesar dos 35 anos vi-
vendo entre Califórnia e Índia, que ele visita periodicamente 
para estudar e meditar em um monastério. É ainda pai e avô, 
legado da sua vida como Antonio Costa e Silva, seu nome de 
batismo abandonado após ser reconhecido como a reencar-
nação de um importante mestre da linhagem Segyu, uma das 
vertentes do budismo tibetano e a mesma do Dalai Lama. 

Formado em engenharia elétrica no Rio, nunca trabalhou na 
área. Diz que fez muito dinheiro como analista de sistemas e 
trabalhou na construção da ponte Rio-Niterói. “Os cálculos da 
ponte, para botar os pilares corretos, são todos meus”, diz, or-
gulhoso. Quando resolveu visitar a Califórnia em 1982, não foi 
atrás do Vale do Silício, e sim de um novo ramo da psicologia 
chamado transpessoal, uma mistura entre psicologia clínica e 
transcendental. E aprofundou seus estudos num curso de três 
anos no Centro Educacional de Medicina Tibetana de Milão.

Foi o Vale, mais tarde, que foi atrás dele. Um estudante seu, 
Lawrence Levy, junto com outros três entusiastas, instigaram 
Rinpoche a traduzir os valores budistas do Tibete para seus 
estilos de vida nos EUA. O resultado de oito anos de estudos 
constantes com o grupo levou à criação da clínica, escola e 
centro de meditação Juniper Foundation, em San Francisco. 

Levy, então um alto executivo do estúdio de animação Pi-
xar, deixou o cargo para se dedicar à Juniper. E apresentou 
a Rinpoche seu cliente mais famoso, Steve Jobs, de quem 
cuidou nos últimos oito anos de vida. “Ele meditava entre 
parênteses, e a gente discutia bastante”, contou o monge, 
que, durante a entrevista à Audi Magazine, concedida em 
seu escritório na Juniper Foundation, tirou seu iPhone do 
bolso para mostrar fotos posadas com a atriz Maria Paula, e 
também revelou ter um iPad, no qual carrega seus livros. En-
tre os assuntos, explicou como mantém o equilíbrio, mesmo 
vivendo na meca da tecnologia mundial. 

Como foi sua criação espiritual no Brasil?
Dividida. Minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa, me le-
vava à igreja e estudei em colégio católico na infância. Eu tinha 
uma mente muito curiosa, tinha visões de vultos, de imagens, 
visões até do passado. Para meu pai, que era médico cardio-
logista, um cientista, era tudo fantasia infantil. Já minha mãe 
me levava a outras pessoas, como benzedeiras. Uma tia me 
levou a uma pessoa mística na época, seguindo as tradições 
espíritas, e ela disse a minha mãe: “Esse menino é especial, 
você tem de cuidar dele de uma forma especial”. 

Até quando frequentou a igreja?
Ia todo fim de semana, era coroinha, mas uma coisa que me 
aborrecia muito era quando o padre falava que tínhamos 
o pecado original. Eu me rebelei contra isso e meu pai me 
protegeu, não precisei mais ir. E ele então me educou a não 
mais acreditar nessas coisas e realmente a desenvolver meu 
potencial como pessoa, como pensador. Com 15 ou 16 anos, 
no colégio militar, tive um professor que me deu um novo 
empurrão, ele falava de transcendência e da nossa capaci-
dade superior. Era o coronel Hermógenes [José Hermógenes 
de Andrade Filho (1921-2015)], um dos pioneiros a trazer 
a ioga ao Brasil. Ele nos punia nos colocando naquelas posi-
ções de ioga avançada. 

E como era a vida no Rio de Janeiro antes do budismo?
Frequentava o Veloso, que é o atual Garota de Ipanema. Tinha 
lá uma garrafa de uísque com meu nome [risos]. Teve um dia, 
na rua, em que senti um cheiro de incenso. Era uma casa espi-
ritual na antiga rua Montenegro, que hoje é a Vinícius de Mo-
raes. Era uma comunidade espiritualista voltada aos proces-
sos de cura. O mentor da instituição era tido como um monge 
tibetano, e aí eu tive esse sentimento muito forte porque eu 
sofria por estar afastado dessa ligação, mas sem saber como 
interagir com isso. Naquele momento, entendi o papel impor-
tante dessa tradição na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, 
rejeitando os dogmas existentes. Parei de beber, parei de 
farra. E pelo fato de me interessar bastante por essa tradição, 
meu casamento começou a se abalar e eu me separei.           >>
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Nos EUA, o senhor foi reconhecido como reencarnação de um 
importante mestre tibetano. Como isto mudou a sua vida?
A cerimônia aconteceu em Kalimpong, na Índia. Foi uma cerimô-
nia para monges, não é um evento público. E fui ordenado em 
Gaden Shartse, um grande monastério no sul da Índia. Para ser 
entronado levou um tempo, passaram uns dez anos, porque meu 
mestre dizia: “Venha para a Índia e viva na Índia”. E eu: “Não”. 
Tinha uma filha que veio morar comigo nos Estados Unidos, tinha 
responsabilidade de pai. E a comunidade monástica nunca me 
atraiu, é muito dogma. E eu não sou religioso dogmático. Meu 
mestre me respeitou porque sabia que eu estava interessado nos 
ensinamentos, não estava de farra. Então estudava entre Índia e 
EUA. E visitava o Brasil para ver minha mãe. 

Para fazer algo assim é necessário foco e força. De onde 
tiramos isso? 
A força está ligada à nossa resiliência. É um conjunto de 
fatores mentais. E sua unidade vai sendo bloqueada pelos 
nossos padrões internos, pelas histórias que adquirimos in-
voluntariamente. Perdemos o contato dessa força porque 
nós prestamos atenção nos dogmas da cultura que adqui-
rimos. Por isso é que eu não gosto das religiões, que ficam 
presas a dogmas, e poucas nos mostram o caminho para 
liberar essa força que nós temos, que eu chamo de nosso 
potencial interior. Espiritualidade, para mim, é um caminho 
no qual eu consigo ter uma consciência pura dessa fonte 
inesgotável de força e sabedoria. 
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E como a meditação entra nesse processo?
A partir da vida uterina, eu começo a desenvolver minhas carac-
terísticas. Começo a entender o que é mãe, o que é religião, o 
que é a agitação da minha mãe, a agitação do meu pai, e isso 
tudo vai bloqueando a minha energia. A essência da meditação é 
exatamente descondicionar tudo isso e proporcionar uma mente 
clara. É uma ferramenta, mas eu tenho que utilizá-la para criar 
uma mente analítica na qual possa refutar essas estruturas.

Por que é tão difícil se concentrar na meditação? 
Isso demonstra a agitação da mente. Vamos ver cientifica-
mente: você está vendo aquela luz no teto? Você percebe que 
ela está piscando? Não, certo? É como se tivesse uma conti-
nuidade, mas na realidade ela está piscando, ela é alternada 
por causa da própria energia que passa. A mente é a mesma 
coisa. Você tem uma imagem que você tenta colocar, mas a 
mente tem que atender a todo um sistema de vida. Então eu 
tenho que sentar e começar a educar a mente, a pensar num 
objeto de concentração, e isso toma tempo, não é de vez em 
quando. Meditação é uma coisa laborosa. Pouco a pouco, a 
mente vai sendo educada e se tornando pacífica no objeto 
de concentração, trazendo essa força mental de que nós fa-
lamos. E com essa força mental, eu consigo mudar esses pa-
drões internos que foram adquiridos.                                               >>
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O senhor é um monge budista e diz que não gosta de religião. 
Como pode? 
Pois é, porque não gosto do dogma. Gosto da essência de como 
as religiões foram criadas. É uma condição que muitas vezes as 
pessoas não conseguem entender porque querem as coisas muito 
práticas, rápidas, pragmáticas. Elas querem seguir coisas.

No site da Juniper não se vê nada de budismo. Qual a im-
portância de desassociar budismo da meditação?
É para não confundir com religião, atraindo o mundo mo-
derno que está disperso e desapegado dessas formas. Mas 
quando eles chegam aqui, começam a ouvir ensinamentos 
budistas. São coisas profundas.

O senhor está aqui praticamente no Vale do Silício. Como 
essas mentes empreendedoras e tecnológicas influenciam 
seu trabalho?
Não influenciam o meu trabalho, eu é que influencio o trabalho 
deles [risos]. Lawrence Levy era o braço direito do Steve Jobs e 
me apresentou a ele, com quem tive uma proximidade grande. 
A influência que eu tive dele foi pegar a ideia de novo no Vale 
e potencializar para que possamos ter uma força positiva. 

Rinpoche sai para uma cavalgada 
no Rio de Janeiro; acima, o 
monge sorri na sede da Juniper 
Foundation, na Califórnia
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Como foi a relação com Steve Jobs? 
Fui uma das primeiras pessoas a saber do seu estado clínico 
[câncer no pâncreas] e, a partir daí, comecei a cuidar dele. 
Acredito que fui uma pessoa de bastante influência em sua 
vida. Foi um gênio de caráter bastante forte. Fiz um trabalho 
integrativo, para manter a energia dele com força para todos 
os tratamentos experimentais a que foi submetido. Muitas 
vezes a força vital dele quebrava e eu tinha de reconstruí-la. 
Porque é preciso dessa harmonia, corpo, mente e energia.

Ele meditava bastante?
Sem dúvida ele tinha uma profunda admiração pela cultura 
japonesa, pelo zen, pelas linhas claras e limpas, mas passava 
uma imagem de meditador que não era. Ele meditava entre 
parênteses, na forma dele [risos]. Era contemplação, e não 
meditação. Em parte é meditação porque qualquer atividade 
que você faz com a mente é meditação. Agora, meditação para 
desenvolver essa força interior, da força como eu falo, não. 

Vocês discutiam muito então?
Demais. Não era briga, mas um debate intelectual e pro-
fundo... Falávamos sobre as preocupações gerais da vida, as 
expectativas e a própria vivência como um todo. Ele é a ca-
beça do Vale do Silício, deu para aprender como eles pensam. 
Tem muita arrogância, poder.

Como a tecnologia influencia nossa vida?
A tecnologia amplifica a pertubação mental que nós já temos. 
Cria um ambiente do qual você não consegue se desconetar, 
bloqueia as possibilidades de crescimento. Fui para a Índia 
agora e achei umas fotos minhas do passado, que raridade! 
Hoje, você volta com mil fotos, um monte de gente me manda 
fotos de ritual. Isso cria uma distração. Eu uso a tecnologia 
como uma ferramenta, mas não o dia todo, não estou preso. 

E o que vem depois da morte? Reencarnação não seria 
um dogma?
Apesar de ser reconhecido como reencarnação, ter meu nome 
em livros com minhas vidas no passado, eu não me lembro 
dessas atitudes todas. Então meu pensamento é o seguinte: 
existe uma continuidade, você é amanhã o que você é hoje. 
Você pode pensar em felicidade amanhã, mas se você não fizer 
nada para sua felicidade hoje, a sua felicidade não vai aparecer 
amanhã. Então, viva a vida hoje, neste momento. Tenha uma 
mente pacífica. Na transação, ela seguirá esse caminho.          //

Segyu Rinpoche:  
consciência como 

fonte inesgotável de  
força e sabedoria 
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Como o revolucionário sistema de tração integral quattro® fez história nas pistas

de rali e se tornou uma marca registrada da Audi, levando potência,

eficiência e aderência aos seus modelos de rua 

Por Luiz Guerrero

A 
vitória 

de uma 
ideia

O piloto Hannu Mikkola 
faz o Audi quattro decolar 
nos Rali dos 1.000 Lagos, 

na Finlândia, em 1983
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Até hoje, passados 40 anos, a ideia de um siste-
ma de tração integral em carros de passeio soa 
revolucionária. Imagina no final dos anos 70, 
quando esse recurso ainda não era usado nem 
em provas de rali. Como qualquer lenda, a histó-
ria do surgimento do sistema quattro®, da Audi, 
não tem uma única versão.

A primeira, tida como a mais confiável, relacio-
na o início dessa tecnologia à fase de testes do 
Iltis, um jipe militar produzido pela Volkswagen 
em 1978 nos campos nevados do norte da Europa. 
Jorg Benziger, um dos engenheiros responsáveis 
pelo projeto, ficou surpreso com a desenvoltura do 
protótipo naquele terreno escorregadio. Também 
conhecido como Typ 183, o Iltis era derivado do 
DKW Munga (que os brasileiros conhecem como 
Candango) e superava qualquer obstáculo sem 
exigir muito do motor de apenas 60 cavalos. 

Com passagens pelos principais fabricantes 
alemães antes de ser contratado pela Audi, Jorg 
Benziger era um experiente engenheiro de chas-
sis, e uma de suas obsessões era adaptar os pe-
sados, nada confiáveis e pouco práticos sistemas 
de tração integral da época a um automóvel de 
passeio projetado para rodar no asfalto. Ele te-
ria convencido seu colega Fritz Naumann, que 
chefiava o departamento de desenvolvimento da 
empresa, que o sistema de tração do Iltis pode-
ria ser a solução. Com o sinal verde do diretor de 
pesquisa do grupo VW, Ferdinand Piech, Benziger 

e Naumann passaram a trabalhar no projeto, ten-
do como ponto de partida um jipe desmontado e 
uma versão cupê do Audi 80.

Agora, a segunda versão: Ferdinand Piech, o fu-
turo presidente do grupo, teria entrado na gara-
gem da empresa, em Wolfsburg, Alemanha, e es-
colhido um Munga para dirigir. Até hoje, conta-se 
que Piech, aos 80 anos, faz questão de testar to-
dos os carros da companhia, na qual atualmente 
atua como conselheiro. Pois em uma noite de in-
verno, ele elegeu o jipinho para voltar para casa. 
E se entusiasmou tanto com a destreza do carro 
nas estradas cobertas de neve que, na manhã se-
guinte, teria comentado com seus subordinados 
que o Munga era o melhor esportivo que dirigira 
em muitos anos. O recado teria sido entendido.

O que há de comum nas duas versões da história 
é que o sistema de tração quattro® – grafado as-
sim mesmo, em letras minúsculas – é derivado do 
conjunto 4x4 do Iltis e foi desenvolvido pela dupla 
Benziger-Naumann originalmente para o Audi 80.

“A dificuldade que havia na época em adaptar 
para um automóvel o sistema de tração integral, 
normalmente usado em jipes e em veículos mili-
tares, eram as dimensões e o peso do sistema”, 
explica Lothar Werninghaus, consultor técnico 
da Audi do Brasil. “O vão livre da carroceria, me-
nor em relação ao solo do que em um veículo 
mais alto, como um jipe, e o reduzido espaço 
sob a carroceria para abrigar as caixas de trans-

ferência, que eram fundidas em ferro e de pro-
porções gigantescas, inviabilizavam qualquer 
iniciativa nesse sentido.”

O que Jorg Benziger e Fritz Naumann fizeram 
com o Audi 80 agora parece óbvio: compacta-
ram, por meio da eliminação de algumas peças, 
o sistema que tinham disponível na prateleira da 
fábrica – o conjunto 4x4 do Munga. Ainda parece 
óbvio, mas a dupla de engenheiros desenvolveu 
um diferencial de menor dimensão que pudesse 
ser instalado em posição longitudinal no eixo car-
dã para atuar junto com o diferencial dianteiro 
(mecanismo responsável para distribuir a força 
do motor para as rodas dianteiras e traseiras). 

Os primeiros testes do Audi 80 com tração in-
tegral ocorreram já no ano seguinte, em 1977. 
E sempre em pisos escorregadios ou em aclives 
acentuados, terrenos impossíveis até mesmo 
para alguns 4x4. O que a Audi queria era um sis-
tema confiável que proporcionasse, na mesma 
medida, aderência e velocidade normal de um 
carro de passeio. Não se sabe quantos protótipos 
foram testados, nem a proporção de erros e acer-
tos nos primeiros anos de desenvolvimento. Mas 
se tem como certo que Benziger e Naumann per-
deram várias noites de sono com o desafio. 

O resultado foi o Audi quattro, uma variação do 
Audi 80 Coupé. Antes de sua primeira aparição, 
no Salão de Genebra de 1980, alguns protótipos 
já em fase final de desenvolvimento e equipados Fo
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Da esq. para a dir.: o jipe militar Typ 183, que originou a tecnologia quattro®; Audi quattro demonstra 
aderência nas pistas; o Audi R18 e-tron quattro; e o modelo Audi h-tron quattro concept
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CoMo A teCnoloGiA quattro Foi ApRiMoRADA 

Evolução da espécie

O diferencial traseiro eletrônico é ligado ao sistema 
de tração integral por embreagem, possuindo 
embreagens capazes de desacoplar o conjunto 
coroa/diferencial e o eixo de acionamento, 
resultando em uma melhor eficiência do conjunto 
e menor consumo de combustível.

A caixa automática de sete marchas é 
acoplada através do seu eixo de saída ao 
sistema de tração integral por embreagem, 
mecanismo que divide o torque entre os 
eixos, permitindo um melhor controle e 
dirigibilidade do veículo.

O novo sistema de tração 
integral quattro® com 
ultra technology equipa 
modelos com motor 
longitudinal da marca.
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Em direção ao futuro
TecnoloGiA quattro® é AplicADA em sonDA lunAr

A tecnologia quattro® revolucionou a segurança e a 
eficiência de carros de rali a modelos de rua. Agora o 
sistema de tração integral da Audi se prepara para ganhar a 
lua. criado por um time de engenheiros da Audi em parceria 
com grupo de pesquisadores chamado part-Time scientists, 
o Audi lunar quattro é uma sonda espacial movida a energia 
solar que neste ano deve percorrer e coletar dados da 
superfície lunar. Audi quattro® realmente foi criada para 
percorrer territórios que não pareceriam possíveis.
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com pneus de verão (sem os sulcos pronunciados 
dos pneus de inverno) foram confiados à avaliação 
de jornalistas especializados em uma pista coberta 
de neve na Bélgica. O ex-piloto Paul Frère se entu-
siasmou tanto com o carro que, além da reporta-
gem, escreveu um dos primeiros livros dedicados 
à criação da Audi. Quattro, a vitória de uma ideia, 
ainda pode ser encomendado em livrarias virtuais.

“No início, o sistema quattro® fornecia tração 
às quatro rodas, simultaneamente. Com o tempo 
e com o avanço da eletrônica, o sistema passou 
a trabalhar sob demanda. Ou seja, em condições 
normais, apenas as rodas dianteiras são traciona-
das como um carro comum, mas, em caso de per-
da de aderência, o torque passou a ser distribuído 
para as rodas traseiras”, esclarece Lothar.

Os primeiros Audi quattro vinham equipados 
com motor de cinco cilindros, 2,1 litros e 200 
cavalos, acoplados ao câmbio de cinco marchas. 
E atingiam 215 km/h de velocidade máxima, de-
sempenho fantástico na época para um, vamos 
dizer, 4x4 de 1.330 quilos. Foi o que motivou a 
Audi a desenvolver uma versão para disputar al-
gumas provas regionais de rali ainda em 1980. Os 
ur-quattro (quattro original, em alemão) não se 
saíram mal no batismo de fogo.

A grande vitrine da indústria automotiva na-
queles tempos eram as disputadíssimas provas do 
Grupo 4 do Campeonato Mundial de Rali (WRC), 
que eram abertas para carros de produção em linha 

adaptados para as pistas. E a Audi precisava se im-
por como um fabricante de peso entre os gigantes 
que disputavam a categoria. A estreia do modelo 
nas pistas aconteceu em janeiro de 1981, no Rali 
de Monte Carlo, com uma versão turbo de 305 ca-
valos. E a primeira vitória deu-se na prova seguin-
te, na Suécia, com a dupla formada pelo finlandês 
Hannu Mikkola e pelo sueco Arne Hertz. No total, 
foram três vitórias em 12 provas, a mais signifi-
cativa delas em San Remo, na Itália, com a dupla 
formada pela piloto francesa Michèle Mouton e a 
italiana Fabrizia Pons, sua copiloto. No ano seguin-
te, Michèle ganharia em Portugal, Brasil e Grécia, 
para chegar em segundo na classificação geral. Ela 
foi a primeira e única mulher a vencer no WRC.

No ano de estreia, a Audi terminou em quinto 
no Campeonato de Construtores. Mas, em 1982, 
foi campeã absoluta com sete carros inscritos e 
12 pontos de vantagem sobre o segundo coloca-
do. Pilotos da Audi Sport, o alemão Walter Röhrl 
e a francesa Mouton ficaram com o título e com o 
vice-campeonato, respectivamente.

Além de vitrine, as duríssimas provas do WRC 
serviam como laboratório para o desenvolvimen-
to dos carros de rua. E o feedback das pistas in-
centivou a Audi a registar o nome quattro® como 
uma marca de alto desempenho. Surgia em 1983 
a quattro GmbH, a divisão especial criada para 
produzir os modelos de alto desempenho da mar-
ca. Na esteira do sucesso das pistas, foi lançado o 

Audi 200 Turbo quattro, primeiro sedã esportivo, 
em 1984. E em 1990, o Audi S2 Coupé, suces-
sor do Audi quattro original. Foi o inicio de uma 
linhagem de esportivos – e de superesportivos 
identificados pelas siglas S e RS.

A tração quattro® hoje está disponível para 
modelos de todas as famílias de carros da marca: 
A (exceto o A1), Q, S e RS. A Audi conta com diversos 
tipos de sistema de tração integral: para alguns 
modelos de menor porte originalmente com motor 
transversal, como Audi A3 e Q3, uma embreagem 
aciona o eixo traseiro quando necessário. Outras 
plataformas maiores com motor longitudinal (as 
que vão do A4 ao Q7), podem receber variações com 
diferencial autoblocante, mecanismo que divide o 
torque entre os dois eixos de maneira independen-
te para garantir tração em todos os momentos, ou 
com o inédito sistema Ultra Technology, que com-
bina um mecanismo de tração integral por embre-
agens com o diferencial traseiro eletrônico de alta 
eficiência. O superesportivo Audi R8, com motor 
central, roda normalmente com tração traseira, 
mas parte do torque pode ser transferida para o 
eixo dianteiro, em caso de perda de aderência. Por 
fim, as linhas de esportivos Audi S e Audi RS contam 
com diferentes tipos de construção do sistema, a 
depender do porte do carro e da posição do motor.

Mas uma coisa é certa: com a ajuda do sistema 
quattro®, todos esses modelos ganham em efi-
ciência. E grudam nas curvas.

Modelos da Audi da linha RS (da esquerda para a direita): Audi TT Cup, Audi R8 Coupé plus, Audi RS 6 Avant performance, Audi RS 7 Sportback 
performance e Audi RS Q3. Na página ao lado, o Audi Lunar quattro®, sonda espacial movida a energia solar que deve ser enviada para a Lua este ano
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De  
onde  
você  
tirou força
quando mais
precisou?

Uma seleção 

de personalidades 

responde

Karina Oliani, médica  
e apresentadora de TV 
“nós temos muito mais força do 
que sabemos. Algumas pessoas 
vão descobrir isso, outras nunca 
irão. Quem acaba descobrindo toda 
a força e potencial, geralmente, 
passa por alguma situação muito 
extrema, em que é testada. Uma 
das coisas que me dão muita força é 
redirecionar o pensamento e o foco 
de volta para o meu objetivo inicial. 
Para recuperar a força, você deve 
lembrar sempre quem você é, aonde 
você já chegou e do que já foi capaz. 
É uma questão de tempo, muito 
trabalho e persistência.” 

EsquiVa FalcãO, boxeador 
“Minha família e meus filhos! 
Eles me dão força. É deles que 
tiro toda a minha energia para 
seguir lutando. Foi e é assim em 
todos os momentos.”

Por Alberto Pereira Jr.

Audi Magazine76
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Fernando Fernandes, paratleta 
“Minha força vem do reflexo das minhas 
atitudes. O que eu projeto para o mundo 
é exatamente o que eu recebo de volta. A 
partir daí, passei a ver que as minhas atitudes 
transformavam vidas. Isso passou a ser o meu 
combustível diário, me fez compreender a 
importância da minha luta. Passei a enxergar 
o esporte como a minha ferramenta de 
comunicação com o mundo!”

Flavio Canto, ex-judoca  
e apresentador de tv 
“tiro forças das minhas premissas. 
Sempre recorri às premissas que 
aprendi especialmente no esporte. 
O judô tem esse símbolo, que é 
muito forte, de cair e se levantar 
o tempo inteiro. Antes mesmo de 
aprender a lutar, aprendemos a cair. 
De todas as formas: para trás, para 
frente, para o lado... E, no fundo, 
não estamos aprendendo só a cair, 
e, sim, a cair com segurança, para 
levantar e continuar lutando. Isso 
faz a gente reconhecer, entender e 
aceitar que a vida não é só feita de 
vitórias, mas também de derrotas. 
Nos piores momentos, eu sempre 
lembro dessa premissa e me dou 
conta de que preciso levantar.  
Cair e levantar fazem parte da  
vida e da natureza humana.”

Audi Magazine 77
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Dizem que educação se recebe em casa. No caso da 
jogadora de handebol Eduarda Amorim, 30 anos, 
o convívio com a família na cidade de Blumenau, 
Santa Catarina, onde nasceu e cresceu, foi determi-
nante de tudo. Entre os ensinamentos, aprendeu a 
jamais fazer corpo mole: “Posso dizer que a família 
Amorim é bem persistente. O lema em casa era: 
‘Mesmo que pareça impossível, nenhum Amorim 
desiste’. E eu tenho essa qualidade”, afirma, em 
entrevista à Audi Magazine, a jogadora, eleita a 
melhor do mundo em 2014. Em maio, tornou-se 
tricampeã da Liga dos Campeões de handebol pelo 
clube húngaro Győri Audi ETO KC, competição em 
que foi eleita melhor defensora, pela segunda vez 
consecutiva, por meio de votação popular. 

Em 2013, quando venceu a Liga dos Campeões 
pela primeira vez, Duda se tornou a primeira bra-
sileira a conquistar tal título. No ano seguinte, re-
petiu a façanha. E seu impressionante currículo in-
ternacional continua. Ela foi quatro vezes campeã 
mundial e quatro vezes campeã da Copa da Ma-
cedônia (entre 2005 e 2008) pelo clube Kometal 
Gjorče Petrov Skopje. Pela seleção brasileira, foi 
ouro nos Jogos Pan-americanos de 2007 e 2011, e 
no Campeonato Mundial de Handebol de 2013, no 
qual também foi eleita a melhor jogadora. Ainda 
disputou três Olimpíadas: Pequim (2008), Lon-
dres (2012) e Rio (2016).

Como poderiam supor, a inspiração de Duda 
para começar a jogar handebol veio da família. 
Na entrevista a seguir, concedida por telefone de 
Győr, na Hungria, a armadora faz um balanço de 
suas conquistas, enumera os planos para o futuro 
e revela ter paixão por carros. Dica: ela é a feliz 
proprietária de um Audi. 

Como você começou a jogar handebol?
Foi por causa da minha irmã [Ana Amorim]. 
Ela já jogava na seleção brasileira junior e eu es-
tava sempre no ginásio, esperando-a terminar o 
treino. Foi assim que o Fausto [Steinwandter], que 
foi o meu primeiro técnico, acabou me convidando 
para jogar. Eu tinha 11 anos. As meninas, que são 
minhas amigas até hoje, falam que eu já era um 
“tourinho” desde pequena, que todo mundo tinha 
medo de jogar contra mim [risos]. 

Quando o esporte começou a ser coisa séria? 
O handebol se tornou sério quando vim para a 
Europa, em 2005. Três anos antes, ao me mudar 
de Blumenau para São Paulo, já tinha um grau de 
seriedade, mas ainda havia mais diversão. A vida 
era gostosa, a gente estava entre pessoas da mes-
ma idade, entre 17 e 18 anos. Ainda era época 
de “festar”, de ir pra faculdade. Dava para levar o 
handebol a sério e curtir bastante a vida. Quando 
cheguei à Macedônia, aos 19 anos, a história foi 
completamente diferente. A vida passou a girar 
em torno do handebol. Treinar duas vezes por dia, 
voltar direto para casa para descansar, caso con-
trário, não aguento o dia seguinte. 

Foi difícil a adaptação na Europa?
Não vou negar, mesmo com minha irmã, que tam-
bém foi para a Macedônia, dava um pouco de de-
sespero. Cheguei em janeiro de 2005. No fim da 
minha primeira temporada, as coisas ainda não 
estavam bem. Voltei ao Brasil de férias e, quando 
era para retornar, cheguei a chorar no avião. Dizia 
que não queria ir, porque a Macedônia não tinha 
nada a ver comigo. Hoje, eu adoro o país,           >> 
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Tricampeã da Liga dos Campeões de handebol e melhor jogadora do mundo em 

2014, Eduarda Amorim conta onde encontra força dentro e fora das quadras 

Por Alberto Pereira Jr.

“Sempre joguei  
com o coração”
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O fato de ter que ganhar sempre, de ter que jogar 
num nível altíssimo, de ser sempre avaliada faz 
com que você se supere no dia a dia. Às vezes, você 
joga uma temporada excelente e, quando chega 
à final, perde a Liga dos Campeões, por exemplo. 
Tem que gostar do que faz, sentir amor mesmo. 
Quando me lesiono, quero me recuperar o mais rá-
pido possível, da melhor maneira. Sigo à risca as 
recomendações da fisioterapeuta, da nutricionista 
e do técnico. Aí tem a superação do medo de, após 
uma lesão, voltar à quadra, de não querer se ma-
chucar novamente. Às vezes você tem que ouvir al-
gumas críticas fora de quadra, de pessoas que não 
te conhecem nem acompanham seu dia a dia. Mas 
isso faz parte. Acho que na minha profissão tem 
mais dias bons do que ruins [risos].

Para você, qual o momento mais marcante da 
sua carreira? 
Tive a sorte de ter vários. O primeiro foi quando 
cheguei à seleção brasileira de handebol adul-
ta, em 2006. É o sonho de todo atleta. Depois, 
foi participar da minha primeira Olimpíada, em 
2008, em Pequim. Estava em êxtase, nem lem-
bro direito de como foi a abertura. Estava nas 
nuvens. Ser a primeira brasileira campeã da Liga 
dos Campeões, em 2013, também foi muito 

meu marido [Dean Taleski] é de lá. No começo foi 
estranho, as pessoas eram diferentes, um pouco 
mais frias. A adaptação na Hungria [em 2009, 
quando foi transferida para o Győri Audi ETO KC] 
foi mais difícil ainda. Estava sozinha, num time 
de estrelas. Todo mundo olhava pra mim e falava: 
“O que essa brasileira está fazendo aqui?”. Eu não 
entendia a língua deles, lógico, mas sabia que es-
tavam falando mal de mim. Foi péssimo. Tive de 
lutar da minha maneira para obter meu lugar na 
equipe. Acabei conquistando o técnico, a torcida… 
usei o jeito brasileiro. Sempre trabalhei muito, 
sempre joguei com o coração, e as dificuldades 
foram passando. Já estou aqui há oito anos.

De onde você tira sua força para seguir sem-
pre adiante?
Nos momentos que necessitei, tirei força de dentro 
de mim, da minha fé no que estou fazendo. Da mi-
nha vontade de conseguir o que quero. Posso dizer 
que a família Amorim é bem persistente. O lema 
em casa era: “Por mais que pareça impossível, ne-
nhum Amorim desiste”. Eu tenho essa qualidade. 
Já tive muitos altos e baixos na minha carreira e, 
até hoje, sou incansável. Tem muitos técnicos que 

falam: “Quando tu passa 
dos 30 [anos] não tem como 
evoluir”. Eu discordo. Acre-
dito que dá para evoluir até 
o dia do jogo. Basta você 
querer. Como todo Amorim, 
a gente é bastante trabalha-
dor, sabe o que quer. Desis-
tir não está no nosso voca-
bulário [risos]. 

O esporte exige uma dose 
extra de superação...
É superação a todo momen-
to. Aqui, na Europa, jogo em 
uma equipe que tem uma 
pressão enorme, não se 
aceita nada além da vitória. 
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Now

Duda Amorim decola e 
vibra em quadra para o 
Györi Audi ETO KC, time 
húngaro, patrocinado 
pela Audi, em que a 
catarinense de Blumenau 
atua desde 2009

Eduarda Amorim (Duda)

Nascimento: 23 de setembro  
de 1986

Local: Blumenau (SC)

Peso: 83 kg

Altura: 1,86

Posição: Armadora esquerda

Clube: Györi Audi ETO KC (Hungria)

Principais títulos: Eleita a melhor 
atleta de handebol do mundo de 
2014. Campeã do Pan-Americano 
do Rio de Janeiro (2007) e Guadala-
jara (2011). Participação nos Jogos 
Olímpicos de Pequim (2008), de 
Londres (2012) e do Rio de Janeiro 
(2016). Quinto lugar no Mundial de 
São Paulo (2011), campeã mundial 
na Sérvia (2013) e tricampeã da 
Liga dos Campeões pelo Györi Audi 
ETO KC (2013 e 2014). 
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Motivos para sorrir não 
faltam para Duda na 
seleção brasileira de 

handebol. Com a camisa 
verde e amarela, ela já 
conquistou dois ouros 

em pan-americanos, 
foi campeã mundial 

em 2013 e participou 
de três Olimpíadas – 

Pequim (2008), Londres 
(2012) e Rio (2016)

marcante e especial. Na sequência, veio o mun-
dial com a seleção brasileira, em 2013. Eu so-
nhava, mas não imaginava que ia ter esse resul-
tado tão expressivo. Foi um momento histórico. 
E, logo depois, fui reconhecida como a melhor 
jogadora de handebol do mundo.

Como é a sensação de ser considerada a melhor 
do mundo na sua área?
Nem meu marido acreditava que eu poderia ven-
cer. Ele confessou [risos]. Achei que um título 
como esse só chegava para jogadores da Europa. 
Espero ainda conseguir repetir esse feito. Estou lu-
tando para isso. Sempre sonhei em ser considera-
da uma das melhores armadoras, mas ser eleita a 
melhor jogadora do mundo bem quando eu estava 
lesionada foi uma motivação extra para voltar. 

O título abriu espaço para o handebol, principal-
mente o feminino, no Brasil?
É a prova de que todo sonho é possível. Eu saí lá 
de Blumenau, que é uma cidade pequena, de um 
país que não tem tanta tradição no handebol, e 
cheguei no topo do mundo. Acho que isso mos-
tra para os atletas que estão chegando agora que 
tem como trabalhar, que tem como correr atrás. 
Não só o meu título, mas o título do mundial da 

seleção abriu bastante espaço para as novas ge-
rações, para outros atletas jogarem handebol. 

Como foi disputar a Olimpíada no Rio de Janeiro, 
em 2016? Sentiu-se acolhida pela torcida?
Foi maravilhoso jogar no Brasil. Nunca achei que 
ia encher tanto o ginásio. E o carinho do público 
foi enorme, me surpreendeu. Foi difícil perder 
as vagas nas finais [a seleção foi eliminada pela 
Holanda nas quartas de final], mas teria sido em 
qualquer país em que jogássemos. 

Como jogadora do Győri Audi ETO KC, você tem 
direito a modelos da Audi. Gosta de dirigir? 
Gosto, é uma atividade que relaxa, adoro viajar. 
Isso alivia a cabeça um pouco de todos os estresses. 
Em oito anos de clube, já dirigi vários modelos: A3, 
A6, A7, TT, Q5 e Q7, que tenho atualmente. Amo o 
conforto dos carros. O Audi A6, que vou ganhar em 
breve, tem massageador no banco, o que acho bem 
interessante. E o Audi Q5, que já tive, tem não só 
o aquecedor como também resfriador no banco, o 
que usamos bastante no verão. Para viagens de lon-
ga distância, o Q5 e o Audi Q7 são excelentes, pois 
temos um cachorro e várias malas. Também adoro 
o fato de os carros terem sensores de estaciona-
mento e piloto automático com distância. 
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h 84  Quatro argolas e um destino: Audi renova sua identidade visual e continua se mantendo à frente do seu tempo 

90  Como o bambu pode revolucionar a arquitetura e a engenharia de maneira sustentável

94  A força, a tecnologia e a versatilidade do novo Audi Q5 (foto)
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Progressividade, esportividade e sofisticação. Esses podem 
ser considerados os principais pilares da Audi. Elementos pre-
sentes nos menores detalhes de cada veículo produzido pela 
marca representada pelo icônico símbolo das quatro argolas. 
Como no caso da Nike, da Apple ou da Shell, o interlocutor já 
sabe de que marca se trata mesmo sem nenhuma palavra es-
crita. Basta vislumbrar o logotipo da Audi que já saberá que se 
trata da montadora alemã. E será capaz de presumir as caracte-
rísticas que estão por trás dos seus produtos.

As quatro argolas foram criadas em 1932. Elas representam 
as marcas que formavam o conglomerado Auto Union, composto 
das empresas Wanderer, Horch, DKW e a própria Audi, fundada 
em 1910. E, como progressividade é outro dos itens que mar-
caram sua história, a montadora, em pleno 2017, realiza uma 
das mais profundas e ousadas reformas de sua identidade visual 
e corporativa. Entre as novidades está a adoção de uma versão 
plana e minimalista de sua insígnia máxima; a reafirmação das 
cores preta, branca, cinza e vermelha; e uma linguagem gráfica 
criada para funcionar bem em telas digitais de todos os tipos e 
tamanhos. “Essa nova abordagem estabelecerá a empresa como 
um player relevante na sociedade moderna, uma atitude da mar-
ca simbolizada na nova versão de seu logotipo”, aposta o diretor 
de design da KMS, Andreas Zeischegg, em entrevista à Audi Ma-
gazine, de seu escritório em Munique, na Alemanha.

A KMS é uma das duas empresas de comunicação visual e 
brand design que, a partir do final de 2015, criaram o projeto 
de transposição da identidade de imagem corporativa da Audi do 

analógico para o digital. O time da KMS desenvolveu as peças para 
impressos e parte das outras mídias convencionais. Outra agência 
de design, a também alemã Strichpunkt, sediada em Stuttgart, 
foi incumbida de produzir o material para mídias digitais.

Nico Wüst, chefe de estratégia da Strichpunkt, revela de-
talhes do processo: “Havia uma necessidade maior, deter-
minada pela dinâmica atual e identificada pelo grupo Audi, 
que era a de transportar a representação visual dos conceitos 
relacionados à marca do universo analógico para o digital, 
algo desejado hoje pelas corporações em todos os mercados. 
O trabalho foi baseado em três pilares: urbanização, susten-
tabilidade e digitalização. A partir daí, criamos um material 
para funcionar em pontos de exibição digital de todos os ta-
manhos, do relógio de pulso às grandes telas, passando por 
smartphones, tablets, TVs, websites, telões de alta definição, 
painéis e 3-D. E, claro, também em impressos e nas outras 
plataformas, funções desenvolvidas pela KMS”.

O designer destaca outro ponto importante: a unificação da 
identidade corporativa reforçada nos signos e na comunicação 
dos carros da marca. “O futuro é digital – e já sabemos que isso 
não pode ser dito apenas em termos de comunicação. As funções 
de operação e comando dos automóveis estão cada vez mais li-
gadas à internet e ao mundo virtual. Conectados, recebendo e 
emitindo informações que aprimoram o funcionamento. Em um 
tempo que não nos parece tão distante, teremos carros andan-
do sem motoristas. E a Audi precisa estar preparada para isso 
porque essas coisas serão parte importante do seu negócio.   >> 

A força  
de uma marca

Aos 107 anos de história, a Audi inova e reforma sua identidade visual. Na era dos veículos digitalizados 

e autônomos, as quatro argolas ganham uma versão plana e minimalista, 

alinhada ao universo virtual que agora dita as regras  

Por Eduardo Marini
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Acima, a excelência da Audi está desde a escolha da estratégia que a marca vai adotar para o ano de 2025 até os detalhes manuais de acabamento de um carro; ao lado,  
a loja Audi City em Paris, na capital francesa, o cliente tem a seu dispor recursos digitais que permitem montar o carro da forma como ele deseja. Na página ao lado, o novo site da Audi Brasil 

Como representante da vanguarda pela tecnologia, será uma 
empresa de automóveis digitais, fortemente marcados pela in-
terface das conexões, ou digitalizados – e esse caminho é sem 
volta. Então, esse processo inicia uma adaptação mundial de lin-
guagem a uma realidade que se impõe. Por tudo isso, desenvol-
vemos essa perspectiva digital.”

Wüst lembra que essa interface, ainda em desenvolvimen-
to no plano material, já é realidade plena em comunicação. 
“As mensagens publicitárias e institucionais do mundo ana-
lógico, na Audi e em grandes conglomerados de todos os se-
tores, foram marcadas pela via de caminho único. A empresa 
passava sua mensagem e esperava se aquilo iria dar certo ou 
não numa situação amarrada, incerta, às vezes nebulosa”, 
lembra. “Hoje, com a reação rápida ou mesmo instantânea 
das pessoas pela internet, a comunicação simplesmente se 
desfaz ou é destruída se não houver uma linguagem que dia-
logue com o consumidor e os setores envolvidos no negócio.”

O diretor de design da KMS, Andreas Zeischegg, destaca outra 
meta revelada pelo projeto: a simplificação da identidade cor-
porativa da marca. “Tínhamos como meta substituir um siste-
ma complexo de identidade corporativa por princípios básicos 
de design apoiados nos conceitos de variedade, honestidade e 
equilíbrio. Optamos pelo logotipo plano, livre, com cores pon-
deradas, uma aparência que remete à vida cotidiana e à inte-
ração. A marca passa a se expressar por meio da diversidade 
criativa, e não de uma consistência rígida”, revela.

Alguns especialistas aprovaram a reforma. “Parece-me 
uma tentativa bem-sucedida de criar uma plataforma ampla 
de comunicação na internet e nas redes sociais com liberda-
de, mas também com direção e organização”, opina o desig-
ner e especialista em branding Gilberto Strunck, mestre pela 
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e sócio-diretor da Dia Comunicação de Marke-
ting. Ele costuma comparar marcas a pessoas. “O ser humano 
se adapta aos usos e costumes das diferentes fases de sua 
vida. Muda o cabelo, o corpo e as roupas. Mas continua, fun-
damentalmente, sendo ele mesmo, com seus valores. Marcas 
devem ser assim para ter vida longa. Esse trabalho introduz 
a Audi na dinâmica do mundo virtual, mas passa a seguinte 
mensagem do grupo: ‘olhem, sou eu que estou dizendo isso 
para vocês’. Esses parâmetros, que reforçam a imagem de 
força e eficiência da marca, não mudam”, acrescenta Strunck.

Beto Almeida, diretor da Interbrand Brasil, uma consultoria 
global que gerencia valor de marca, destaca os recursos utiliza-
dos pelos alemães em busca dos três pilares que nortearam o 
projeto: diversidade, honestidade e liberdade. “Eles incluíram 
esses conceitos com recursos como a exploração das cenas do co-
tidiano, uma grande variedade de pessoas e a farta utilização de 
uma iluminação realista, ressaltando uma comunicação do dia a 
dia.”     Para ele, a opção pelos traços minimalistas é uma neces-
sidade nesses casos. “Se a comunicação é feita para plataformas 
de todos os tamanhos, de vários países, não há como poluir,    >> 
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por exemplo, imagens que serão exibidas em telas 
pequenas como a dos smartphones e até mesmo de 
relógios. Dentro de sua democracia, a internet tam-
bém oferece limitações. E, muitas vezes, elas são 
bem maiores do que se imagina”, alerta Almeida. 

A reformulação do logotipo está relacionada a um 
projeto de digitalizar todos os processos da marca 
e de criar uma plataforma integrada, conectada a 
serviços digitais e a mobilidade premium. Aqui no 
Brasil a Audi atualizou seu site para uma platafor-
ma mais rápida e intuitiva. Experimente você mes-
mo: audi.com.br. Este processo de digitalização, 

inclusive, é um dos três patamares que a Audi es-
tabeleceu como meta atingir até 2025, dentro de 
uma estratégia corporativa que também engloba os 
seguintes pilares: sustentabilidade e urbanização.

Afi nal, o slogan da Audi é “Vorsprung durch te-
chnik” (“Vanguarda pela tecnologia”) e a empre-
sa precisa estar alinhada às principais tendências 
do mundo. A Audi entende sustentabilidade por 
viabilidade. E para se manter efi ciente e na van-
guarda, a empresa entende que seus serviços de-
vem contribuir com a resolução de três desafi os 
iminentes no futuro próximo: falta de recursos, 
destruição ambiental e mudança climática. Para 

Lucas Di Grassi: piloto Audi que acelera protótipos 
elétricos na Fórmula E. Na página ao lado, o interior 
do Audi e-tron Sportback concept com painel digital
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tanto, a Audi traçou metas ainda mais arrojadas 
de crescimento sustentável, como dedicar ⅓ de 
sua frota aos veículos elétricos (e-tron); produ-
zir células automotivas de combustível em série; 
aprimorar tecnologias como g-tron, que combina 
gás natural e um tipo de gasolina chamado Audi 
e-gas, que apresenta zero emissões; desenvolver 
tecnologia com célula de combustível que com-
bina energia elétrica com hidrogênio (h-tron); 
além de manter a responsabilidade e a integrida-
de pelas quais a empresa também é conhecida.

Urbanização, o terceiro e não menos impor-
tante pilar, enxerga o futuro do automóvel nos 

grandes centros urbanos. A Audi prevê uma in-
tegração do automóvel com diversos tipos de 
transporte, um conceito que deve ser implanta-
do até 2025 em metrópoles de ao menos três 
continentes: América do Norte, Europa e Ásia. 
Entretanto, novas formas de mobilidade além 
do automóvel serão incorporadas no mundo 
todo e a tecnologia Audi piloted driving, de ve-
ículos autônomos, sem motorista, deve ser im-
plementada até o começo da próxima década.

Assim, a Audi levará para o futuro e além a ex-
periência premium que está associada à marca 
das quatro argolas.                                                      //
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High-tech  
por natureza

Com resistência 

comparável à 

do aço em muitas 

aplicações e a mais 

alta tecnologia biológica, 

o bambu não apenas tem o 

poder de renovar a arquitetura 

e a engenharia civil como pode 

ajudar a salvar o planeta

Por Tato Coutinho
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dos sobre o tema. “A produção de 1 tonelada de aço 
gera 2 toneladas de CO2” – ele se demora na ênfase 
– “enquanto a produção da mesma quantidade de 
bambu absorve 2 toneladas de gás carbônico. Não 
é difícil imaginar por que tão pouco entusiasmo no 
financiamento das pesquisas”, provoca.

Originário da ásia, o bambu evoluiu de gramí-
neas pré-históricas de 30 a 40 milhões de anos 
atrás. O dicionário da prestigiosa Royal Horticultu-
re Society, fundada no começo dos anos 1800 no 
Reino Unido, registra aproximadamente 1.200 mil 
espécies, cerca de 200 delas no Brasil. Planta com 
a maior velocidade de crescimento, com recorde 
registrado no Guiness Book (91 centímetros em 
um único dia), ela chega a sua altura e diâmetro 
máximos – até 40 metros e 20 centímetros, res-
pectivamente – de três a quatro meses depois de 
brotar do solo, atingindo a maturidade entre três 
e cinco anos. Embora os colmos – as seções entre 
os nós – tenham vida útil de quatro a 15 anos, suas 
touceiras podem atingir um século de vida, com 
brotações anuais. “Dependendo da necessidade 
energética, sua sofisticada rede de raízes e rizomas 
pode se espalhar horizontalmente, por debaixo da 
terra, ou virar broto e crescer para o alto, em busca 
da luz”, diz o arquiteto croata Marko Brajovic, 42, 
autor do livro e workshop Bamboo Lab (2005), em 

O Museu Nômade, 
na Cidade do México, 
projetado em bambu pelo 
arquiteto  colombiano 
Simón Vélez

“A sombra do bambuzal 
varre a escada sem
levantar poeira”

Em sua forma original, o haicai atribuído a 
Matsuo Bashô (1644-1694), mestre maior do 
gênero japonês de três versos, estaria escrito na 
vertical, com os ideogramas empilhados. Sua es-
trutura é rígida, mas a flexibilidade, desenvolvi-
da com o tempo, permite que ele se alongue um 
pouco mais ou um pouco menos nas traduções. 
Apesar dos versos curtos, seu alcance é extensivo 
e as possibilidades, elásticas. Como o bambu.

Na delicadeza de Bashô, sua força apenas se in-
sinua – mas ela é concreta. “A resistência do bam-
bu à tração é similar à do aço”, afirma o doutor em 
estruturas metálicas pelo Imperial College London 
Khosrow Ghavami, 75 anos. Iraniano radicado no 
Brasil desde os anos 1970, Ghavami chegou ao 
departamento de engenharia civil e ambiental da 
PUC do Rio de Janeiro para promover os estudos em 
sua área de especialização. Até observar, em pas-
seios pelo Jardim Botânico, que alguns indivíduos 
daquela gramínea “aqui considerada uma praga” 
cresciam até 60 centímetros de um dia para o ou-
tro. “Professor, nós o convidamos para propagar o 
conhecimento do aço e o senhor vem falar em subs-
tituí-lo por bambu?”, lembra, gracejando com sar-
casmo a resposta que vem repetindo desde então, 
nos 40 anos de pesquisas que o transformaram na 
principal referência do setor: “Qual é o problema?”. 

“O bambu é um material fantástico”, diz Gha-
vami, membro fundador e atual presidente do 
IC-NOCMAT, o comitê internacional de materiais e 
tecnologias não convencionais, responsável pela 
disseminação da informação e troca de experiências 
no segmento. Engenheiro civil graduado em Mos-
cou, ele defende que a força principal do bambu não 
é apenas estrutural. De acordo com dados do Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o 
setor de construção é um dos mais devastadores e 
poluentes, consumindo aproximadamente 50% dos 
recursos naturais do planeta e de 25% a 40% 
de toda energia produzida, gerando de 30% a 50% 
de todos os resíduos sólidos e de 30% a 40% das 
emissões globais de gases do efeito estufa. “O bam-
bu tem o poder de nos salvar”, diz o pesquisador 
sênior do CNPq, com mais de 270 artigos publica-
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temporárias para eventos, Seixas acredita que o 
bambu deve retomar em breve o protagonismo que 
já teve no passado como “material tecnológico”. 
“Com o desmatamento e o esgotamento dos recur-
sos naturais, ele tem se apresentado como solução 
para uma série de questões que a humanidade en-
frenta hoje.”

Como a que já afl igiu Flavio Deslandes, 42, outro 
egresso das fi leiras recrutadas por Ghavami na PUC 
do Rio. “Eu buscava uma ideia que unisse mercado 
e natureza”, lembra ele de seu trabalho de conclu-
são do curso de desenho industrial, em 1999. “Para 
mim não fazia sentido pensar em um produto para 
durar a vida toda, que depois de um tempo fosse vi-
rar lixo. Na universidade você tem espaço para isso.” 
Projetou então uma bicicleta de bambu que, depois 
de uma série de adaptações, foi incorporada em 
agosto passado ao acervo do Museu do Design da 
Dinamarca, em Copenhague, onde vive desde 2001. 
“Os curadores a escolheram por ilustrar as novas 
tendências de criação ligadas à sustentabilidade.” 
Hoje consultor para o desenvolvimento de produtos 
de marcas como TrioBike, Velorbis e Biomega, para 
quem fez uma entrega recente de cem bicicletas, 
Deslandes produz a sua magrela Bamboo Comfort 
uma a uma, sob encomenda – já foram mais de 300 
pedidos. “Se eu for montar sozinho, pode levar de 
um a dois meses, mas posso treinar uma pequena 
equipe para trabalhar em um modelo mais simples 
e entregar 30, 40 bicicletas por dia. Esse tempo é 
um pouco relativo.” 

Ele não é o único no ramo. Com a sua linha Build 
it Yourself, a Bamboobee promete a montagem em 
apenas três dias. Nascida via Kickstarter, em 2013, 
a empresa de Cingapura entrega desde outubro 
passado sua bike em pedaços em embalagem se-
melhante ao de uma pizza gigante. Ao preço de 
US$ 518, o kit traz todas as peças de bambu e me-
tal, fora as rodas e os pneus. “Vendemos em mé-
dia 200 bicicletas por mês, a grande maioria para 
clientes nos Estados Unidos e na Europa”, conta o 
cofundador e gerente de negócios da marca, Sunny 
Chua. A garantia é de três meses para os compo-
nentes metálicos (freios, cabos, pedais, corrente 
etc.) e de três anos para o quadro de bambu, que 
tem suas peças benefi ciadas na China e Indonésia. 
“Esse é o nosso maior problema, o controle de qua-
lidade dos tubos, que podem variar muito em diâ-

que propõe estratégias de design e desenvolvimen-
to de projetos tendo o bambu como fonte de inspi-
ração. “É um material high-tech por natureza.” 

Usado em moradias desde a antiguidade, prin-
cipalmente na China, no Japão e nas civilizações 
pré-colombianas nas Américas Central e do Sul, 
o bambu também esteve presente no nascimen-
to de tecnologias que ajudaram a defi nir o mundo 
moderno. “O fi lamento da primeira lâmpada elé-
trica de Thomas Edison [no fi nal do século 19] era 
de bambu carbonizado”, afi rma o professor de de-
senho industrial da PUC carioca, Mario Seixas, 38, 
um ex-colaborador de Ghavami. “Como também era 
de bambu a estrutura do primeiro avião a alçar voo 
por meios próprios [a 6 metros do chão, em 1906], 
o 14-Bis de Santos Dumont”, acrescenta. Sócio da 
Bambutec, empresa especializada em estruturas 

Ao lado, cadeira de 
bambu do designer chinês 

Jeff  Dayu Shi. Abaixo, o 
anfi teatro da PUC Rio, 

projetado pela Bambutec
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metro e espessura”, diz Sunny. “Nossos preços es-
tão na média de mercado para modelos similares. 
Seu custo só se torna mais elevado se você levar 
em consideração o tempo de produção.” 

 A principal fraqueza do bambu está em sua 
vulnerabilidade. Do ponto de vista material, seu 
lenho é muito suscetível à ocorrência de fungos 
e bactérias. “Muita gente usa sem ter o conheci-
mento de corte e tratamento adequados e o bam-
bu pode apodrecer com facilidade”, diz Ghavami, 
lembrando que também a madeira, o concreto e o 
aço exigem cuidados especiais. Em novembro, ele 
estará no encontro anual do IC-NOCMAT, no Méxi-
co, para apresentar os avanços em suas pesquisas 
de enriquecimento dos colmos com nanopartícu-
las de prata. “Estamos a caminho do bambu de 
‘durabilidade infi nita’, como muitas madeiras 
de lei”, diz o professor, defendendo a sistemati-
zação do conhecimento popular paralelamente ao 
avanço dos estudos científi cos. Do ponto de vista 
conceitual, o bambu ainda não foi inteiramente 
aceito no restrito clube do “design industrial”. No 
último Salão Internacional do Móvel de Milão, em 
abril passado, com mais de 2 mil expositores, ha-
via apenas duas peças fabricadas com o material 
em destaque no site do evento. “Eu mesmo bati de 
frente com muitos professores”, diz Mario Seixas, 
da Bambutec. “Muitos profi ssionais não se dão 
conta de que talvez o melhor desenho industrial, 
principalmente no mobiliário, tenha uma carga 
artesanal muito grande” – e o bambu sofre com 
essa miopia, enraizada na dominação dos lamina-
dos tradicionais, como o MDF. O ateliêr de Marko 
Brajovic tem trabalhado para mudar essa percep-
ção. Em 2012, desenvolveu todo o mobiliário de 
um dos espaços de convivência da Escola São Pau-

lo, dedicada à economia criativa, em laminado de 
bambu. Em parceria com o mesmo fabricante, a 
Tiva Design (tivadesign.com.br), também colo-
cou no mercado o banquinho Peque – pedidos 
sob encomenda. “Apesar de toda tradição e his-
tória”, diz Mario Seixas, “ainda há muito precon-
ceito em relação ao bambu como um material, 
digamos, mais nobre”. 

“Ele sempre foi considerado a madeira do pobre”, 
diz o colombiano Simón Vélez, 68, um dos arquite-
tos mais proeminentes no uso do material em pro-
jetos grandiosos como o Museu Nômade, na Cidade 
do México, ou o Crosswaters Ecolodge, resort cinco 
estrelas em Guangdong, na China. A partir do conhe-
cimento dos camponeses de sua região de origem, 
o rico Eixo Cafeeiro ao norte do país, Vélez desen-
volveu a técnica de preenchimento dos colmos com 
argamassa de cimento nas pontas em que recebem 
as conexões de metal para junção. “A partir da des-
coberta de como fazer essas ligações, para melhor 
lidar com os esforços de tração, o bambu se trans-
formou para mim no aço vegetal”, diz. Vélez lembra 
que após o forte terremoto que atingiu a Colômbia 
em janeiro de 1999, matando cerca de mil pessoas, 
a maioria das casas que restaram de pé fora ergui-
da em bambu. “Ele é muito mais inteligente que 
as árvores”, provoca o arquiteto.  “Ao contrário dos 
troncos de madeira, seus tubos têm as fi bras mais 
resistentes na parte externa do perímetro, de onde 
realmente se exige efi ciência estrutural. Tanto é as-
sim que há ar em seu interior. Por isso não tenho a 
menor dúvida em dizer: o bambu é um material da 
mais alta tecnologia da natureza.”                         //

“A resistência 

do bambu 

à tração 

é similar 

à do aço”

Acima, a bicicleta Bamboo 
Confort, de Flavio 
Deslandes. Abaixo, banco de 
bambu do designer croata 
Marko Brajovic
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Bem 
na foto

Equipado com o inovador sistema quattro® de tração integral com tecnologia 

Ultra, o novo Audi Q5 desliza com suavidade na cidade ao mesmo tempo  

em que demonstra toda sua força em terrenos acidentados 

Por Carlos Messias  Fotos Kai-Uwe Gundlach
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Com carroceria remodelada, o que originou um 
veículo leve, dinâmico e com novos traços de de-
sign, o novo Audi Q5 foi apresentado no Salão 
de Paris do ano passado. Além das novidades 
de motorização e tecnologia de ponta, o SUV foi 
aclamado pela imprensa especializada por conta 
das novidades no design, como a espessa grade 
dianteira, faróis de LED e para-lama robusto cujas 
linhas se misturam às do capô.

Apesar do impacto visual e das proporções ex-
pandidas, com maior comprimento e mais espaço 
para as pernas, o modelo perdeu em peso e está 

98 quilos mais leve que sua versão anterior. O que 
ficou mais pesado, no entanto, foi a maquinaria 
sob o capô. O novo Q5 traz um motor 2.0 Turbo FSI 
com 252 cavalos. Para domar essa tropa com toda 
eficiência, o modelo vem equipado com o sistema 
quattro® de tração integral com tecnologia Ultra, 
que faz com que as quatro rodas só sejam usadas 
quando o software do veículo julgar necessário. 
Em situações como terrenos planos na cidade 
ou até mesmo em retas na estrada de asfalto, 
tal recurso desativa o eixo traseiro, permitin-
do uma condução mais inteligente e eficiente.  

New

Audi Magazine96

O novo Audi Q5 reúne as principais inovações da Audi, como a tecnologia Ultra, 
que faz com que as quatro rodas só sejam usadas quando o software do veículo 
julgar necessário, e o sistema de entretenimento MMI com tela fixa

AUDI105_Q5.indd   96 25/05/17   14:07

Já quando for a hora de enfrentar aclives acidenta-
dos ou pistas molhadas, a tração integral quattro® 
entra em ação. Diferentemente da versão anterior, 
o novo modelo não utiliza mais eixo diferencial, e, 
sim, duas embreagens para distribuir o torque da 
dianteira à traseira: uma localizada logo atrás 
da transmissão, e outra em meio ao eixo posterior.   

No interior, o novo SUV traz a tela interligada 
ao sistema de infotenimento MMI plus, que reúne 
funções de navegação e entretenimento. Para dei-
xar o modelo ainda mais completo, o revolucioná-
rio Audi virtual cockpit (item de série nas versões 
Ambiente e Ambition), que concentra todas essas 
informações, além das funções do painel, em uma 
tela TFT de 12,3 polegadas atrás do volante. 

O novo Audi Q5 funciona como uma concha de 
conforto, esteja você na cidade ou no mato.       //

Motorização: 2.0 Turbo FSI de 252 cavalos

Transmissão: S tronic de sete velocidades

Itens disponíveis: farol full LED, sistema de navegação 3D, MMI plus touch com tela de 
8,3 polegadas, sistema keyless-go, controle de cruzeiro adaptativo, Audi virtual cockpit

Audi Q5
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Ao levantar 210 quilos na final dos Jogos 

Paralímpicos do Rio 2016, Evânio da Silva 

conquistou a prata. Feito histórico: foi a primeira 

medalha brasileira em halterofilismo. “Encontrei 

força por causa das dificuldades que passei na 

infância. Consegui superá-las e começar a praticar 

esportes”, desabafa o atleta. “É um esporte que 

amo. Durante os jogos, coloquei tudo para vencer 

os obstáculos, para chegar lá. E consegui!”

“Consegui!”
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Natural da pequena 
cidade de Cícero Dantas, 
interior da Bahia,  
e de família humilde, o 
halterofilista Evânio da 
Silva, 32 anos, já nasceu 
lutando. Aos 6 meses, 
teve poliomielite e só 
começou a andar aos 
5 anos. No esporte, 
ingressou já na  
fase adulta

Farol alto
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Prêmios internacionais: - 1988 Cyclex Design Award Best New Product, UK - 1992 Grand Prix Prize, Japan - 1999 Design Museum, London - 2000 Millenum Product Award - 2000 i.d. Magazine Annual Design Award - 2002 SMART Award for Innovation - 2006 Fietsrai Award of INNOVATIE
- 2007 TBEA Award, Australia - 2008 l’Observeur du design, Paris - 2009 Taiwan Excellence Award - 2011 Winner of Treehugger’s Best of Green Award, USA - 2011 The 1st Prize of DOBRY WZÓR (GOOD DESIGN), Poland - 2013 Taiwan Excellence Award - 2015 Taipei Cycle d&i Awards

Designed by Mark Sanders

Chegou ao Brasil o premiado design inglês
a favor da mobilidade urbana



Sem título-1   1 02/06/2017   11:43:54




