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desejo
-
Test Drive: o montanhista e apresentador Gustavo Ziller leva o novo Audi Q5 às alturas na serra mineira 

Utopias Urbanas: seis destaques da arquitetura brasileira imaginam a cidade ideal para se viver

Páginas Prata: um papo reto com a atriz Taís Araújo sobre a vida real, a maturidade e os novos desejos
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O DIA EM QUE 
NOSSO

HAMBURGER
NASCEU 



Ninguém sabe a exata origem do hamburger. A teoria mais provável diz 
que ele foi levado por imigrantes alemães aos Estados Unidos, no final do século 19. 

Há 12 anos o empresário e chef Junior Durski aperfeiçoa a arte de fazer 
hamburger em seu restaurante Madero. 

Durski é um aficionado por cheeseburger desde garoto. Já adulto, transformou esta 
paixão em profissão. Em 2004, visitou 70 restaurantes nos Estados Unidos, e de lá 

voltou com a fórmula que considerava a mais perfeita. 

Para o blend, escolheu o mais saudável, sem abrir mão do sabor. Depois de muitos 
testes, chegou à combinação ideal dos 85% de carne com 15% de gordura. E, para 
o toque final de sabor, a maionese feita com a receita da família. O pão crocante 

também mereceu dedicação especial até atingir o ponto exato de crocância. 

Hoje, são mais de 1 milhão de hamburgers vendidos por mês em toda a rede Madero. 
“O difícil é ser simples”, diz Junior Durski citando Paul Bocuse, renomado chef francês, 
que resume assim sua filosofia de vida e trabalho: “Escolhemos dedicar nossas vidas a 
trabalhar com alimentos menos processados, cultivados e produzidos de forma mais 
natural, livres de produtos químicos e temperados com amor e ética. Exatamente por 

isso temos a convicção de que o hamburger do Madero faz o mundo melhor”.

“Queria fazer o melhor, 
e não o mais fácil.”

VEJA A HISTÓRIA DO HAMBURGER MADERO EM RESTAURANTEMADERO.COM.BR

maderobrasil

O hamburger do 

faz o mundo melhor.



A linha de Acessórios Genuínos Audi traz um sistema de interatividade e navegação completamente inédito, que 
pode ser instalado em veículos seminovos e 0 km. Com esse sistema, você pode usar o MMI para acessar o Waze, 
ler e-mails e visualizar páginas da internet, tudo isso enquanto escuta sua rádio on-line preferida. Disponível para 
o novo Audi A3. Consulte mais informações em um Concessionário Audi.

Audi Media Box.
O seu Audi conectado como você nunca viu.

*A utilização dos recursos on-line do Audi Media Box utiliza a tecnologia móvel de transmissão de dados, compartilhada pelo telefone celular do usuário (não inclusos 
no Audi Media Box). Consulte sua operadora de telefonia móvel sobre franquia e valores de contratação de serviços de dados. Aplicativo de navegação geográfica com 
base em GPS Waze é uma marca registrada Google Inc.
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Editorial

05Audi Magazine

A época de final de ano é perfeita para se 
refletir sobre o tema Desejo, escolhido como 
o foco desta edição de Audi Magazine. Esse é 
um tempo que nos convida a parar para ava-
liar tudo aquilo que conseguimos realizar nos 
últimos 12 meses, assim como elaborar uma 
lista daquilo que desejamos alcançar.

Assumi a cadeira de presidente da Audi do 

Brasil em março de 2017. Mesmo em um ano 

instável para a economia do país, chego ao fi-

nal desse primeiro ciclo com motivos abundan-

tes para celebrar e agradecer. Foram meses de 

muito trabalho e de resultados importantes. 

Realizamos inúmeros desejos que não podem 
ser medidos em planilhas. Neste ano, nós nos 
dedicamos a melhorar ainda mais o cuidado e a 
atenção com nossos clientes, motivo pelo qual 
fomos reconhecidos com o prêmio “Marca Pre-
mium que mais respeita o Consumidor”. Além 
disso, ampliamos o portfólio da família Audi 
para mantê-lo como o mais desejado no seg-
mento de luxo – com a chegada do novo Audi 
Q5 que estampa nossa capa, o lançamento de 
sua versão esportiva, Audi SQ5, do novo Audi 
A5 e do Audi R8 Coupé plus. Lançamos tam-

bém os modelos superesportivos que você verá 
na reportagem sobre a família RS. No ano que 
começa, outros superesportivos desembarcam 
por aqui, como os novos Audi RS 4 e RS 5 Cou-
pé. Junto deles, chegam as novas gerações do 
Audi A7 e Audi A6, totalmente reformulados. 
Além do aguardado Audi Q8, um modelo inédi-
to que vem completar o segmento de alto luxo, 
ao lado do Audi A8. 

Presente nas Páginas Pratas desta edição, 
a atriz Taís Araújo mostra como transformar 
desejos positivos em realidades e conquistas. 
Nomeada pela ONU como defensora dos di-
reitos das mulheres negras, a atriz recebeu o 
editor da Audi Magazine Brasil, Paulo Lima, 
para uma conversa franca sobre sua visão 
particular do mundo e seu papel como atriz, 
cidadã, mãe e mulher. 

Assim como ela, olhando sempre à frente, 
desejamos que em 2018 todos nós tenhamos 
grandes oportunidades para transformar nos-
sos maiores desejos em motivos de celebração. 

Johannes Roscheck,  
presidente e CEO da Audi do Brasil

Os melhores desejos
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30
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Now

30 Desejo, necessidade, vontade?
Uma investigação, sob a lente da 
neurociência, a respeito de um fenômeno 
evidente de nossa época: a tara coletiva por 
consumir sempre a última novidade 
da tecnologia 

36 Taís de verdade
Em uma conversa aberta, a atriz Taís Araújo 
refl ete sobre vida real e revela que cultiva 
um novo desejo: o de fazer algo concreto 
pela educação 

46 Olhos, boca, narinas e orelhas
Pense em uma comida provocante, 
suculenta, apelativa – a chamada “food 
porn”. A jornalista Luiza Fecarotta ouviu 
sete apreciadores da boa mesa para 
descobrir quais pratos eles consideram 
escandalosamente apetitosos

54 Um bonde chamado desejo
Embarque em uma irresistível viagem pela 
família de superesportivos da Audi, designada 
pela sigla RS: uma linha criada na subdivisão 
Audi Sport para levar às ruas a emoção de 
pilotar um carro de corrida

Next

84 A cidade dos sonhos
Audi Magazine pede a seis destaques da 
arquitetura brasileira que imaginem a utopia 
urbana perfeita para se viver

90 O que o brasileiro deseja hoje?
O surfi sta Gabriel Medina, o designer Rafi c 
Farah, a apresentadora Sarah Oliveira e 
outras personalidades param para pensar 
e responder à pergunta

92 Sobre rodas e paixões
O desejo pelo universo Audi traduzido nas 
histórias de cinco pessoas que vivem em total 
sintonia com a marca das quatro argolas  

New

62 O valor da essência
Um hotel nas montanhas da Itália onde o 
hóspede é quem corta a lenha, um roteiro pelos 
grafi tes de Lisboa ao lado de um artista local, 
um chef estrelado que conta histórias à mesa: no 
novo jeito de experimentar o luxo, há um desejo 
por algo que vai além do consumo pelo consumo 

66 Test Drive
Enquanto se prepara para realizar o desejo 
de escalar as montanhas mais altas do mundo, 
Gustavo Ziller, o apresentador do programa 
7 Cumes, testou o novo Audi Q5 no território 
acidentado do parque estadual Serra do Rola-
Moça (MG): “É impressionante, o carro dá 
conta do recado em qualquer situação”

78 Bombado
A escritora Tati Bernardi faz uma análise 
bem pessoal sobre um tipo de desejo 
que contaminou o planeta: conquistar 
a fama nas redes sociais

Seções
10 Confraria
16 Boas-novas
18 Mundo Audi
98 Farol alto
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Legenda

Assista aos vídeos 
feitos para a 
revista no iPad.

Leia mais sobre este 
assunto na internet.

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

www.facebook.com/audibrasil

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

youtube.com/audibr twitter.com/AudiBR
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A escritora e roteirista Tati Bernardi, 38, re-

lembrou histórias incômodas e engraçadas 

ao escrever sobre um desejo de nossos tem-

pos: conquistar a fama nas redes sociais. Em 

seus momentos de lazer, o que a paulistana 

de nascença e vivência curte mesmo fazer é 

(quase) mais do mesmo: “Trabalhar em ou-

tras coisas”, brinca.

6

Nesta edição, a jornalista paulistana Luiza Fe-
carotta, 36, crítica gastronômica da Folha de 

S.Paulo e curadora do Fartura – Comidas do Bra-

sil (uma plataforma de conteúdo sobre a cozi-

nha brasileira), escreveu a respeito da moda do 

foodporn. Se foi bom pra ela? “Foi uma expe- 

riência provocadora! Tem coisa mais estimulante 

do que falar sobre comida e sexo?”, descontrai.

4

Especializado em fotografia automotiva, Mar-
cos Camargo, 43, registrou o montanhista 

Gustavo Ziller pilotando um Audi nas mon-

tanhas de Minas Gerais: “A sessão começou 

desafiadora por causa da chuva, mas o tempo 

abriu e a paisagem era estonteante”. Atual-

mente, ele se dedica ao seu segundo curta-

-metragem, uma animação de fotografias. 

5

Depois de passear pelas editorias turismo e 

gastronomia, foi na área de tecnologia que o 

paulistano Rui Maciel, 39, marcou território. 

Ele foi o primeiro jornalista brasileiro a testar 

um iPhone, em 2007. Neste número, conver-

sou com experts em marketing e ciência sobre 

a arte de atrair o consumidor. Cinema, video-

game e bike completam seu mundo.

1

Na adolescência, Bruna Canepa, 29, transfor-

mou um hobby, desenhar, em trabalho: ilustra-

ção para revistas. “Depois, vieram os convites 

para participar de exposições e a decisão de cur-

sar arquitetura.” Hoje, tem no currículo a Bien-

nale di Venezia di Architettura de 2014, a 10ª 

Bienal de Arquitetura de São Paulo, e, agora, 

ilustrações nesta Audi Magazine.

2

O fotógrafo paulistano Pedro Arieta, 33, en-

frentou o frio de Nova York, onde mora, para 

registrar a fila de espera do lançamento do 

novo iPhone – as cenas ilustram a matéria 

sobre a obsessão por tecnologia. “O desafio 

foi criar imagens interessantes numa fila em 

que muitos estavam deitados, outros não 

queriam aparecer”, afirma ele.

3

A Trip Editora e a Audi Brasil, 
cons ci en te das questões am bi en tais 
e sociais, utiliza papéis com 
certificado FSC® (Forest Stewardship 
Council®) para impressão deste material. 
A Certificação FSC garante que uma 
matéria-prima florestal provenha de 
um manejo considerado social, 
ambiental e economicamente adequado 
e outras fontes controladas.
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Neste encontro da Confraria Audi, mais uma vez, o olhar feminino 
foi fundamental para enriquecer as discussões que colocamos sobre a 
mesa. Depois das colaborações essenciais da médica e multiatleta Kari-
na Oliani e da apresentadora Roberta Martinelli (nas duas edições ante-
riores), nós tivemos a honra de contar, no último jantar – que aconteceu 
novamente na Trattoria Fasano, em São Paulo –, com Simone Caggiano 
(gerente sênior de marketing da Audi, em sua estreia na Confraria) e 
Laura Müller (psicóloga e educadora sexual). Elas trouxeram suas vi-
sões sobre o mote da edição – o desejo – ao lado dos também convida-
dos Daniel Izzo (fundador da Vox Capital, empresa de investimentos de 
impacto social), German Carmona (gerente de marketing da GOL Linhas 
Aéreas) e dos confrades fixos Tuca Reinés, Leão Serva e Ciro Pirondi.

Instado por Paulo Lima, fundador e presidente da Trip Editora, a abrir 
os trabalhos, Ciro lançou a seguinte provocação: “Qual seria o desejo do 
brasileiro hoje?”. Nos primeiros momentos, a conversa transitou por tó-
picos como segurança e liberdade. “O que mais sinto pelos lugares onde 
passo é um desejo das pessoas por segurança. Pessoal e de futuro, algo 
que dosa a liberdade”, comentou Tuca, que desde 2013 percorre cida-
des de norte a sul do Brasil em um projeto de fotografia. Logo Daniel se 
lembrou do anseio por um mundo melhor: “Esse é um sonho que todo 
mundo tem e está cada vez mais claro que não dá para terceirizá-lo”. 

Confraria

Foi a deixa para um debate sobre desejos individuais e coletivos, solitá-
rios e solidários. A partir daí, Laura conduziu uma reflexão a respeito da 
natureza do desejo. “Quando se descobre de onde ele vem, é mais fácil 
chegar ao que realmente se quer”, ela ponderou. 

Em uma transição da filosofia à prática, German trouxe questiona-
mentos sobre como as marcas trabalham o conceito de desejo. Paulo 
lembrou que na própria Audi Magazine essa ideia foi tratada de diferen-
tes maneiras ao longo do tempo. Se um dia o desejo de posse fez mais 
sentido, hoje as lentes apontam para outra direção: “As pessoas e suas 
aspirações são o nosso foco”, confirmou Simone.

No terreno das coisas cotidianas, falou-se em temas como liberdade 
sexual e do atual desejo de exposição nas redes sociais. Por fim, às véspe-
ras de mais uma Copa do Mundo, o jantar não poderia terminar em outro 
assunto senão o favorito dos brasileiros: o futebol. “Tenho o desejo de 
que o Brasil volte a ser campeão mundial”, confessou Leão. Certamente, 
uma das raras respostas unânimes à nossa pergunta inaugural.

Enquanto a ansiada competição não chega (e, desde já, também tor-
cendo pela amarelinha), desejamos que você tenha o maior prazer ao 
ler as histórias que vai encontrar nas páginas a seguir. Elas são o resul-
tado de uma série de paixões e esforços – que começaram, como todo 
mês, no jantar desse time de primeira. Il
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NESTA EDIÇÃO

Ciro Pirondi 12
O gosto dos outros

Leão Serva 13
De volta para o futuro

Daniel Izzo 14
Por um mundo melhor

C r a t e r a  E s t ú d i o 
i l u s t r a ç ã o

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

 2   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.

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

CONFRADES ESPECIALMENTE CONVIDADOS:

 4   Daniel Izzo
Gente que faz a diferença, largou a vida 
de executivo para fundar a Vox Capital, 
o primeiro fundo de investimentos 
focado em negócios com grande 
potencial de crescimento que servem a 
população de baixa renda brasileira.

 5   German Carmona
German Carmona é gerente de 
marketing da Gol, responsável 
pela área de estratégias de 
marca, redes sociais, patrocínio 
e publicidade.

 6   Laura Müller
Laura Müller é psicóloga, 
especialista em educação sexual. 
É autora de livros sobre sexualidade 
e, desde 2007, sexóloga do 
programa Altas horas, da Globo. 
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Ciro Pirondi

O arrastar a cadeira para fora da zona de sombra e sentar-se ao sol é 
um exercício de nossa existência. Somente o desejo e o amor nos fazem 
vencer a inércia para sentir o sol no rosto. Sócrates – e quase sempre 
ele – nos alerta: “Somos o que não temos, o que não somos, o que nos 
falta. Eis os objetos do desejo e do amor”. 

Ao irmos em direção ao belo, à música que nos inunda de prazer, ao 
companheiro querido que reencontramos, um sentimento de gratidão 
parece nos invadir, uma potência quase sobre-humana. Mas continua-
mos nós em movimento constante, e o deslocamento altera nossa iden-
tidade causando angústias individuais e coletivas. Se não estivermos 
atentos, vivemos desempenhando papéis que outras pessoas parecem 
ter inventado para nós. Abdicamos de nossos desejos e, quando nos 
damos conta, já perdemos as esperanças.

Talvez porque em uma sociedade como a nossa, abdicar do supérfluo 
pode parecer tarefa muito difícil. O desejo do excesso deixou a socie-
dade enferma. A educação, competitiva. Os afetos, só de fachada… Não 
desejamos somente o que nos falta, como ensinou Sócrates, mas, prin-
cipalmente, aquilo que os outros dizem que nos falta. Contentar-se com 
o necessário não é negar o desejo, mas, antes, fortalecê-lo, aprendendo 
a valorizar o que já se possui.

Buscar qualidade – não quantidade – é um processo de amadureci-
mento e “amadurecer deveria ser requintar-se na busca da simplici-
dade”, nos orienta Lya Luft. Somos os desenhistas do nosso destino. 
Enfrentamos uma folha em branco todas as manhãs, criamos e nos 
reinventamos a partir de nossas memórias. Assim, somos capazes de 
sonhar outros sonhos, desejar outros desejos. Aprender a relaxar, a re-
solver melhor as coisas negativas, a ter mais atenção ao entorno, e mais 
humor no cotidiano.

O desejo é a própria vida. Está em tudo. A morte, sua ausência. E vê-lo 
entre os dedos é encontrar a própria vontade de viver.

Na sociedade do excesso, não desejamos apenas o  

que nos falta, mas, principalmente, aquilo que os outros 

dizem nos faltar. Porém, ao amadurecer, entendemos  

que abrir mão do supérfluo nada mais é do que aprender  

a desfrutar daquilo que já se possui

O gosto dos outros

Um desejo que o  
tempo transformou: 
O desejo de revide foi filtrado 

na ampulheta do tempo ao 

ecoar a queda
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Leão Serva

Vivemos em um mundo muito desigual. Um pequeno percentual da 
população do planeta detém metade da renda enquanto 99% ficam 
com a outra metade. Isso quer dizer que qualquer inovação científica, 
por mais cara, pode encontrar um cliente disposto a comprá-la, às vezes 
apenas para atender a um desejo de consumo. Mal dominamos a tecnolo-
gia das estações espaciais e uma empresa já vende passagens milionárias 
para futuros voos orbitais.

Essa apropriação desigual determina o desenvolvimento das novas tec-
nologias de uma forma frequentemente contrária ao interesse público. 
Os exemplos são muitos, da saúde à computação, do vestuário à habita-
ção, da educação à mobilidade. 

Um exemplo claro é o risco de que os veículos autônomos, que em 
breve vão chegar de forma massiva às ruas de todo o planeta, sejam apro-
priados como artigo de luxo, sem que seus benefícios para a mobilidade 
e para o meio ambiente sejam de fato atestados.

O movimento é tão rápido que, nem mesmo iniciamos a discussão 
sobre a apropriação dos carros autônomos, já surgem notícias de que 
empresas de compartilhamento de viagens correm para lançar um carro 
voador. Sugere um risco ainda mais assombroso: o de que a tecnologia, 
em vez de servir para eliminar o trânsito, venha para simplesmente trans-
feri-lo a um “segundo andar”, aéreo. 

O melhor aproveitamento dos carros autônomos seria coletivo: em vez 
da propriedade individual, a corporativa; no lugar do uso pessoal, com-
partilhamento; um carro que nunca para, passa o dia todo circulando, 
levando pessoas ou produtos de um lugar para outro. Isso geraria um 
uso intenso de menos veículos, uma vez que os carros particulares são 
geralmente usados menos de 10% de sua vida útil – durante o restante 
do tempo, permanecem estacionados na garagem. 

Mas tudo isso pode ser apenas um desejo otimista, frustrado pela 
natureza imediatista de nossa sociedade, em que a riqueza dificil-
mente vislumbra o futuro.

Já uma realidade palpável para os próximos anos, o veículo autônomo não pode 

ser limitado a artigo de luxo – deixar de nos beneficiar do seu potencial  

de melhora no trânsito e no meio ambiente seria um retrocesso

De volta para o futuro

Um desejo que o tempo transformou:  
Antes, eu sonhava ser como meu pai. 

Hoje desejo ser como meu filho
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Todos nós temos desejos pessoais: viajar para lugares paradisíacos, 
um carro novo e mais luxuoso, um emprego melhor, entre muitos outros. 
São desejos genuínos e válidos, diria até que importantes, na medida em 
que também nos impulsionam para termos metas e sermos melhores e 
mais disciplinados no dia a dia. De maneira geral, os desejos dessa ordem 
beneficiam ou a nós mesmos ou às pessoas de nosso convívio. Buscam 
proporcionar uma experiência de vida mais agradável e um mundo melhor 
para nós e para os nossos.

Porém, existe uma outra classe de desejos que vem ganhando cada vez 
mais espaço na sociedade, que são os “coletivos”: o desejo por educação 
de qualidade para todos, o desejo por maior inclusão social ou o desejo 
por uma sociedade mais justa, por exemplo. São anseios que procuram 
beneficiar um grupo mais amplo de pessoas, de preferência todas as pes-
soas do mundo.

O crescimento desse desejo coletivo por um mundo melhor vem da com-
preensão, cada vez mais ampla, de que quanto melhor for a vida de todos 
ao meu redor, melhor vai ser a minha própria vida. Trata-se de uma questão 
de causa e consequência. Se a realidade das pessoas com as quais compar-
tilhamos nossa cidade, nosso país, nosso planeta for mais igualitária, com 
o mínimo possível de gente tendo de lutar diariamente para conseguir 
sobreviver, menor também será minha preocupação com segurança e minha 
sensação de impotência diante das injustiças sociais que vemos todos os 
dias nos noticiários ou ao andar pelas ruas em nossa vida cotidiana.

Com espaço conquistado no mercado de trabalho e poder de compra 

cada vez maior, a geração millennial tira o foco dos desejos individuais 

e obriga as empresas a se pautarem em prol do coletivo

Por um mundo melhor

Daniel Izzo

Um desejo que  
o tempo transformou:  

Meu objetivo era ser um grande 

executivo. Hoje é gerar impacto 

positivo no mundo

Essa compreensão da necessidade de um mundo melhor para todos vem 
crescendo com uma grande influência da geração millennial. Esses jovens, 
impactados por terem se tornado adultos durante a era digital – quando 
as desigualdades e os problemas sociais tornaram-se visíveis a todos na 
internet e, especialmente, nas redes sociais –, chegam ao mercado de tra-
balho e de consumo com a questão do propósito em perspectiva.

Afinal, de que adianta acordar todos os dias para trabalhar, ganhar di-
nheiro, acumular bens, fazer o bem para mim e para os meus, se basta olhar 
ao redor (ou na tela do smartphone) para constatar que a maioria das pes-
soas está sofrendo, que o meio ambiente está sendo degradado numa ve-
locidade cada vez maior, que as guerras, a fome e o medo continuam? 

Para além da atuação muito importante de organizações sem fins lucrativos 
que há décadas vêm olhando para essas questões, a percepção da urgência 
pela melhoria do mundo começa também a pautar as empresas, preocupadas 
em criar e oferecer serviços e produtos que ajudem a resolver alguns desses 
problemas, ao mesmo tempo em que garantem seu faturamento ao final do 
mês. Também há os investidores dessas iniciativas, que têm o desejo de um 
mundo melhor para todos e acreditam que a satisfação será muito maior se 
seu dinheiro puder dar lucro enquanto ajuda as pessoas que mais precisam.

Essas duas classes de desejos, individuais e compartilhados, estão 
interconectadas, e está em nossas mãos trabalhar igualmente para que 
deixem de ser apenas desejos e se tornem uma realidade cada vez mais 
presente e palpável. 
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Boas-novas

1

–

Design, gadgets e tecnologia 

Edição Andrea Bueno e Anita Pompeu 

–

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

AUDI106_GADGETS.indd   16 04/12/17   10:51



17Audi Magazine

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

6

5

1 O vaso de cultivo hidropônico Spacepot, 
desenvolvido na Califórnia, é um jeito fácil e 
prático de cultivar as suas ervas dentro de casa, 
e sem nenhum trabalho. É só botar a semente 
e esperar a plantinha crescer. US$ 54. www.

futurefarms.io. 2 Feita à mão e com madeira de 
barris de carvalho, a bike Glenmorangie Original 
by Renovo tem edição limitada numerada e pesa 
8 quilos. US$ 6.950. www.renovobikes.com. 3 O 
Apple Watch Hermès tem mostrador analógico, 
opções de caixa de 38 ou 42 milímetros e 
vários modelos de pulseiras. www.hermes.com. 
4 O whisky Yamazaki 12 anos, produzido pela 
primeira destilaria japonesa, é o single malte 
mais apreciado do Japão, pelo aroma frutado 
e amadeirado. R$ 560. www.lojadewhisky.com.br. 
5 A alça para câmera fotográfi ca Cutterman 
é feita de couro premium e tem regulagem de 
tamanho. É compatível com câmeras SLR e DSLR. 
R$ 165. www.cutterman.co. 6 O Speaker BeoLab 
50, da Bang & Olufsen, é ultrapotente: atinge 
2.100 watts, graças aos sete amplifi cadores 
internos. Fácil de usar, basta plugá-lo na 
tomada e pronto. Os comandos podem ser 
acionados remotamente, via celular ou tablet, 
por meio do app da marca. Cada speaker custa 
cerca de US$ 20.000. www.bang-olufsen.com. 
7 A Poltrona Portuguesa, da premiada designer 
Claudia Moreira Salles, foi fabricada nas opções 
de madeira catuaba ou ipê, e tem duas versões de 
assento: de couro trançado com almofada solta ou 
totalmente estofado. O preço é sob consulta. www.

dpot.com.br. 8 A vitrola Mag-Lev com plataforma 
fl utuante impressiona pelo design e tecnologia 
que desafi a as leis da física. A partir de US$ 1.030. 
www.maglevaudio.com.  

2 3

4

8

7

www.maglevaudio.com

8

AUDI106_GADGETS.indd   17 04/12/17   10:51



18 Audi Magazine

Mundo Audi
–

Eventos, esportes e lifestyle 

Edição: Carlos Messias 

–

No imponente Hangar do Zeppelin, localizado na 
base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, a Audi 
apresentou oficialmente os novos A5 Sportback 
e Q5. Dois modelos que ilustram bem a evolução 
tecnológica das quatro argolas, justamente em um 
espaço, construído em 1936, para servir de base 
para os dirigíveis que cruzavam o Atlântico entre 
Alemanha e Brasil. 

O evento, realizado em agosto, reuniu mais de 500 
convidados, entre executivos, clientes, concessio-
nários, jornalistas, influenciadores digitais e fãs da 
marca alemã. Coube ao presidente e CEO da Audi do 

Brasil, Johannes Roscheck, subir ao palco para dar 
as boas-vindas e apresentar os astros da noite. “Os 
novos A5 e Q5 representam bem o DNA da Audi. Eles 
reúnem linhas elegantes, conforto, conectividade e 
o que há de mais avançado em tecnologia”, definiu. 

Ao lado do executivo, quatro embaixadores da 
Audi falaram sobre os principais detalhes das 
máquinas exibidas no palco: o chef Alex Atala, o 
skatista Bob Burnquist, o paraquedista Luigi Cani 
e o piloto Lucas Di Grassi. A eles se juntou a mo-
delo e apresentadora Gianne Albertoni, convidada 
especialmente para a noite de gala. 

Voo rasante

Novos Audi A5 e Q5 desembarcam no Brasil em evento de gala 
no histórico Hangar do Zeppelin, no Rio de Janeiro
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acrescentou: “Trabalho com aviação e sou suspeito 
para falar de Santa Cruz. Essa base aérea é um co-
losso e foi emocionante poder falar da tecnologia e 
da inovação da Audi justamente aqui”. 

Bob Burnquist, que além de skatista é piloto, se 
empolgou. “Já estou imaginando uma rampa gigante 
aqui. Falei com o coronel responsável pela base aérea 
e ele achou a ideia muito boa”, disse. O chef Alex Atala 
pisava na pista do Basc pela primeira vez. “Estar em 
um hangar que tem mais de 80 anos e ao mesmo tem-
po estar ao lado destes carros tem uma importância 
histórica. É o futuro com o timbre da Audi”, definiu. 

Gianne se surpreendeu diante do Q5: “Esse é o meu 
número”, brincou. Também chamaram a atenção as 
tecnologias inovadoras, como Traffic Jam Assist, 
modo de condução que permite que o veículo trafegue 
autonomamente em velocidade de até 65 km/h.

Di Grassi ressaltou o quão apropriado era o local 
para o evento. “Ele permite uma associação interes-
sante, pois mostra como a tecnologia e a indústria 
evoluem com o tempo. Uma viagem aérea que de-
morava semanas hoje é feita em horas e com muito 
mais conforto. A mesma coisa aconteceu com os 
carros, que seguem em evolução”, disse. Luigi Cani 

1. O skatista Bob Burnquist ao lado da mulher, Vivi Zanini 2. A modelo Gianne Albertoni 3. O chef Alex Atala 4. O presidente 
e CEO da Audi do Brasil, Johannes Roscheck 5. O piloto Lucas Di Grassi 6,7 e 8. Detalhes dos novos Q5 e A5, apresentados 
no evento 9. O paraquedista Luigi Cani
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Mundo Audi

aporte financeiro da Audi na categoria. No dia 2 

de dezembro, em Hong Kong, foi dada a largada 

da temporada 2017/2018, na qual a equipe de 

Di Grassi passou a se chamar Audi Sport ABT 

Schaeffler, mostrando o envolvimento pleno da 

marca na competição, organizada pela Federação 

Internacional de Automobilismo (FIA). Outra 

novidade é que, a partir de 2018, o Brasil passa 

a fazer parte do calendário oficial. O São Paulo 

ePrix está marcado para o dia 17 de março, no 

Circuito do Anhembi – que já recebeu a Fórmula 

Indy, entre outras competições. Em breve, 

os ingressos estarão à venda através do site: 

www.fiaformulae.com.

Audi Magazine

Em seu terceiro ano na competição, o paulistano 

Lucas Di Grassi sagrou-se campeão da temporada 

2016/2017 da Fórmula E, disputada apenas por 

carros elétricos, pela equipe ABT Schaeffler Audi 

Sport. O título não veio sem uma boa dose de 

emoção. O brasileiro chegou à etapa dupla em 

Montreal, nos dias 29 e 30 de julho, dez pontos 

atrás do suíço Sébastien Buemi, então líder do 

campeonato. Largando na pole-position, Di 

Grassi venceu a prova de sábado, saltando para 

o primeiro lugar da competição. Já no domingo, 

bastou administrar a sétima posição para poder 

deixar o Canadá com a taça em mãos. 

A evolução do piloto na Fórmula E – que 

terminou a temporada 2014/2015 em terceiro 

lugar e a 2015/2016, em segundo – também 

é reflexo do crescente investimento técnico e 

É nosso!
Lucas Di Grassi vence título da Fórmula E 
pela Audi; categoria terá primeira prova 
em São Paulo em 2018

O piloto  acelera nas 
ruas de Roma, em 

outubro; ao lado, ele 
celebra a vitória na 
etapa de Montreal, 

no Canadá   
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Dois momentos da apresentação 
da bicicleta, na Oca, em São Paulo: 
o piloto (no alto) faz palestra para 

explicar a tecnologia; e a bike em 
exposição para o público

Ligado  
na tomada
Lucas Di Grassi apresenta sua nova 
Niobium e-bike, que promete unir 
energia limpa, mobilidade e eficiência

Lucas Di Grassi não apenas foi o campeão da 

temporada 2016/2017 da Fórmula E, como você 

viu na página ao lado. Ele tinha sido o vencedor da 

primeira prova na história da categoria, a etapa de 

Pequim, em 2014. Ou seja, o piloto tem consolidado 

uma imagem diretamente associada à energia 

elétrica. E o primeiro fruto dessa fase acaba de 

nascer. Em novembro, o paulistano realizou um 

evento na Oca, em São Paulo, para apresentar 

sua própria bicicleta elétrica, a Niobium e-bike, 

que deve chegar ao mercado mundial no início 

de 2018. “Em 2010, quando dirigi meu primeiro 

carro elétrico, percebi que a energia limpa seria 

o futuro da mobilidade”, ele disse, na palestra 

apresentada por Gianne Albertoni.

Para criar uma bicicleta elétrica 100% nacional, 

Di Grassi firmou parceria com a empresa Electric 

Dreams, de São José dos Campos. Sob o nome 

EDG Advenced Bike Mechatronics, a joint venture 

desenvolveu um quadro de nióbio, metal extremamente 

leve, três vezes mais resistente que o aço, ao 

mesmo tempo que possui maleabilidade, o que 

dispensou os amortecedores no modelo. Em seu 

interior, foram instaladas 20 células de bateria de 

altíssima densidade, que equivalem a 600 mil pilhas 

e garantem até 100 quilômetros de autonomia. 

O motor de 700 watts atinge 25 km/h. Além de 

poder ser recarregada em uma tomada comum por 

meio de um cabo USB, a e-bike tem conectividade 

Bluetooth, o que permite que suas funções sejam 

controladas por um smartphone.Fo
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Mundo Audi

Lembranças de um dia dedicado ao esporte: 
um registro da largada da prova; Ricardo 
Pichetta e Carla Prada, vencedores da etapa; 
e o novo Audi Q7 sendo testado nas curvas 
do percurso ciclístico

Pelo segundo ano consecutivo, a Audi foi a patrocinadora oficial do L’Étape Brasil, a 

maior prova de ciclismo amador da América Latina, que chegou à sua terceira edição. 

A prova, que aconteceu no dia 24 de setembro, em Cunha (SP), recebeu mais de 

2.500 ciclistas de 22 estados brasileiros, além de atletas de outros 16 países. Eles 

se dispuseram a encarar 112 quilômetros de curvas, entre subidas e descidas, com 

variações de 2.870 metros, na Serra da Bocaina.

A sinergia entre marca, esportividade e público ficou evidente com a exposição dos 

lançamentos dos Audi Q5 e Q7 TDI no Village, o centro nervoso do L’Étape Brasil. “São 

carros perfeitos em conforto e espaço, principalmente para quem pedala, compete e 

quer viajar para praticar algum esporte ou apenas passar o fim de semana com a família”, 

explica Lucas Fernandes, especialista de marketing da Audi do Brasil.

A marca também organizou um 

jantar VIP, em comemoração à 

parceria de sucesso com a L’Étape. 

Personalidades e ex-atletas, como 

os campeões olímpicos Nalbert 

Bitencourt e Bernardinho, do 

vôlei, e o velejador Bruno Prada, 

campeão da classe Star ao lado de 

Robert Scheidt, marcaram presença na noite. Após o jantar, os convidados tiveram a 

oportunidade de testar os veículos Audi pelo mesmo trajeto do circuito. “É um carro 

veloz e, além de tudo, muito estável. Ele parece grudar na pista ao fazer as curvas”, 

analisou Nalbert durante o reconhecimento do percurso com o novo Audi A5. 

“A parceria da Audi é perfeita para nós. Esportividade e o espírito jovial são tudo 

que temos e queremos nesta prova”, explica Marcio Flores, CEO do Grupo Manga e 

responsável por trazer ao Brasil a prova original da França. “Quando perguntamos 

aos nossos atletas de qual marca eles mais se lembram no L’Étape Brasil, a Audi 

está sempre na ponta da língua”, revela Flores, que em 2018 levará a competição 

também para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

Firme no pedal
Audi repete parceria com L’Étape Brasil, a maior prova de ciclismo 
amador da América Latina, nas curvas da Serra da Bocaina

Por Rafael Roncato (texto e fotos)
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No alto, o estande em que os novos Audi 
A5 e Q5 foram apresentados aos visitantes 

do evento; nas demais fotos, sabores de 
primeiríssima e diversão em família, que deram 

o tom ao “Rock in Rio da gastronomia”

23Audi Magazine

A Audi reafirma a gastronomia como um de seus temas favoritos. 

Pelo segundo ano seguido, a montadora voltou a apoiar o evento Taste 

of São Paulo. Entre os dias 24 e 27 de agosto, 30 dos principais restau-

rantes e bares de São Paulo foram representados por seus chefs, que 

cozinharam em estandes montados no Clube Hípico de Santo Amaro. 

Nesta segunda edição do Taste of São Paulo, a Audi marcou pre-

sença com uma loja da Audi Collection, onde estiveram à venda 

diversos artigos e acessórios com as quatro argolas. Em volta do 

espaço, duas atrações de dar água na boca: os novos Audi A5 e Audi 

Q5, que os frequentadores puderam conhecer em primeira mão.

Além de experimentar os pratos preparados na hora, o público 

pôde conferir palestras dos mestres da nossa culinária, como o 

embaixador da Audi Alex Atala (chef-proprietário dos restauran-

tes D.O.M. e Dalva & Dito e fundador do instituto Ata), que fez 

a apresentação “Repensando nossas conexões com o alimento”.  

O line-up ainda contou com chefs como André Mifano (Lilu), He-

lena Rizzo (Maní), Henrique Fogaça (Sal Gastronomia e Jamile), 

Janaína e Jefferson Rueda (Dona Onça e Casa do Porco), Renata 

Vanzetto (Ema e Marakuthai), entre outros. Por essas e outras, 

o Taste of São Paulo chegou a ser chamado de o “Rock in Rio da 

gastronomia brasileira”. 

Dose dupla
Em um espaço montado na segunda edição do Taste 
of São Paulo, novos Audi A5 e Audi Q5 deixam os 
frequentadores do evento com água na boca 
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Mundo Audi

Uma esticada até o futuro
Novo carro-conceito, Audi Aicon une o máximo da tecnologia em um veículo autônomo e movido a eletricidade

Mobilidade, sustentabilidade, conforto e design. O novo 

carro-conceito da Audi une o melhor desses quatro mundos 

em um único modelo. Apresentado em setembro no Salão de 

Frankfurt, o Audi Aicon leva a evolução dos carros autônomos 

a um novo patamar ao oferecer uma luxuosa cabine sem 

volante ou pedais: em seu interior, todos são passageiros, 

em percursos programados da saída à chegada, a até 130 

km/h (com seu avançado sistema de sensores). 

Se o modo de condução aponta para o futuro, o mesmo 

vale para o combustível: o veículo é 100% movido a energia 

limpa. Com dois motores elétricos sobre o eixo dianteiro e 

dois sobre o eixo traseiro, Audi Aicon possui unidades de 

armazenamento de energia integradas abaixo do piso, o que 

resulta em até 800 quilômetros de autonomia. Os quatro 

motores elétricos produzem um total de 260 kW e 550 

Nm de torque, o equivalente a um motor de 450 cavalos. 

Os avanços não param por aí. O Audi Aicon possui molas 

e amortecedores pneumáticos que suavizam condições 

adversas do asfalto, assim como atuadores elétricos em 

todas as rodas, que neutralizam ativamente inclinações da 

carroceria em curvas e frenagens. A tecnologia de ponta está 

presente tanto em peças estruturais quanto no exterior do 

veículo, como mostram os painéis de LED de mais de 600 

pixels 3-D que substituem faróis e lanternas convencionais. 

Se ao olhar para um Audi Aicon você pode achar que o 

futuro chegou, quando entrar no modelo terá certeza. 

No alto, painéis de LED de mais de 
600 pixels 3-D substituem os faróis; 

acima, o cockpit do modelo
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Mundo Audi
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São Paulo
Audi Center Alphaville
(11) 4196-1011
Audi Center Ibirapuera
(11) 3515-8877
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 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

Inaugurada em parceria com o Grupo Dealer em um dos 

pontos mais movimentados de São Paulo, a Audi Center 

Ibirapuera promete trazer visibilidade para a marca. Aberta 

em agosto, a concessionária mantém o showroom na 

avenida 23 de Maio, esquina com a rua Joinville, a 100 

metros do parque Ibirapuera. O atendimento pós-vendas, 

que conta com oficina completa, tem entrada na rua Agos-

tinho Rodrigues Filho, 560. Depois da Audi Center Tatuapé 

e da Audi Center ABC, a Audi Center Ibirapuera torna-se 

a terceira concessionária da marca aberta com o Grupo 

Dealer, com quem mantém parceria desde 2015, e a dé-

cima autorizada em funcionamento na Grande São Paulo. 

“Vamos manter o mais alto padrão de qualidade exigido 

pela marca, oferecendo um atendimento personalizado, 

com profissionais capacitados, além de infraestrutura 

impecável. Estamos orgulhosos de abrir a Audi Center 

Ibirapuera, faremos dela um referencial em concessionárias 

Audi”, ressalta Tony Yang, diretor da nova loja.

Vitrine cobiçada
Audi Center Ibirapuera é inaugurada em uma das esquinas mais movimentadas de São Paulo
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30  Uma reflexão sobre um fetiche de nossos tempos: ter sempre a última novidade high-tech 

36  Maturidade, sucessos e fracassos, novos desejos: uma conversa franca e pessoal com a atriz Taís Araújo

46       Apreciadores da boa mesa elegem seus pratos favoritos inspirados no movimento #foodporn

54       Viaje a bordo dos superesportivos da família RS, a linha que leva às ruas a emoção do carro de corrida 
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Fila em Nova York 
para comprar o novo 
celular da Apple,  
na manhã de  
3 de novembro
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Desejo, necessidade, 
vontade?
Uma investigação, sob a lente da neurociência, a respeito de um fenômeno evidente 

de nossa época: a tara coletiva por consumir sempre a última novidade da tecnologia  

Por Rui Maciel (texto) e  Pedro Arieta (fotos), de Nova York
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Now

A primeira vista, não parecia tanta gente. Mas, caso alguém se aproxi-
masse, logo notaria a ilusão de ótica: eram, na verdade, centenas de pes-
soas, mas boa parte delas estava deitada. Principalmente as primeiras da 
fila (as mais cansadas), que naquele momento ia e voltava três vezes pela 
calçada da 58th Street, em Nova York. Era a madrugada de 3 de novem-
bro, o dia de lançamento do iPhone X, edição que comemora os dez anos 
do smartphone da Apple. Perto das 7 horas, o céu começou a clarear e 
aos poucos todos se levantaram. Cinco minutos antes das 8 horas, horário 
de abertura da Apple Store, um funcionário da empresa convidou os fo-
tógrafos e cinegrafistas presentes a entrar na loja. Assim eles captariam 
em ângulo frontal a cena mais emblemática daquela manhã: os primeiros 
compradores do iPhone X avançando por um “corredor polonês” de ven-
dedores que os aplaude, com enormes sorrisos, em uma entrada triunfal 
naquele verdadeiro templo do consumo eletrônico. Bem, na verdade, uma 
correção precisa ser feita: eles não seriam os primeiros. 

Precisamente 15 horas antes dessa cena (onde foram feitas as fotos destas 
páginas), o brasileiro Junior Nannetti se encontrava no número 367 da George 
Street, onde fica a Apple Store da região central de Sydney, na Austrália. Às 6 
da manhã, horário local, ele se sentia eufórico. Após cruzar o mundo em uma 
sequência de escalas aéreas e passar a madrugada em uma fila que dobrava 
o quarteirão, em mais alguns minutos Junior estaria entre os 50 primeiros 
humanos (esses sim!) a comprar o novo lançamento da Apple. Não havia sido 
outro, afinal, o motivo da viagem: por uma questão de fuso horário, a filial 
australiana é sempre a primeira a vender o aparelho. “Em Sidney, as pessoas 
acampam por dias, às vezes por uma semana antes do lançamento – e dormem 
em barracas enquanto esperam”, ele diz.

Junior, seu sócio William Marchiori (que foi com ele à Austrália) e toda essa 
turma das filas são exemplos de uma tribo cujo nome ainda não tem uma tra-
dução confiável para o português: os “early adopters”, um gênero de consumi-
dores que faz questão de experimentar um produto ou tecnologia assim que 
ele é lançado, na primeiríssima versão – e, claro, antes de todo mundo. O termo 
é utilizado há décadas pelas empresas, mas ganhou uma nova dimensão na era 
dos smartphones, videogames e computadores. Isso porque essas pessoas se 
tornaram a materialização de um fenômeno evidente desses tempos: o desejo 
coletivo por consumir sempre a última novidade em tecnologia.

Se essa história tem um momento de big-bang, ele é o lançamento do pri-
meiro iPhone, em janeiro de 2007. Apresentado por Steve Jobs, o aparelho tra-
zia ao mundo novidades como um design chocantemente minimalista, uma 
navegação inteligente e uma tela sensível ao toque que funcionava de forma 
perfeitamente intuitiva. Em uma época em que o mundo dos celulares era do-
minado pelos sisudos Blackberry, a Apple se consolidou como uma marca cool 
e revolucionária – e o iPhone, como um objeto de desejo. No dia em que passou 
a ser vendido, 29 de junho de 2007, centenas de pessoas formaram a primeira 
geração das filas ao redor das lojas da marca, nos EUA, certamente sem imagi-
nar que aquilo viraria uma cerimônia anual. 

As ondas de choque cultural que o aparelho provocou iriam bem além do uni-
verso Apple. Há poucos meses, no Japão, mais de 3 mil pessoas fizeram fila na 
loja Yodobashi Camera para comprar o novo videogame da Nintendo, o Switch. 
O Surface Studio, computador da Microsoft que chega a custar US$ 4,2 mil, teve 
todas as suas unidades vendidas cinco dias após o lançamento, em outubro de 
2016. Os exemplos formariam, bem, uma longa fila.

Os métodos para aguçar essa tara coletiva costumam ser sutis. A maioria 
das fabricantes de smartphones e computadores, por exemplo, mantém seus 
produtos guardados em total segredo antes de sua apresentação ao público. 
O vazamento de informações (proposital ou não), no entanto, sempre provoca 
ampla cobertura da imprensa e acaba aumentando o desejo por esses gadgets. 
Outras empresas apostam na fórmula inversa. No período de desenvolvimento 
dos produtos, elas divulgam inúmeros previews e até versões preliminares (os 
chamados betas) para que os usuários façam testes e deem feedbacks. É o 
caso do serviço de música Deezer, do WhatsApp e do game de futebol FIFA. 
O primeiro criou o Deezer Labs, uma área experimental onde os fãs podem 
conhecer novas funções da plataforma e opinar sobre elas. No caso do What-
sApp, uma edição beta do Messenger permitiu que usuários conhecessem no-
vos recursos do mensageiro antes do lançamento – e os comentários sobre as 
novas funções ultrapassaram a marca de 60 milhões. Claro que o interesse da 
empresa não é só melhorar o programa, mas gerar esse enorme buzz em tor-
no do lançamento. A Eletronic Arts, que faz o FIFA, também oferece previews 
das novas versões, o que ajudou o FIFA 17 a se tornar o jogo mais vendido do 
ano passado, respondendo por quase metade da receita recorde de 1 bilhão 
de dólares da empresa naquele terceiro trimestre fiscal. 

Audi Magazine32

Ensaio fotográfico em frente à Apple Store, em Nova York, ilustra esta reportagem; no detalhe da página ao lado, agentes do aplicativo Placer seguravam e vendiam lugares na fila
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turas que fizemos na Austrália, nossos vídeos somaram mais de 10 milhões 
de visualizações”, diz Marchiori. “O frenesi em torno do iPhone justifica, com 
folga, irmos até lá para criar conteúdos em primeira mão.”

O YouTube sempre funcionou – e ainda funciona – como uma poderosa fer-
ramenta para que os fanáticos por tecnologia devorem conteúdo e tenham 
voz. “Um exemplo é o RezendeEvil, um youtuber especialista no jogo Mine-
craft que se tornou um ‘papa’ no assunto. Ele está sempre entre os primeiros 
a receber jogos, livros, brinquedos e tudo o que é lançado sobre a franquia”, 
diz Janaína Reimberg, especialista em marketing e head de planejamento da 
agência Integer/Outpromo. “As marcas querem cada vez mais interagir com 
essas personalidades, que são eleitas pelo público de tecnologia e nas quais 
esse público verdadeiramente se reconhece”, ela analisa.

Outras redes sociais também se tornaram poderosos meios de propagação 
do desejo pelo consumo tecnológico. Facebook e Instagram, afinal, também 
têm plataformas de streaming de vídeo – e com uma vantagem: são mais 
eficientes para conversar com os seguidores. “Com as redes sociais, os early 
adopters e especialistas em tecnologia se tornaram influenciadores”, observa 
Renato Mendes, professor de marketing digital do Insper.

As empresas apelam mesmo à ciência – mais precisamente, ao neuromarketing 
– para entender melhor os viciados em bytes e circuitos integrados. “Diversas 
marcas importantes usam o neuromarketing há mais de dez anos. São empre-
sas como Coca-Cola, Procter & Gamble, Facebook e O Boticário, que tem um 
laboratório sobre o assunto no Brasil”, conta Tiago Tabajara, PhD em Business 
Administration in Neuromarketing pela Florida Christian University,           >> 

A internet e as redes sociais também são parte da explicação da febre do 
consumo tecnológico. William e Junior, os brasileiros na Austrália, são fun-
dadores do canal Loop Infinito, especializado em reviews on-line de produtos 
de tecnologia. Eles bancaram do próprio bolso a primeira ida à Austrália, em 
2013. Os vídeos dessa viagem inaugural geraram mais de 1 milhão de visuali-
zações no YouTube e atraíram patrocinadores. A edição 2017 da jornada – que 
custa entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, fora o valor dos aparelhos – foi bancada por 
uma agência de intercâmbio, uma loja especializada em produtos Apple, um 
centro de desenvolvimento de aplicativos mobile e uma rede de cinemas. Eles 
criaram um estúdio em Sidney para produzir diversos conteúdos relacionados 
ao dispositivo, entre os quais um “hands-on” do iPhone recém-lançado (um 
pequeno vídeo mostrando o aparelho a ser desempacotado). “Nas seis cober-

As marcas usam 
recursos que rastreiam 

o olhar e medem  
as ondas cerebrais, 

para entender  
as emoções dos fãs  

de tecnologia
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TRÊS EMBAIXADORES AUDI CONFESSAM SEUS DESEJOS CONSUMISTAS NA ÁREA DE TECNOLOGIA

Fetiches eletrônicos

“A tecnologia que mais tem me chamado 
atenção é o blockchain, que transforma em 
realidade as moedas digitais. Eu tenho uma 
carteira digital, conectada ao meu banco, com 
um cartão de crédito virtual. Ele é gerado  
a partir de um aplicativo no meu smartphone 
e com o limite que eu determinar.” 

BOB BURNQUIST, skatista

“Câmeras me atraem demais. Principalmente 
as de cinema. Eu admiro a tecnologia das 
câmeras ‘verdadeiras’, de marcas como a 
RED, cujos modelos são verdadeiras joias. 
Fazem imagens de cinema de verdade, 
sem compressão. Imagens cruas, com uma 
textura de valor inigualável.”

LUIGI CANI, paraquedista

“Meu fetiche, no geral, está sempre ligado 
à mobilidade. Por isso, para mim, o objeto 
que ultimamente melhor representa 
meu desejo de consumo tecnológico são 
as e-bikes [as bicicletas elétricas]. Na 
verdade, já faz algum tempo que tenho 
construído as minhas próprias e-bikes.”

LUCAS DI GRASSI, piloto

A maior pesquisa feita 
sobre neuromarketing 
mostra que 50% das 
propagandas não 
funcionam e que 75%
das decisões de compra  
são inconscientes 
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nos EUA. A função básica do neuromarketing é descobrir o que o consumidor 
gosta em um produto. Estatísticas presentes na maior pesquisa de neuromar-
keting feita até hoje, pelo especialista Martin Lindstrom – e divulgadas no livro 
A lógica do consumo – indicam, por exemplo, que 50% das propagandas não 
funcionam e que as decisões de compra são inconscientes em 75% do tempo. 
“Com o neuromarketing, as empresas conseguem ter quase 100% de certeza 
de que seu produto atenderá as necessidades do consumidor”, diz Tabajara. 

Para que essa taxa de acerto seja mesmo alta, as multinacionais usam so-
luções vindas da neurociência para obter respostas mais exatas em pesquisas 
feitas com clientes, sem que eles façam uso de filtros emocionais ao respon-
der. Entre esses recursos está o eye tracking, uma ferramenta de rastreamento 
do olhar que revela quais detalhes do produto – no mundo da tecnologia, isso 
pode significar o protótipo de um smartphone, de um site, de um game etc. – 
capturaram o olhar do usuário. “Também se faz uso de eletroencefalograma, 
para se medir a emoção, a atenção e a ativação da memória do consumidor”, 
diz Tiago. “Em um comercial de 30 segundos de um novo celular, por exem-
plo, essa ferramenta monitora o quanto cada parte da propaganda gerou de 
emoção, de atenção e de memorização. Tudo baseado nas ondas cerebrais. As 
empresas, assim, podem decidir em que momento do vídeo as mensagens-
-chave do produto devem ser transmitidas”, diz o especialista.

Uma consequência de tanta sofisticação é o surgimento dos chamados “clu-
bes de defensores de marcas”. Esses grupos são formados por fãs de grifes 
como a Apple e a Nintendo – principalmente na eterna discussão entre elas, a 
Sony e a Microsoft, em assuntos como telefonia e games. Eles vivem tentan-
do descobrir minúcias dos próximos lançamentos, especulam sobre recursos e 

interagem com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. Possuem até 
uma hierarquia, baseada em quem tem mais produtos de determinada marca, 
sabe mais sobre ela ou tem mais acesso a informações privilegiadas. “A empre-
sa que entende esse comportamento se dá muito bem”, diz Tiago. “Ela passa 
a vender não mais baseada na fórmula custo + margem de lucro: ela coloca 
quase o preço que quiser, sabendo que haverá compradores.” 

Não é de se surpreender que o grupos dos mais fanáticos por tecnologia, 
antes entendidos como um pequeno nicho, agora sejam muito bem-vistos 
pelas empresas do setor. “Suas opiniões, em canais de mídia social, podem 
influenciar muito na decisão de compra dos produtos, principalmente entre 
quem tem conhecimento mais avançado”, lembra Mendes, do Insper. Além 
disso, essa categoria já representa, por si só, uma fatia importante do con-
sumo de TI. “Os consumidores ‘hardcore’ respondem por uma parcela, nada 
desprezível, de 13,5% do mercado de consumo de tecnologia”, afirma Pau-
la Limena, autora do livro The Millennium Mind, sobre o comportamento 
de consumo da chamada geração millennial. “Existem até empresas que se 
dizem especialistas em fazer marketing a esse tipo de público. A belga The 
Insiders, por exemplo, afirma ter uma metodologia para mapear e identificar 
os early adopters ‘de carteirinha’”, ela completa. 

Se tanta ciência serve para entender o cérebro de quem compra os eletrôni-
cos, no fim, é no coração deles que a história termina. “Cada vez que compra-
mos uma marca, pegamos emprestadas as emoções que ela transmite”, resume 
Tabajara. “Os fãs de tecnologia sentem, como todo consumidor, a necessidade 
desses significados.” É mesmo uma complexa máquina de vender novidades, 
que parece rodar no modo alta performance. De Nova York à Austrália.             //
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Páginas Prata

Por Paulo Lima (texto) e Lucas Lima (retratos)

Taís de verdade
Em uma conversa aberta e pessoal com o editor da Audi Magazine, Paulo Lima, a atriz Taís Araújo reflete sobre a vida 

real em que se equilibra. Estrela sempre em evidência, se tornou ícone celebrado por vozes como a ONU e a banda U2. 

Ao mesmo tempo precisa lidar com preconceitos, digerir sucessos e fracassos e administrar um “casamento global”. 

Aos 39 anos, madura e sem máscaras – “minha bunda não está tão legal, mas minha cabeça está ótima!” –, ela revela 

que cultiva um novo desejo: o de fazer algo concreto pela educação 
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Páginas Prata

Por ser atriz e referência feminina, volta e meia 
você se vê em situações difíceis. Por exemplo, 
aquele crime de preconceito racial contra você 
na internet. Agora, essa situação incrível no 
show do U2, sua foto num telão, como uma das 
mulheres mais transformadoras do mundo. Uma 
menina de 39 anos se vê nessas situações, e você 
tem agido de forma elegante e ao mesmo tempo 
coerente... Como é quando acontecem essas si-
tuações que saem do mundo das artes e vão para 
o lugar da visibilidade total?
Olha, não sei se faço uso de coerência, nem 
de elegância. Porque vira e mexe eu não sei o 
que fazer. Mesmo. Não sei como reagir. E aí 
prefiro não fazer nada, sabe? No caso do U2, 
é isso. O que seria melhor? Acho que tenho 
que agradecer, mandar flores com uma carta 
agradecendo... Nem sei se vai chegar nos caras 
[risos]. Tem uma galera que me ajuda a fazer 
as minhas redes, mas muitas vezes a nossa ma-
neira é não agir mesmo, ou agir depois, acho 
que eu não tenho essa ansiedade da internet. 
Meu analista falou uma coisa que eu achei ma-
ravilhosa, no caso da abóbora da Ana Maria 
Braga. Cheguei arrasada, nego me chamando 
de mal-educada porque eu não quis comer uma 
abóbora... Aí meu analista virou e falou: “Você 
alimentou eles, né?”. Cara, é, eu alimentei. Ali-
mentei de conteúdo, de debate, e aí os caras 
cobram e se acham no direito de dizer: “Você é 
mal-educada porque não quis comer uma abó-
bora”. Você está aberta a julgamentos.

Você consegue imaginar se seria assim se você 
fosse loira?
Não consigo imaginar. Eu tinha um namorado 
maravilhoso que dizia assim: “Sabe que se você 
fosse branca você não teria a menor graça, né?” 
[risos]. Adoro esse comentário. 

Você está com 39 anos, é uma época da vida em 
que em geral as pessoas já têm um plano de voo 
razoavelmente definido e em curso... O que você 
deseja da sua vida daqui para a frente? O que 
quer fazer além do que já fez?
Artisticamente, quero ser dona do meu trabalho, 
produzir as minhas coisas. Essa [O topo da monta-
nha] é a terceira peça que eu produzo. Quero ter au-
tonomia artística, o que eu consigo fazer com mais 
facilidade no teatro. Não acontece muito na tele-
visão, porque sou contratada da Rede Globo, mas 
mesmo ali consigo ter autonomia, conquistei isso, o 
que é muito legal. Dentro da Globo, eu queria muito 
surfar uma onda que ainda não tenha surfado por 
lá... E quero fazer cinema, que fiz muito pouco. Ar-
tisticamente, é isso. E quero educar o mundo, né? 
[Risos.] Quero educar o Brasil, quero! Não vou con-
seguir, óbvio que não. Mas quero tentar transfor-
mar este país em um país um pouco mais palatável.

Mas, na prática, o que você acha que deveria ser 
feito na educação? 
Paulo, eu tento mudar a educação de quem está 
a minha volta. Por exemplo, potencializar as pes-
soas que trabalham na minha casa e os filhos 
dessas pessoas. Isso eu posso fazer porque está 
ali, ao meu alcance, sem pensar. Pensando, eu 
acho que temos que pressionar o governo. Va-
mos votar agora e temos a chance. Se a gente 
se conscientizar, como sociedade civil, de que a 
mudança vem através de educação, é só votar em 
quem tiver a educação como prioridade, mesmo. 
É culpa da nossa falta de responsabilidade, de a 
gente não pesquisar qual é o background do cara 
que está ali há 30 anos e nunca fez nada e con-
tinua sendo reeleito. E eu estou falando de mim 
mesma: eu pego, olho qual a proposta do cara e 
dificilmente eu olhei qual era o backgroud desse 
cara, entendeu? Difícil! 

Em 2009, quando interpretou a supermodelo Helena na novela Viver a vida, 
de Manoel Carlos, Taís Araújo se deparou com uma encruzilhada que mudaria 
para sempre o curso de sua carreira. Com o papel, ela se tornou um raro exem-
plo de protagonista negra em uma novela da TV Globo. Só que, em vez de 
encontrar o esperado caminho do sucesso, a atriz amargou um fracasso de crí-
tica e de público. “Eu falava: ‘Meu Deus, estou perdendo não só minha chance 
como estou fazendo um monte de gente perder a grande chance’”, ela conta, 
nesta conversa com Audi Magazine. Naquele momento, Taís não apenas foi 
confrontada por uma suposta incompatibilidade com a personagem, como, 
principalmente, entendeu a responsabilidade social que carregava. “Ali eu vi 
que tipo de atriz queria ser. E eu teria que me reinventar como artista.”

Conversa, no caso, é mesmo a palavra certa. Em um hotel na região dos 
Jardins, em São Paulo, durante quase toda uma tarde, o diálogo teve ao 
mesmo tempo a energia elevada de uma troca de ideias interessantes e o 
tom íntimo e pessoal de um papo entre 
velhos conhecidos. Taís falou sobre o que 
a deixa feliz ou angustiada, sobre o amor 
e o dinheiro, o prazer e o preconceito, o 
que tem e o que deseja ter – falou, tudo 
somado, sobre a vida real.

Aos 39 anos, com a carreira consoli-
dada (e desde 2015 no ar com o seriado 
Mister Brau, na TV Globo, que protago-
niza ao lado do marido, Lázaro Ramos), 
ela assume um papel que vai muito além 
das câmeras e personagens. Nos shows 
que realizou em São Paulo, em outubro, 
a banda irlandesa U2 homenageou gran-
des mulheres como Ellen DeGeneres e Mi-
chelle Obama. Quando o telão exibiu ima-
gens de brasileiras, o rosto de Taís Araújo 
figurou ao lado de Tarsila do Amaral, Ma-
ria da Penha e Conceição Evaristo. “Mu-
lheres estupendas”, definiu ao microfone 
o vocalista Bono, em português. Neste 
ano, a atriz também foi nomeada defen-
sora dos direitos das mulheres negras 
pela ONU Mulheres Brasil, eleita uma das 
cem personalidades afrodescendentes 
com menos de 40 anos mais influentes 
do mundo pela iniciativa global Mipad e 
convidada a abrir um debate na Universi-
dade Columbia, em Nova York. Tudo sem 
que seus olhos sorridentes se desviem do 
alvo: “Quero ser dona do meu trabalho, 
ter autonomia artística”, ela conta. “E 
quero educar o mundo, né?!”

Na página ao lado: Taís 
no berço com a mãe, 
Mercedes; a atriz aos 

9 anos; na festa de 
debutante; e com a 

irmã, Cláudia, em uma 
cachoeira em Itatiaia
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“Eu já ouvi que 

‘a Taís é negra de 

butique’. Tudo que 

eu queria é que 

todo negro fosse 

negro de butique, 

que tivesse a chance 

de sonhar”
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“Vamos votar agora  

e temos uma chance.  

Se a gente se 

conscientizar de que 

a mudança vem através de 

educação, vai votar 

em quem tiver a educação 

como prioridade”
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A menina estava atrás de mim. Quando olhei, era 
uma menina branca, muito branca, o cabelo liso. 
Eu senti uma vergonha de mim, porque eu tinha 
certeza de que havia sido uma menina negra que 
tinha escrito. Quando olhei para aquela menina eu 
pensei: “Acho que estou falando para mais gente 
do que imagino”. Quando vi essa menina dizendo 
“Você é minha maior referência”... Cara, onde é 
que essa menina me viu como referência dela? Aí 
também dá uma alegriazinha, né? Acho que essa 
juventude é uma geração mais aberta para o ou-
tro, questão de gênero, de etnia, de raça. Tem uma 
galera aí que tá vindo melhor do que a gente. 

Acho que tem, sim, e que tem bastante a ver 
com o trabalho da nossa geração, de pôr o dedo 
nessas questões. Como você acha que seria o 
mundo se todos fossem da mesma cor? 
Acho que iria piorar, as pessoas não são iguais 
e isso não é um problema, gente. A Djamila [Ri-
beiro] tem uma frase maravilhosa: “Diferenças 
não são problema desde que elas não causem 
desigualdade”. O problema é a desigualdade, é 
a falta de oportunidade. Talvez a pergunta fosse 
outra: Como seria o mundo se todos tivessem as 
mesmas possibilidades?

Então vamos fazer essa: se todo mundo fosse 
transparente, azul ou verde, o que aconteceria?
Também não acho que seria essa pergunta. Acho 
que a pergunta é: O que seria se todo mundo fosse 
transparente, azul ou verde e tivesse as mesmas 
possibilidades? O negócio são as possibilidades. Se 
todo mundo tivesse a mesma chance de educação, 
seja ela qual for. A diversidade é uma riqueza. Se a 
gente é o país mais diverso, por que a gente não é 
o país mais rico? Porque, na verdade, o poder não 
está na mão de todo mundo. 

Você chora muito, Taís?
Muito. 

Qual foi a última vez?
Sei lá, eu choro o tempo inteiro. Eu estava na cama 
e comecei a chorar, “o meu filho, o moleque está 
grandão, com 6 anos...”. Ó, vou chorar de novo. 

Você chorou agora.
É, chorei agora.

Eu já fiz algumas vezes esta pergunta, mas 
nunca a pessoa respondeu “agora” [risos].
Eu choro à toa!

Quantas vezes por mês você tem vontade de su-
mir, de sair desse lugar de exposição?
Muitas! Mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida 
preservada. Tenho uma vida muito normal, tenho 
dois filhos pequenos que exigem muito a minha pre-
sença. Meus filhos não sabem quem eu sou quando 
as pessoas tiram foto comigo...Mas não querem sa-
ber. Tenho uma vida que qualquer mulher que traba-
lha muito tem. Uma família muito normal.

Isso inclui uma angústia que toda mulher que 
trabalha muito tem que é essa distância dos fi-
lhos, né?
Muito! Isso é uma dor louca. E eu sinto que o 
que mais machuca não é o trabalho, o que me 
faz chorar é quando eu vou me divertir. Que doi-
deira, né?

Como assim?
Por exemplo, eu fiz uma viagem com as minhas 
amigas para o Atacama, eu e mais duas amigas. 
Eu fui num mau humor, fui chorando, cheia de 
culpa... Nos quatro dias em que poderia ficar com 
meus filhos, eu estava abrindo mão pra ir para 
o Atacama. Fui numa dor, estava num bode, era 
uma culpa gigantesca por estar indo descansar. 
É muito louco. Fui pra Nova York e aconteceu a 
mesma coisa. Porque eram dois dias em que eu 
poderia estar com meus filhos...

Não falta assunto para o seu analista, né?
Não falta! Esse me aguenta! Mulher se cobra, 
gente...

Você se cobra muito por conta da projeção que 
conquistou? 
Muito. Uma vez eu recebi uma carta no camarim 
do Serginho Groisman, igual a muitas que recebi, 
mas talvez essa tenha mudado meu ponto de vista 
em relação ao meu trabalho. A menina falava: 
“Você é minha referência” e tal. Eu li, guardei na 
bolsa, entrei no estúdio e não sei por que eu per-
guntei quem foi que escreveu a carta, fora do ar. 

Esse negócio de criar filho... Você tem um me-
nino de 6, né?
É, tenho um menino de 6 e uma menina que vai 
fazer 3. 

O moleque já está com essa loucura das telas, 
do eletrônico? 
Meu filho, não. 

Como você conseguiu isso?
Não é da natureza dele. Meu filho é um cara su-
persensível, é um menino muito doce. Hoje, o 
Lázaro falou: “Botei ele numa aula de canto”. 
Botou ele numa casa de artes que tem canto, sa-
pateado, teatro, não sei o quê. Tem que potencia-
lizar o que esse cara tem de melhor. 

Seu pai é economista e sua mãe, pedagoga. 
Você sofreu algum tipo de preconceito na comu-
nidade negra, dos negros mais pobres acharem 
que você fosse alguém... [ela interrompe]
Claro que já. Eu já ouvi: “A Taís é negra de buti-
que”. Talvez porque eu tive a chance de sonhar e 
sonhar é para poucos neste país, é um privilégio. 
Mas eu acho que isso se diluiu na época da injúria 
racial na internet, porque aí a gente se uniu num 
ponto que é comum a todos nós, independente-
mente da sua origem. Tudo que eu queria é que 
todo negro fosse negro de butique, amor, que ti-
vesse a chance de sonhar.

Quando ouve um rap ou um funk, algumas das 
principais formas contemporâneas de expressão 
popular, você se sente deslocada ou representada?
Eu não me sinto deslocada, não. Você sabia que 
quem trouxe a minha identidade negra com mais 
força foram os Racionais MC’s? Foi ouvir Racio-
nais na adolescência. Porque eu estava embran-
quecendo, eu morava na Barra da Tijuca, não ti-
nha ninguém parecido comigo, tudo que parecia 
comigo era tido como ruim, não prestava, era feio. 
Ouvir os Racionais me trouxe a construção de mi-
nha identidade negra.
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E o casamento, a convivência com o Lázaro? 
Como era a consciência dele?
O Lázaro [Ramos, ator] tem uma origem total-
mente diferente da minha. Vem de bairro pobre, o 
pai dele tinha um pouco mais de poder econômico, 
mas nem se compara aos meus pais. O Netinho [de 
Paula, cantor e político], que eu namorei, também 
tinha origem muito diferente. Ele foi um cara que 
me provocou, me chamava de patricinha o tempo 
inteiro. “Não tenho culpa”, eu me justificava. 
Acho que é o que todo branco fala, era meu pen-
samento também: “Não tenho culpa se eu nasci 
com dinheiro”. Culpa eu não tenho, mas posso ter 
alguma responsabilidade e agir sobre isso. Isso foi 
uma conquista que começou lá no Netinho, cara. 
De repente, eu me vi entrando na Cohab, eu olhava 
e todo mundo ali era igual a mim. Falei: “Pô, me 
sinto mais à vontade aqui do que no lugar onde 
eu moro”. Isso veio muito dos caras com quem eu 
me relacionei. Até porque lá na Barra, na escola, 
eu não era interessante, os caras não me queriam. 
Eu era a mais maneira, a articuladora, mas não era 
a desejável, durante a minha adolescência inteira. 
Eu não acho que o meu encontro com esses dois 
caras foi por acaso.

Vamos falar de outra força poderosíssima: o 
dinheiro.
Gosto [risos]. 

Como é essa energia aí? O que você faz, como 
lida, onde gasta?
Eu não gasto, acho que invisto. Porque viagem 
é investimento, educação de filho é investi-
mento, acho que investi nos profissionais que 
trabalham comigo.

Você não tem aquela loucura de um dia voltar 
para casa com cinco bolsas?
Não. Já tive, antes dos meus filhos. Um monte de 
coisa que eu olho na minha casa e falo: “Por que eu 
tenho isso?”. Quando eu estava grávida do João, fui 
ver o Obama no Municipal [o teatro, do Rio] com um 
vestido Alaia. Aí o Sebá [Marcelo, seu empresário] 
disse: “Nossa, está na hora de comprar outro Alaia”. 
Eu falei: “Me dá, amor, porque está custando US$ 3 
mil”. Tu acha que é assim, que tu compra um Alaia 
por semana? Compra um e usa até morrer, né?
 

Tem aquela pergunta do Ernesto Varela, aquele 
repórter que o Marcelo Tas fazia, pro Nelson Pi-
quet. Ele falava: “Piquet, atrás do que os pilotos 
de F1 estão correndo?”, e o Piquet olha pra ele 
e fala: “Grana!” [risos]. Você tem medo de ficar 
pobre, por exemplo? Acha que viveria bem? Você 
conhece muita gente que não tem grana e tem 
uma vida gostosa? 
Muita. Acho que eu viveria bem, também. Claro 
que acho dinheiro importante. Fico muito pen-
sando nos meus filhos e, tá, na minha velhice. 
Quando vejo um casal já com os filhos criados, a 
pergunta que eu faço é: “Vocês viajam muito?”. 
Meu sonho é esse: educar meus filhos e depois 
pegar o Lázaro e viajar o mundo.

Abaixo, com o marido, 
Lázaro Ramos, 
durante a gravidez da 
segunda filha do casal
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E a chatice do casamento?
Tem um monte, né?

Vocês estão juntos há quantos anos já?
Treze. 

A barreira dos sete já passou faz tempo. Como você 
aguenta, assim, aquela coisa chata, os momentos 
insuportáveis? Vai para a psicanálise, usa cachaça?
Vou. Vou para a psicanálise, vou pras amigas tam-
bém. Tipo: “Aí, não aguento mais! Chato!”.

Como é que você define o casamento? 
Cara, não posso falar do casamento como institui-
ção porque cada casamento é um casamento. O 
meu é um pilarzão da minha vida. Sólido, impor-
tante. Ele me potencializa e me ajuda em todos 
os outros aspectos, ele me estabiliza. Acho que a 
gente tem uma família que é tão sólida que mesmo 
se deixar de ser marido e mulher essa família vai 
continuar, vai ter essa solidez, sabe? Mas meu ca-
samento hoje em dia é muito legal.

Para quem vê de fora, o Lázaro é um fofo. Mas, 
de longe, todo mundo é fofo e lindo, né?
O Lázaro é difícil, o Lázaro não é fácil.

O que é o mais legal desse cara?
Ele tem muitas coisas legais: é muito criativo, 
presente, carinhoso, preocupado com o bem-es-
tar da família. Agora, o que é o mais chato: ele é 
muito presente [risos]. Cobra. É ciumento, super 
cabeça-dura. Eu sou superflexível, sou sagitariana 
casada com um escorpião. Eu sou da liberdade, 
ele é o controlador. Acho que já desistiu, mas ele 
tenta exercer isso, porque tem um exercício do 
controle, isso eu acho muito chato. Mas tenho um 
casamento que é muito legal, mesmo. 

Você se lembra de Cidade Baixa [filme de Lázaro 
Ramos]? Como é assistir a um filme que tem o 
seu marido em cenas de sexo muito forte?
Eu vi Cidade Baixa [2006] quando estávamos nos 
primeiros meses de namoro. Estava sentada ao 
lado dele quando começou uma cena de sexo oral 
na Alice Braga. Falei: “Bom, vou ter que encarar 
isso, né?”. Mas o bom lá em casa é que o pau que dá 
em Chico dá em Francisco, né, amor? Ele também 
tem que encarar. Mas uma coisa eu posso falar aqui, 
olhando nos seus olhos: tenho 23 anos de carreira, 
na Globo tenho 21 anos, e nunca me envolvi com 
nenhum par romântico. Acho que isso é possível.

O que na vida fez você sofrer de forma quase in-
suportável? Eu me lembro do suposto fracasso 
de quando você interpretou a Helena, em Viver 
a vida (2009)...
É. Pois é... Esse momento, por exemplo. Hoje em 
dia eu acho que é minha grande vitória, de verdade. 
Eu sofri, mas não seria a atriz que sou hoje se não 
tivesse passado por esse momento. 

Por quê? O que aconteceu?
Porque eu achava que ali era a grande chance da 
minha vida artística; protagonista da novela das 
8, da Rede Globo. Quando uma pessoa com as 
minhas características faz um trabalho de des-
taque, nunca é só pra gente. Ele sempre rever-
bera e é importante para muitos. Eu achei que 
era a nossa chance. E o trabalho foi um fracasso. 
E eu falava: “Meu Deus, eu tô perdendo não só 
minha chance, mas tô fazendo um monte de 
gente perder a grande chance”. Ali eu vi que tipo 
de atriz eu queria ser. Vi que tinha que me rein-
ventar como artista. E aí a minha vida mudou. Eu 
vi como era importante a autonomia, como era 
importante você olhar pra um autor, reconhecer 
a importância dele. E que a minha contribuição 
artística também tem uma importância. E de im-
por a minha criação ali.

Tem uma interação entre você e o Lázaro, em 
casa, sobre essas questões de trabalho?
Tem, muito. Em casa, eu e o Lázaro dividimos 
as tarefas, a gente se ajuda muito. Profissional-
mente, funcionamos bem juntos, também. Acho 
que o Mister Brau é uma prova disso, a peça tam-
bém. Nem sempre eu escuto ele, né? Tem coisas 
que ele diz: “Nossa, isso não vai dar em nada”, 
e aí eu falo: “Mas isso é meu, não é seu”. Ele vai 
dirigir um filme e quer que eu faça, e eu falei: 
“Vou ser sua Giulietta Masina só se você virar o 
Fellini, amor” [risos].

Você falou isso quase com cara de tristeza.
É, uma pena [risos]. Nunca, com nenhum!

Para muita gente, o envelhecimento é um terror, 
como se cada dia fosse uma pequena piora rumo 
ao fim. Como é para você? Você ainda é jovem, 
mas como é essa ideia de envelhecer? 
Eu acho que tenho lidado bem porque sinto uma 
melhora em mim, inclusive uma melhora física. 
Eu acho meu corpo mais bonito hoje. Não é nem 
que seja mais bonito, é que eu aceito o corpo que 
tenho, coisa que não aceitava quando era adoles-
cente. Minha bunda não tá tão legal, mas minha 
cabeça tá ótima! Acho que tá compensando [ri-
sos]. Eu nunca fiz um botox, nunca fiz nada, tenho 
o maior medo de mexer na minha cara. Acho que 
na minha profissão é ruim mexer na cara, a gente 
ganha muito com a vivência. Mas também é fácil 
falar isso com a minha cara, né, o preto envelhece 
melhor. Eu tenho uma alimentação super saudá-
vel, nem beber mais eu bebo, não fumo, não fumo 
nem maconha... Então, está indo tudo bem.

Se tivesse que se definir num tuíte de uma pa-
lavra só...
Não tenho essa capacidade [risos].

Tem que fazer. O que você falaria?
O que eu sou?

É. 
Agregadora. O Lázaro me ajudou a chegar 
nessa. Outro dia, ele perguntou: “O que você 
acha que faz melhor na vida?”. E eu disse: 
“Acho que eu agrego as pessoas”. Eu acho que 
eu sou isso: agregadora.                                       // 
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“Basta fazer uma pressão contra o dente”, escreveu 
Nina Horta, “que a gordurinha presa àquela es-
treita pele crocante do torresmo se desmancha 
como algodão-doce”. Eis o torresmo de Sueli, 
pelo qual a cronista morreria, “lágrimas suaves 
de banha escorrendo pelo canto dos olhos”.

Qual é o seu maior pecado gastronômico? Pense 
em uma comida provocante, suculenta, apelativa 
– a chamada “food porn”, conceito que virou uma 
deliciosa mania nas redes sociais (procure pela 
hashtag #foodporn). Em uma edição sobre o tema 
Desejo, Audi Magazine ouviu sete apreciadores da 
boa mesa, como o chef Alex Atala e a barista Isa-
bela Raposeiras, para descobrir quais pratos eles 
consideram escandalosamente apetitosos. 

Antes, vale rememorar um ensinamento de 
Gilberto Freyre (1900-1987), um dos maiores so-
ciólogos brasileiros. Para ele, o prazer do paladar 
é como o “prazer do sexo: essencial à condição 
humana”. Leia sem pudores.

e orelhas*

Olhos, 

boca,

narinas

Por Luiza Fecarotta  Fotos Dulla

(*trecho de “A tua presença morena”, de Caetano Veloso)
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ALEXANDRA FORBES, 41, colunista da Folha de S.Paulo, especializada em 
gastronomia | Black Burger (hambúrguer com tutano), do Z-Deli (R$ 28) 

Comida pornográfica, para Alexandra Forbes, deve ser úmida ou cremosa. 
“O hambúrguer com tutano da Z-Deli é tão úmido por dentro que os sucos 
escorrem pelos meus dedos.”

Já dizia Gilberto Freyre, aliás, que algumas comidas ficam mais gostosas 
se pinçadas com a ponta dos dedos, como em cena de Dona Sinhá e o filho 
Padre, obra de 1964, na qual se refere ao prazer de saborear pratos não só 
com o paladar, mas “sentindo a comida com as mãos inteiras, lambuzan-
do-se todo, sem etiquetas de garfo nem de colher de prata”.

Bem, nesta receita de Julio Raw, o hambúrguer é embalado num pão fofi-
nho, rico em ovos e leite, à semelhança de um brioche, e besuntado com um 
molho rôti denso e viscoso, com colágeno abundante, resultado do suco dos 
ossos e cartilagens, que fica a apurar lentamente. Seu auge, porém, vem do 
naco de tutano, macio e untuoso, pura gordura. Extraído da canela dianteira 
do boi, o tutano é assado e servido bem quente, a derreter e infiltrar na carne.

Z-DELI SANDWICH SHOP
R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros; tel. (11) 2305-2200 
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JEAN PONCE, 36, barman do Guarita| Bolinho de arroz cremoso recheado 
com queijo, do Guarita (R$ 7,50) 

Jean Ponce é expert em drinques – e traz às suas criações ingredien-
tes brasileiros –, mas também tem lá sua estima por quitutes. Quando 
se fala em “food porn” lhe vem à cabeça uma série deles: a empanada 
de calabresa com queijo, “de comer de joelho, com a pimenta feita na 
casa”, do Seu Zé, um boteco na Vila Madalena, ou a favada do Mocotó, 
“dos deuses”, que o faz salivar. 

Mas sua predileção é o bolinho de arroz do bar Momo, clássico carioca, “que 
tem a casquinha crocante por fora, levemente queimada, que de cara já é bem 
provocativa”. Por dentro, diz ele, tem “queijo derretido, é obsceno de tão bom”. 

De tanto que gosta, ele pediu para o Greg (chef do Guarita) conseguir a 
receita original e reproduzi-la em São Paulo. “Era tesão demais para ficar tão 
longe e restrito às minhas idas ao Rio, ainda que eu vá com frequência.” 

GUARITA
R. Simão Álvares, 952, Pinheiros; tel. (11) 3360-3651
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ALEXANDRA CORVO, 42, sommelière dona da escola de vinho Ciclo 
das Vinhas | Alheira com ovo frito e verduras, do bar do Jiquitaia (R$ 21) 

A alheira servida no bar do Jiquitaia atiça os sentidos da sommelière. Ela é aco-
modada sobre um caldo espesso de frango, na companhia de hortaliças cozi-
das, sob um ovo frito de gema mole. “Ai, nossa, aquela gema… Você vai garfar 
e o ovo dá aquela escorrida em cima da alheira, acho bem pornográfico.”

Em seu preparo caseiro, o chef Marcelo Corrêa Bastos combina diferentes 
cortes de porco, com pão e temperos intensos e molda a massa em forma de 
hambúrguer, que, finalizada na chapa, ganha atraente tom dourado.

JIQUITAIA
R. Antônio Carlos, 268, Consolação;  
tel. (11) 3262-2366
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JOÃO GRINSPUM FERRAZ, 35, professor de história e foodie da Casa 
do Carbonara | Linguine com conchas, da Osteria del Pettirosso (R$ 75) 

“O gosto buscou auxílio na visão e no olfato”, escreveu o autor francês Brillat- 
Savarin (1755-1826) em A Fisiologia do gosto. Eis o linguine com vôngole 
e mexilhões, da Osteria del Pettirosso: belíssimo, a exalar perfume quando 
acomodado sobre a mesa. “É altamente pornográfico. A emulsão das conchas 
com a água do cozimento, sem manteiga nem nada, te provoca uma sensação 
de prazer inacreditável”, diz o professor, apreciador da boa mesa. 

O chef italiano Marco Renzetti parte do princípio do risoto para prepará-lo  
– e a única gordura que lhe acrescenta é um tantinho de azeite. A massa 

é cozida no caldo das conchas, que reduz até que fiquem concentrados 
os sabores e o amido. “Fica aveludado e cremoso, mas sem excesso de 
gordura”, diz Renzetti. “Gordura dá prazer mas, em excesso, mascara os 
sabores. No caso desta massa, a gente tenta deixar em absoluta evidência 
todos os sabores.” 

OSTERIA DEL PETTIROSSO
Al. Lorena, 2.155, Jardim Paulista; tel. (11) 3062-5338
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ALEX ATALA, 49, chef do D.O.M. | Bolo gelado de coco, do Mercadinho 
Dalva e Dito (R$ 10)

Não dá para falar de “food porn”, diz Alex Atala, sem falar de um pensa-
mento de que gosta muito: “A cozinha é perversa e libidinosa: com jeiti-
nho, tudo é gostoso”.

“Não dá para falar de ‘food porn’ sem falar de libido, volúpia e, sobretu-
do, de indulgência. Indulgência não é só o que você come, mas a maneira 
como você come: se lambuzar, lamber os dedos. Criar emoção através da 
comida é talvez mais importante do que, propriamente, o ingrediente que 
está a nossa frente.” 

Para ele, o bolo gelado de coco do Mercadinho Dalva e Dito, embrulhado no 
papel-alumínio, serve de símbolo. Sua base, cuja primeira etapa do preparo se 
assemelha a de um pão de ló, é enriquecida com creme de leite e manteiga e, 
em seguida, embebida em uma calda com leite de coco, levemente adocicada 
com leite condensado. Depois de cortado, o bolo é polvilhado com coco ralado. 

“Tem uma indulgência muito grande na cremosidade, nas texturas, no 
sabor, mas, sobretudo, em abrir o papel-alumínio, comer com a mão e se 
lambuzar um pouco. Acho que aí tem um quê de perverso…”

MERCADINHO DALVA E DITO
R. Padre João Manuel, 1.115, Cerqueira César; tel. (11) 3068-4444

Audi Magazine 51

AUDI106_FOOD PORN.indd   51 04/12/17   11:03



AILIN ALEIXO, 41, jornalista, fundadora do blog Gastrolândia | Pão de 
queijo recheado com goiabada, do Quem Quer Pão 75 (R$ 7) 

Na cozinha que batizou de baianeira, a exibir referências da Bahia e de Minas 
Gerais no Quem Quer Pão 75, a chef Manuelle Ferraz tem um xodó: seu rústi-
co pão de queijo. Para fazê-lo, ela traz polvilho artesanal de sua terra, o Vale 
do Jequitinhonha, onde também vai buscar o queijo de leite cru, usado em 
grande proporção na receita, “que confere miolo denso e belamente elástico 
e casca dourada, crocante”, nas palavras de Ailin. 

“Na minha versão favorita, ele é recheado de goiabada cremosa. Leva bra-
silidade – deliciosa, farta, cheirosa. Leva talento. É Romeu e Julieta baianeiro, 
com amor de sobra.”

A goiabada, que escorrega no prato, também vem das mesmas bandas do 
interior mineiro e é feita em pequena escala, das frutas frescas, colhidas só 
em sua época.

QUEM QUER PÃO 75
R. Dona Elisa, 117, Barra Funda; tel. (11) 2538-0844

Tr
at

am
en

to
 d

e 
im

ag
en

s:
 M

ar
ce

lo
 B

is
co

la
Pr

od
uç

ão
: F

lá
vi

a 
R

ib
ei

ro

Audi Magazine52

Now

AUDI106_FOOD PORN.indd   52 04/12/17   11:03



ISABELA RAPOSEIRAS, 43, barista e mestre de torra, dona do Coffee 
Lab | Sorvete de doce de leite do La Guapa, da Paola Carosella 
(R$ 11, uma bola)

“É tão desesperadamente erótico que às vezes eu passo no La Guapa, pego 
um pote para levar para casa e detono o sorvete de doce de leite da Paola. 
Isso pra mim é tesão à quinta potência”, diz a barista, que vive a zanzar 
pelos restaurantes da cidade. 

A receita acompanha a carreira da argentina, chef do Arturito e jurada 
do Masterchef, reality show de gastronomia da Band, desde os primórdios. 
Sua base, bem açucarada, é um doce de leite caseiro, escuro, enriquecido 
com fava de baunilha, creme de leite e gema de ovo. Resulta em uma massa 
supercremosa, lisa e brilhante – para comer às colheradas, sem controle. 

LA GUAPA EMPANADAS
R. dos Pinheiros, 248-B, Pinheiros; tel. (11) 3061-3661
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Um bonde

Embarque em uma irresistível viagem pela família de superesportivos da Audi, designada pela                                        sigla RS: uma linha criada na subdivisão Audi Sport para levar às ruas a emoção de pilotar um carro de corrida  
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chamado desejo

Embarque em uma irresistível viagem pela família de superesportivos da Audi, designada pela                                        sigla RS: uma linha criada na subdivisão Audi Sport para levar às ruas a emoção de pilotar um carro de corrida  

Por Carlos Cereijo
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Audi RS 3 Sedan

Em sua recém-lançada versão sedã, o modelo chega ao 
mercado com o motor cinco cilindros mais potente do mundo. 
Com velocidade máxima de 250 km/h, a tração integral quattro 
ultra faz o RS 3 Sedan chegar aos 100 km/h em 4,1 segundos.

Motor: 5 cilindros em linha, 2.5 Turbo FSI com 400 cavalos  
Itens: câmbio S-tronic de sete marchas, sistema de som Bang 
& Olufsen, pinça de freio, teto solar

A Audi sempre investiu nas mais diversas categorias do automobilismo, 
desde os ralis à recente Formula-E (de carros elétricos). Mais do que uma apos-
ta em marketing, a marca das quatro argolas usa as pistas de corrida como 
um laboratório para colocar à prova os mais recentes avanços da equipe Audi 
Sport, para depois serem incorporados nos modelos de rua. Um bom exemplo 
disso é o sistema de tração integral quattro, desenvolvido para as provas rali, 
que desde 1980 é produzido em linha para os carros de passeio da marca. 
Impulsionada pelo sucesso dessa fórmula, a Audi criou, em 1983, uma 
divisão dedicada à esportividade, instalada na pacata cidade alemã de Ne-
ckarsulm, 60 quilômetros ao norte de Stuttgart, chamada, justamente, 
quattro GmbH, em homenagem à inovadora tecnologia. Embora todos os 
modelos ainda fossem montados na matriz da empresa, em Ingolstadt, 

na região da Baviera, a subdivisão produzia os componentes e acessórios 
de alta performance que equipavam alguns dos modelos. 
Até que, em 1994, chegou ao mercado o primeiro Audi desenvolvido na plan-
ta de Neckarsulm, em parceria com a Porsche. Tratava-se de uma respeitável 
station wagon, capaz de transportar família, gato e cachorro com bagagem 
e tudo, mas que escondia sob o capô um motor de impressionantes 315 ca-
valos – o equivalente a um carro de corrida –, que fazia de 0 a 100 km/h em 
5,4 segundos e atingia 262 km/h. Ela era equipada, obviamente, com tração 
integral quattro, câmbio de seis marchas e toda a tecnologia necessária para 
garantir a mais segura dirigibilidade nas ruas e nas estradas. 

Assim nascia o Audi RS 2 Avant, primogênito da linha RS, sigla de RennS-
port (palavra em alemão para “esportivo de competição”), que até hoje mar- Fo
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Audi RS 3 Sportback

A versão atual também chegou ao mercado, no ano passado, como o 
cinco cilindros mais potente de sua categoria. De 0 a 100 km/h, fica 
atrás do irmão sedã em apenas dois centésimos de segundo, cumprindo 
a marca em 4,1 segundos. Chega a 250 km/h de velocidade final. 

Motor: 5 cilindros em linha, 2.5 Turbo FSI com 400 cavalos  
Itens: cambio S-tronic de sete marchas e dupla embreagem, 
sistema de som Bang & Olufsen, escape esportivo 

ca a lataria de alguns dos veículos mais desejados do planeta. O RS 2 foi um 
sucesso e colocou a Audi nos holofotes dos carros esportivos com sua própria 
personalidade. Com apenas 2.900 unidades construídas, o modelo se tornou 
um ícone e até hoje é garimpado por colecionadores de todo o mundo. 

Para Lothar Werninghaus, consultor técnico da Audi do Brasil, os RS são 
especiais pois entregam desempenho e segurança ao motorista em situa-
ções reais, não só nos autódromos. “Aqui no Brasil, com asfalto irregular, 
chuvas e sujeira, o cliente busca um esportivo que possa encarar essas con-
dições e entregar velocidade com segurança e controle”, explica.  

Rebatizada em 2016 como Audi Sport GmbH, a subdivisão de Neckar-
sulm produz toda a família RS (TT RS, RS 3, RS Q3, RS 4, RS 5, RS 6 e RS 7).  
Além dos motores possantes, os modelos apresentam detalhes esportivos 

produzidos artesanalmente, como bancos em formato de concha revesti-
dos em couro Napa ou Alcântara, rodas de aro 17 a 21, pinças de freio em 
cerâmica vermelha, spoilers, saídas de ar e detalhes em aço escovado que 
aumentam ainda mais a sensação de se dirigir um autêntico carro de corrida.   
 
O portfólio hoje disponível começou a ganhar forma em 2000, com o 
RS 4 Avant, station wagon com motor desenvolvido em parceria com a fa-
bricante inglesa Cosworth que colocou a Audi novamente na liderança dos 
esportivos com cinco lugares. Sua versão mais recente, apresentada na úl-
tima edição do salão de Frankfurt, em setembro, homenageia justamente 
o primogênito Audi RS 2. Depois de 23 anos, o modelo volta às origens da  
linha RS com motor 2.9 V6 Biturbo com 450 cavalos, novamente            >> Fo

to
s:

 A
ud

i A
G

/D
iv

ul
ga

çã
o

Audi Magazine 57

AUDI106_FAMILIA RS.indd   57 12/12/17   11:14



desenvolvido com a Porsche. O câmbio automático de oito marchas leva o RS 
4 aos 280 km/h. “O modelo é um ícone dos RS, com uma história incompará-
vel”,  crava Stephan Winkelmann, diretor da Audi Sport GmbH.

Na mesma categoria, o Audi RS 6 Avant se destacou ao ser lançado, em 
2002, como a station wagon mais rápida do mundo na época. O modelo es-
treou uma tecnologia que aumentava a estabilidade do carro nas curvas em 
alta velocidade. Segundo Werninghaus, o Dynamic Ride diminui a rolagem da 
carroceria e melhora o desempenho do RS. “Esse sistema hidropneumático 
interliga os amortecedores do RS 6. Quando o Audi faz uma curva forte para 
a direita, por exemplo, o sistema levanta a parte dianteira-esquerda e abaixa 
a porção traseira-direita do carro. Dessa maneira a carroceria fica equilibrada 
na curva”, ele explica. O modelo hoje é oferecido na versão Performance, com 

motor 4.0 V8 Biturbo, que gera nada menos que 605 cavalos fazendo o gigan-
te saltar a 100 km/h em apenas 3,7 segundos. A velocidade máxima, no modo 
de condução Dynamic, é de 305 km/h. Com exatamente a mesma motoriza-
ção, o Audi RS 7, lançado em 2012, é o irmão gêmeo do RS 6, porém de gêne-
ro diferente: um cupê robusto, nas proporções de um sedã de grande porte. 

Antes disso, em 2010, foi a vez da família RS adotar o já icônico cupê Audi 
TT, batizando-o como TT RS. Com motor cinco cilindros 2.5 Turbo FSI de 400 
cavalos, sua nova versão o tornou o primeiro Audi de produção a usar faróis 
OLED (sigla para Organic Light Emitting Diode ou, em português, “diodo 
orgânico emissor de luz”), uma substância com a espessura de um filme 
que contém material semicondutor de origem orgânica. Com design 3-D, 
ele compõe elementos luminosos amplos e flexíveis.

Audi RS 4 Avant

Motor: V6 2.9 Biturbo com 450 cavalos    
Câmbio: Tiptronic de oito marchas

Audi RS 5

Motor: V6 2.9 Biturbo com 450 cavalos 
Câmbio: S tronic de oito marchas 

Audi RS Q3

Motor: 5 cilindros em linha, 2.5 Turbo FSI com 367 cavalos (versão Performance)  
Câmbio: S tronic de sete velocidades com dupla embreagem 

Audi RS 6

Motor: V8 4.0 Biturbo com 605 cavalos (versão Performance) 
Câmbio: Tiptronic de oito velocidades  

Audi RS 7

Motor: V8 4.0 Biturbo com 605 cavalos (versão Performance) 
Câmbio: Tiptronic de oito velocidades  
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Maior e com aspecto mais sóbrio, o Audi RS 5 se juntou à família no 
ano seguinte. O cupê recentemente abandonou o estridente propulsor V8 
pelo eficiente V6 2.9 Biturbo de 450 cavalos. “Isso é algo que veremos 
muito nos Audi RS. Os motores ficarão menores, mais eficientes e mais po-
tentes”, explica o piloto Lucas Di Grassi, piloto Audi Sport, atual campeão 
mundial da Formula E e embaixador da Audi do Brasil.  

E, com as mesmas configurações de motor que o TT RS, em 2012 foi lan-
çado o sportback compacto Audi RS 3. O modelo acaba de ser atualizado 
e chega ao mercado também na versão sedã. Com motor 2.5 Turbo FSI de 
400 cavalos, é o cinco cilindros mais potente do mundo. 

Mas a família RS não poderia estar completa sem um SUV, categoria 
pouco usual para um superesportivo. Em 2013, o RS Q3 surgiu como um 

utilitário de 310 cavalos. Atualmente, no pacote Performance, passa a 
gerar 367 cavalos no motor 2.5 cinco cilindros Turbo FSI. 

Para Di Grassi, o futuro dos RS também está no uso das tecnologias hí-
bridas. “Em um futuro ainda distante, os carros serão elétricos, mas nesse 
meio tempo a tendência é aumentar a eficiência e potência com motores 
híbridos”, prevê o piloto. 

Pelo visto, a árvore genealógica da família RS ainda deve render frutos 
surpreendentes. Pois velocidade, esportividade e vanguarda parecem estar 
incutidos em seu DNA.                                                                                                 //

Audi TT RS

Nada menos que um motor de 400 cavalos na carroceria 
compacta de um Audi TT, faz de 0 a 100 km/h em 3,7 
segundos. O primeiro modelo em série com lanternas de 
tecnologia OLED e impressionante design 3-D. 

Motor: 5 cilindros em linha, 2.5 turbo FSI com 400 cavalos   
Câmbio: Tiptronic de sete marchas e dupla embreagem
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No último verão europeu, turistas toparam pagar dezenas de milhares de euros 
para se hospedar em um hotel nas montanhas Dolomitas, na Itália, no qual teriam 
de cortar pilhas de lenha para aquecer os chalés e fazer a própria manteiga para 
o café da manhã. Não, eles não se ressentiam da falta de um roomservice 
para executar as tarefas. Isso seria o trivial e, bem, na nova cena do consumo 
de luxo, viver o esperado não basta. No turismo, na moda ou na gastronomia, 
a palavra da vez passou a ser “experiências”. E elas, mais e mais, se afastam do 
consumismo e da ostentação para achar espaço em momentos simples e frugais 
como cortar lenha, percorrer ruas para ver grafites ou interagir com crianças em 
comunidades rurais isoladas.

As marcas de luxo, gran-
des ou menores, perceberam 
isso e passaram a investir 
na tendência. O motivo é 
simples: o habitué do luxo 
– aquele que já provou, 
viajou e degustou de tudo 
– quer ser surpreendido. A 
antiga combinação de ex-
clusividade, atemporalida-
de e tradição, que sempre 
esteve associada a serviços 
e produtos de alto padrão, já 
não encanta tanto. É preciso 
vender algo inesquecível.

Na outra ponta da cadeia de 
compradores, uma nova gera-
ção – os chamados millennials 
– surge à procura, também, 
de novos significados para 
o verbo consumir. Uma pes-
quisa feita pelo Harris Group 
nos EUA, em 2016, revelou 
que 72% deles pretendiam 
abrir mão de ter uma bolsa de 
grife ou outros bens materiais 
para investir em alguma expe-
riência transformadora no ano 
seguinte. Assim, viver algo ex-
traordinariamente simples ou 
ordinariamente espetacular 
é a tendência que passou a 
guiar o mercado.

Um exemplo disso é o San 
Lorenzo Mountain Lodge, 
aquele das montanhas Dolo-
mitas, nos alpes italianos. Ele foi inaugurado em 2010 com a proposta de ser 
mais do que um luxury lodge, como tantos encontrados na vizinha Suíça ou na 
França. Seus donos, o casal Stefano Barbini e Giorgia Brioni, queriam oferecer 
algo a mais do que conforto e serviços de primeira linha. “Nosso cliente é alguém 
que não precisa ostentar nem ser reconhecido”, explica Barbini. “Ele quer auten-
ticidade, simplicidade e um retorno à natureza. E nós oferecemos isso”, conta o 
empresário, ex-CEO da Escada, uma marca alemã de roupas de luxo para mulheres.

Para atendê-los, Barbini criou um roteiro de experiências que ele chama de 
“priceless”. Além das caminhadas matinais, às vezes debaixo de neve, para cortar 
a lenha que vai aquecer o chalé (conforme o spoiler do primeiro parágrafo), os 

hóspedes são convocados a, por exemplo, ajudar na cozinha, literalmente pondo 
a mão na massa – do bolo, no caso. “Recebemos no último verão uma família 
que está entre as 50 mais ricas do mundo, pelo ranking da revista Forbes. O 
dia mais bacana foi quando todos, sem exceção, foram ordenhar nossas cabras 
e beberam o leite puro. As crianças não acreditavam e os adultos voltaram à 
infância. Isso é a fronteira do ‘novo luxo’”, disse Barbini (mais no box ao lado).

Nesse universo do turismo, existe uma série de outros exemplos de em-
presas que aderiram à onda das experiências transformadoras. Em Cusco, no 
Peru, no Sol y Luna, um Relais & Chateaux, a mágica se realiza a 15 minutos 

de caminhada do hotel: na 
escola Asociación Sol y Luna, 
idealizada e construída pela 
própria dona do lodge, a fran-
cesa Petit Miribel. A empre-
sária promove a educação de 
dezenas de crianças e jovens 
no lugar. Ela convida todos 
os que se hospedam em seu 
hotel a visitar o projeto para 
interagir com os alunos. “Nos-
sos hóspedes ficam sempre 
bastante emocionados. Eles 
amam o fato de que não pa-
gam apenas para se hospedar 
num ótimo hotel, mas que o 
dinheiro deles está sendo usa-
do para algo muito além”, diz.

Algumas grandes redes ho-
teleiras também entraram no 
jogo e estão investindo forte-
mente nessa ideia. Um dos ca-
sos mais emblemáticos talvez 
seja o do grupo Four Seasons. 
A empresa canadense, que 
tem mais de cem hotéis pelo 
mundo, conta com um portfó-
lio de experiências com mais 
de 60 propostas: em Bali, por 
exemplo, é possível viver um 
dia como um habitante das 
ilhas, com direito a visita a 
uma fazenda para a colhei-
ta do arroz, refrescar-se do 
calor bebendo água de coco 
retirado da árvore, aprender 
truques culinários com cozi-

nheiras balinesas e terminar o expediente tomando banho de rio. 
Descobrir traços culturais autênticos em alguns dos destinos mais vi-

sitados do mundo certamente faz parte desse novo tipo de luxo. O grupo 
asiático Minor, que é controlador dos hotéis Tivoli, criou um time dedicado 
à elaboração de roteiros com esse propósito. Em Lisboa, por exemplo, eles 
desenvolveram um tour para ver grafites e instalações de arte urbana da 
cidade. Virou um dos passeios mais requisitados da filial local do hotel. 
“O que agrada não é só a qualidade e originalidade das obras, mas poder 
descobrir locais de Lisboa que estão fora dos tradicionais bairros turísticos”, 
explica Andrea Granja, gerente de comunicação do grupo (leia mais no box).   >>

O valor  
da essência
Um hotel nas montanhas da Itália 

onde o hóspede é quem corta a 

lenha, um roteiro pelos grafites 

de Lisboa ao lado de um artista 

local, um chef estrelado que conta 

histórias à mesa: no novo jeito 

de experimentar o luxo, há um 

desejo por algo que vai além do 

consumo pelo consumo 

Por Fabiano Mazzei  
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HOSPEDADO AO AR LIVRE 
Em 2010, o casal Stefano Barbini e Giorgia Brioni decidiu deixar a vida agi-
tada de Roma e partir, junto dos três filhos, para uma experiência transfor-
madora. O endereço escolhido foram as Dolomitas, uma belíssima cadeia 
montanhosa que divide o norte da Itália e o sul da Áustria. Ali eles refor-
maram uma casa de campo da família – um autêntico abrigo de caçadores 
– para que virasse um inovador hotel butique. Assim nasceu o San Lorenzo 
Mountain Lodge, que tem apenas quatro aposentos, um pequeno spa, uma 
grande jacuzzi ao ar livre e um incrível campo de golfe a 1.200 metros de 
altura. Mas o luxo imperdível para quem aluga o lodge (15 mil euros por 

uma semana, pelo menos) é curtir os programas criados pelos proprietá-
rios para oferecer a esses visitantes as verdadeiras experiências das monta-
nhas. São atividades  como cortar a lenha que abastece as lareiras do chalé, 
ordenhar as cabras da hospedaria ou sair para caçar cogumelos porcini no 
bosque. Nos passeios, o próprio Barbini faz as vezes de sommelier e serve 
alguns bons vinhos de sua adega particular. “Nossos clientes podem pa-
gar as casas mais lindas do mundo, então nosso objetivo é oferecer a eles 
lembranças, experiências únicas”, ele conta. Para 2018, Barbini avisa que 
vai inaugurar um hotel butique com o mesmo conceito na capital, Roma.
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BOA AÇÃO NOS ANDES
Quem visita Cusco, a cidade mais procurada pelos turistas no Peru, geral-
mente busca a energia quase mística que envolve o chamado Vale Sagrado 
dos Incas. As incríveis ruínas de Machu Picchu, claro, são o ponto alto do 
passeio, mas outros tipos de magia têm encantado, mais e mais, os explo-
radores. Nos arredores da cidade, a luxuosa pousada de Sol y Luna oferece 
– além de estadia confortável, quartos temáticos, gastronomia primorosa 
e piscina de borda infinta – uma emoção diferente aos hóspedes. A proprie-
dade, que tem o selo de qualidade Relais & Chateaux, pertence a Petit Miri-
bel, uma francesa que se encantou pelo lugar e se mudou para lá em 1996.  

 
Incomodada com a baixa qualidade do ensino local, Miribel resolveu arre-
gaçar as mangas e fundou a Asociación Sol y Luna, uma escola que fornece 
educação básica para crianças e jovens da região. “Queremos dar oportu-
nidades reais a elas”, conta Miribel. Como seu hotel é muito procurado por 
estrangeiros, a francesa decidiu divulgar aos clientes seu trabalho social. 
Ela incluiu no menu de atividades do lodge uma visita à escola, onde eles 
podem conhecer o projeto e interagir com os alunos. “Os hóspedes ficam 
emocionados. Acho que as pessoas querem passeios assim, mais autênti-
cos. Emoções que façam parte da experiência e da viagem.”

A busca por uma satisfação mais única e real é reflexo de um mundo 
novo, pós-moderno, analisa o psicanalista Jorge Forbes. Segundo ele, o 
que se transformou foi a própria noção do que é luxo. “Há 20 anos, luxo 
era balançar o braço para mostrar um relógio. Hoje, a busca é pela singu-
laridade”, afirma ele. Nessa mudança, a experiência cultural tem ganhado 
mais relevância do que os velhos rituais de ostentação. “Em um jantar, 
gera mais interesse dizer que visitou a Ucrânia do que falar das últimas 
compras que fez em Nova York.”

Dentro da premissa de que “viver é melhor do que ter”, a alta gastro-
nomia mundial também tem feito o seu papel – e surpreendido até quem 
está acostumado a investir pequenas fortunas em almoços e jantares. O 
premiado e mundialmente reverenciado chef peruano Gastón Acurio, do 
restaurante Astrid y Gastón, em Lima, por exemplo, costuma se sentar à 
mesa dos clientes para contar histórias e anedotas pessoais, ou prestar 
homenagens a eles na forma de menus degustação – que, na conta, não 
saem por menos de US$ 450 por pessoa. 

A busca por experiências que nos reconectam com as coisas mais básicas 
ajudou a impulsionar também o segmento de bem-estar – spas, escolas 
de meditação e ioga, que formaram um mercado de US$ 701 bilhões 
em 2016 e que deve crescer 17% nos próximos cinco anos, segundo a 
Bain&Company. De olho nessa bolada, a indústria do luxo se movimentou 
para abocanhar esse anseio dos consumidores, oferecendo mais momentos 
de pausa para se cuidar do corpo e da mente. Grandes lojas de departa-
mentos como a Harrod’s, em Londres, e a Sak’s Fifth Avenue, em Nova 
York, por exemplo, inauguraram neste ano uma novidade nesse setor: 
spas internos, feitos para proporcionar um tempo de relax aos clientes 
entre uma compra e outra.

Reflexo imediato, o apelo pelas experiências transformadoras atingiu as 
maisons mais importantes da moda. Conglomerados como o LVMH (dono 
das marcas Louis Vuitton, Möet & Chandon e Dior, entre outras), o Kering 
(Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent...) e o Richemont (Cartier, Montblanc, 
Panerai...) têm buscado ideias inovadoras para oferecer aos seus clientes 
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fiéis. As propostas vão de visitas aos ateliês onde são feitos os produtos, 
aulas de design com os profissionais das marcas e, principalmente, acesso 
aos serviços de customização. Isso porque, nesse novo perfil de consumo, 
participar da confecção e depois ter uma bolsa, um relógio, um sapato ou 
um terno produzido pelo próprio cliente – e assinado com o seu nome – é 
uma das experiências que mais fazem sucesso no segmento fashion. Em 
Nova York, por exemplo, a Louis Vuitton abriu um ateliê de personalização 
de bolsas e outros itens no qual um artesão trabalha ao som de Miles Davis, 
tocado em uma antiga vitrola, atendendo ao pedido dos clientes. “Momen-
tos assim, como uma conversa com o artesão da marca, proporcionam a 

emoção que os compradores desse novo luxo buscam”, analisa o expert 
em design de consumo Maurício Queiroz.

Seja como for, é interessante compreender que, por um lado, tudo isso não 
deixa de ser também uma forma de se fazer negócios. Não é exatamente que 
a indústria do luxo esteja no divã, em crise de consciência com o consumismo 
global  – embora seja certo que essa consciência tenha aumentado no setor. O que 
está em curso são também estratégias ainda mais sofisticadas para conquistar 
e fidelizar clientes através de elaboradas conexões emocionais. Hoje, não basta 
ser referência de qualidade: é preciso ter autenticidade. E talvez por isso as 
experiências que resgatem a essência das coisas tenham um enorme valor.      //

GRAFITES COM GUIA
Chamada de ‘a cidade das sete colinas’, Lisboa é conhecida também por seus 
miradouros, castelos seculares e pitorescos bondes – ou elétricos, como são 
chamados pelos lisboetas – que circulam por suas ladeiras. Mas há uma cena 
bem mais moderna e pulsante na cidade:a street art, com seus murais e edi-
ficações repletas de grafites, se tornaram a cara da Lisboa moderna. De olho 
nesse atrativo, o hotel Tivoli da capital portuguesa passou a oferecer aos hós-
pedes um tour guiado por esses grafites. O passeio é acompanhado por Vasco  

T. Rodrigues, um dos nomes fortes da arte urbana portuguesa. “Nossos 
hóspedes acabam visitando lugares da cidade que só os locais conhecem”, 
conta Andrea Granja, gerente de comunicação do grupo Minor, que controla 
a marca Tivoli. Ela revela que uma das preocupações atuais do grupo é criar 
experiências que levem a descobertas culturais, fugindo dos típicos roteiros 
de compras. “Buscamos revelar aquilo de mais autêntico e original que os 
destinos têm a oferecer, sem apelar para o consumo pelo consumo”, diz.
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NATUREZA 
SELVAGEM

Enquanto se prepara para realizar o desejo de escalar 

as montanhas mais altas do mundo, Gustavo Ziller, 

o apresentador do programa 7 Cumes, testou o novo 

Audi Q5 no território acidentado do parque estadual 

Serra do Rola-Moça (MG): “É impressionante, o carro 

dá conta do recado em qualquer situação”

Por Carlos Messias (texto) 

e Marcos Camargo (fotos), de Belo Horizonte (MG)
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Quem olhava de fora, poderia imaginar que o 
então empresário belo-horizontino Gustavo Ziller 
tivesse atingido o auge de sua vida em 2012. Ele 
vivia há sete anos com a mulher e os três filhos em 
São Paulo, e uma de suas empresas, a Aorta – uma 
das maiores desenvolvedoras de soluções para ta-
blets e smartphones da América Latina – ia mon-
tanha acima. Quem via de perto, no entanto, sabia 
que Ziller não estava tão feliz. “Eu tinha virado o 
estereótipo do executivo workaholic: vivia estres-
sado, com sobrepeso, passava meu tempo entre 
reuniões e o escritório. Dormia cansado e acorda-
va exausto. Me alimentava pessimamente. Minha 
pele estava ruim, eu aparentava ser mais velho aos 
37 do que pareço ser hoje, aos 43. Eu estava triste. 
Até meu cheiro era diferente”, ele recorda. 

O incomodo escalou até atingir um auge dramá-
tico. Em uma tarde comum, o empresário dirigia 
pela avenida Cidade Jardim, quando começou a 
sentir tontura. Atento à trajetória vacilante do car-
ro, um taxista emparelhou ao lado dele e pergun-
tou se estava tudo bem. “A pergunta desencadeou 
uma sensação de pânico e achei que estava tendo 
um ataque cardíaco.” Ziller acabou desmaiando e 
acordou no hospital, onde foi diagnosticado com 
a síndrome de burnout, um quadro de estresse e 
tensão agudos que tem muitos sintomas em co-
mum com a depressão. “A primeira pessoa que vi 
quando acordei foi minha mulher [a artista plás-
tica Patrícia Brandão, com quem começou a na-
morar aos 14 anos]. Ela me falou uma coisa que 
não vou esquecer: ‘Se você tivesse morrido hoje, 
era essa a imagem que queria deixar para os seus 
filhos?’”, conta Ziller, ao volante do SUV Audi Q5, a 
caminho do parque estadual Serra do Rola-Moça.

As áreas montanhosas da região metropolitana 
de Belo Horizonte, onde ele voltou a morar com a 
família, hoje fazem parte da rotina do ex-executivo. 
Após o piripaque no trânsito, Ziller repensou sua 
vida. Vendeu a Aorta, criou uma rotina de exercí-
cios regulares e passou a buscar atividades que 
lhe dessem prazer. Assim, quase por acaso, re-
descobriu o desejo adormecido de desbravar mon-
tanhas, remanescente da época em que serviu o 
exército em São João del Rei (MG). Durante uma 
conversa na porta da escola dos filhos, o pai de 
outra criança deu a Ziller a ideia de trilhar o acam-
pamento-base do Everest, a montanha mais alta 
do mundo. A expedição acabou não ocorrendo por 
falta de pessoas para fechar um grupo, mas Zil-
ler não desistiu da ideia e acabou fincando os pés 
em Annapurna, outra montanha dos Himalaias, a 
décima mais alta do mundo. Fisgado pelo espírito 
de aventura, decidiu fazer os Sete Cumes, circuito 
que, em uma analogia com o tênis, pode ser con-
siderado o grand slam do montanhismo, onde en-
tram os picos mais altos de cada um dos seis con-

tinentes (sendo que América do Norte e América 
do Sul são divididos). Para viabilizar a empreitada, 
Ziller criou o programa 7 Cumes, exibido e corre-
alizado pelo Canal Off. “Ele mostra gente comum 
fazendo coisas extraordinárias. Vou ser o primeiro 
montanhista amador a cumprir os Sete Cumes”, 
afirma. Cada expedição deve render a publicação 
de um livro sobre a experiência.    

O apresentador prevê completar a façanha até 
2019. No momento, faltam apenas as expedições 
a Puncak Jaya, ao Monte Vinson e ao temido Eve-
rest, que ficará por último. Das quatro missões 
que já foram ao ar, Ziller encontrou fortes obstá-
culos em duas delas. No Kilimanjaro, sofreu uma 
lesão no músculo fibular e atingiu o cume, aos 
gritos, graças a uma cartela de Dorflex. Entre ju-
nho e julho deste ano, o montanhista viveu o que 
considera ter sido a experiência mais dura de sua 
vida, ao tentar chegar ao topo do Denali, no Alasca 
– único dos quatro montes já percorridos em que 
não conseguiu atingir o cume –, acompanhado do 
seu cinegrafista e um guia da região. 

“Foi difícil fisicamente, psicologicamente, 
emocionalmente e tecnicamente. Tive de dar 
uma pensada na vida e focar mesmo. Foi a primei-
ra vez que eu passei mal em uma montanha. Teve 
dia em que só consegui comer neve. Fiquei mui-
to fraco, mas melhorei e conseguimos manter o 
planejamento. Foi um esforço muito intenso. Mui-
tos guias disseram que é a montanha mais difícil 
dos sete cumes. Primeiro porque fica em um lugar 
muito inóspito, é gelo puro o tempo inteiro, muita 
fenda, e isso no verão, estação em que no Alasca faz 
sol o dia inteiro”, explica. “Tem trechos de escala-
da com ascensor, tem de usar piolet [picareta para 
gerar tração com o gelo] e crampons [conjunto de 
pontas fixadas nas botas] o tempo inteiro. Até o 
ataque ao cume, gastamos 13 dias. Quando chega-
mos lá, caiu uma tempestade de neve com rajadas 
de vento de 100 km/h, a 40 graus negativos. Desis-
timos a 600 metros do cume. Como já estávamos 
com pouco suprimentos, fisicamente bem estoura-
dos e o tempo ameaçava piorar, descemos em uma 
puxada só, em dois dias, com medo de ficarmos 
presos. Dormimos só uma hora por noite”, recorda. 

Não é incomum ver Gustavo Ziller subindo os mor-
ros do bairro Sion, onde mora com a família, car-
regando nas costas um mochilão recheado de    >> 

 Após um 

ataque de 

ansiedade, 

Ziller largou 

a rotina de 

executivo 

para escalar 

montanhas 

Detalhes da saída de Belo 
Horizonte e da subida da 
serra mineira: campos de 
treino para o apresentador
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mou a sua atenção pela dirigibilidade. “Quando di-
rijo um carro, minha prioridade é segurança. E os 
veículos Audi respondem com precisão a qualquer 
comando, principalmente nas retomadas para fa-
zer ultrapassagens”, avalia ele, ao pisar no motor 
2.0 Turbo FSI de 252 cavalos, ao amanhecer de 
uma quinta-feira chuvosa em novembro. 

Uma de suas boas lembranças da época de execu-
tivo é o Audi A4 que Ziller possuía aos 30 e poucos 
anos de idade. “Mesmo naquela época, a Audi tinha 
tecnologias de ponta. Como hoje, que o carro avisa 
que tem outro veículo te ultrapassando”, diz, apon-
tando para a lanterna de LED situada ao lado do 
retrovisor, que pisca quando qualquer objeto atra-
vessa os pontos cegos do motorista ou ultrapassa 
o veículo em alta velocidade. Chamada Audi Side 
Assist, a tecnologia garante ultrapassagens segu-
ras graças a dois sensores traseiros com 70 metros 
de alcance. Eles também oferecem a função Audi 
Pre-Sense, que realiza medidas preventivas – como 
enrijecimento elétrico dos cintos de segurança, o 
fechamento automático dos vidros e o acionamen-
to das luzes de alerta – em caso de colisão traseira 
iminente. “Você senta ao volante do Q5 e é como se 
o carro o abraçasse”, define Ziller.

No modo automático, os faróis Full LED do veí-
culo já estavam apagados quando chegamos ao 
topo da serra e rodávamos na estrada sem    >> 

livros que chega a pesar 25 quilos. A atividade faz 
parte de sua rotina de treinos, dividida em dois pe-
ríodos ao dia, seis dias por semana. O hiking urbano 
geralmente é feito no primeiro horário da manhã, 
antes de levar os filhos à escola. Ziller e Patrícia são 
pais de Joana, 17 anos, Iara (que, em 2016, aos 13, 
foi vice-campeã brasileira de escalada boulder na 
categoria amadora-juvenil) e Mateus, 12.

Seu dia a dia também se divide entre seus diver-
sos projetos. Ele dá aulas de empreendedorismo 
em instituições de ensino como Perestroika, FGV e 
PUC-MG. Como sócio do grupo Grade, de entreteni-
mento e gastronomia, tem parte nas três unidades 
da hamburgueria Duke ‘N’ Duke Pub & Kitchen, pla-
neja eventos de rua, como a Oktoberfest Belo Ho-
rizonte, e tem sua própria marca de cerveja. Ziller 
também se dedica à filantropia, como presidente 
do instituto Amado, pelo qual realiza residências 
artísticas em vilas com menos de mil habitantes, 
visando intervenções que tragam melhorias a es-
ses locais e mais educação à população.

O atleta amador costuma reservar os sábados 
para realizar caminhadas de até nove horas nas 
montanhas que cercam a capital mineira, como a 
Serra do Cipó, o Topo do Mundo e o parque esta-
dual Serra do Rola-Moça, no distrito de Casa Bran-
ca, destino do nosso test drive. Já na BR-040, por 
onde fizemos o caminho mais longo, o veículo cha-

Ziller no alto da 
Serra do Rola Moça; 
e voando baixo ao 
volante do novo Q5: 
conforto, segurança 
e potência no motor 

“Você se senta 

ao volante  

do Audi Q5  

e é como  

se o carro  

o abraçasse”
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“Quando dirijo, 

a segurança é 

prioridade. E o 

Audi responde 

com precisão a 

todo comando”
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Motorização: 2.0 Turbo FSI de 252 cavalos

Transmissão: câmbio S tronic de sete velocidades com dupla embreagem

Itens: tração integral quattro®, bancos em couro, sistema de infotenimento MMI plus 
com tela touch de 8,3 polegadas e route assist, touch pad, sistema keyless de ignição, 
adaptive cruise control, sensores Pre-Sense traseiros e dianteiros, Audi Side Assist

Audi Q5
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Detalhes do novo 
Q5: os faróis Full 
LED automáticos, o 
interior espaçoso, a 
tela touch do sistema 
de infotenimento e 
as linhas fluidas do 
exterior do modelo

pavimento. Além dos modos de condução típicos 
da Audi (Comfort, Dynamic, Economy e Individual), 
o SUV tem a opção Off-Road, que garante mais 
tração e aderência em solos acidentados. Perfeito 
tanto para a cidade quanto para o campo, o Audi 
Q5 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. No asfalto, tal re-
curso desativa o eixo traseiro, permitindo que o 
modelo rode com mais suavidade e economia. Já 
quando for a hora de enfrentar aclives acidenta-
dos ou pistas molhadas, a tração nas quatro rodas 
é acionada automaticamente. 

Tais recursos vieram a calhar quando Ziller 
topou o desafio proposto pela reportagem, 
o de subir com o carro um morro bastante ín-
greme de aproximadamente 15 metros e 35 
graus de inclinação. Missão que concluiu com 
sucesso. “Logo de saída, uma das rodas girou 
em falso e o veículo automaticamente fez uma 
leve frenagem, para na sequência continuar 
a subir com as quatro rodas em força total. É 
impressionante, o carro dá conta do recado em 
qualquer terreno”, vibra Ziller.

Até mesmo para ele, que já chegou ao topo do 
mundo algumas vezes, estar com o carro certo em 
situações desafiadoras faz toda a diferença.          //

Com a opção 

Off-Road 

acionada, a 

aderência sobe
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Por Tati Bernardi 

Bombado

Há uns dez anos, fui apaixonada por esse garoto muito mus-
culoso e obcecado por esportes, academia e alimentação sau-
dável. Sempre preferi os tipos mais intelectuais e angustiados, 
que desfilam pancinhas e olheiras, mas estamos falando de 
um apagão que sofri e que durou infinitos meses. Nem sempre 
se ama o que se quer amar.

Minha trajetória pelas redes sociais começou quando esse ra-
paz bombado resolveu, numa tarde ensolarada de um feriado 
de Páscoa, me largar porque “eu não entendia a sua necessi-
dade de ver o mar”. Depois fui saber que sete garotas igual-
mente saradas viajaram para a casa de praia que ele alugava. 
Apesar da imensidão exibicionista, o mar não merecia levar 
essa responsabilidade.  

Eu estava tão ofendida, ultrajada, mal-amada e histérica 
que comecei a postar tudo o que me vinha à cabeça. Eu queria 
extravasar a dilacerante dor do meu peito e, ao mesmo tempo, 
destruir com afiados e malignos adjetivos a existência desse 
humano cheio de proteínas e convites para festas.

Abracei a humilhação pública e escrevia mais de 10 mil ca-
racteres por dia, somando o blog que eu tinha na época e as 
redes sociais que começavam a acontecer no Brasil. Eu não 
tinha medo de ser a mulher mais rejeitada e desesperada do 
país e acredito que foi esse desprendimento ultrassincero e al-
tamente reconfortante para milhares de garotas igualmente 
solteiras (e algum talento literário) que decolou a minha car-
reira como escritora (e como neurótica de plantão da internet).

Eu vi meu blog (tão desconhecido antes de me transformar 
na vingativa magoada) atingir rapidamente mais de 100 mil 
views por dia e meu Twitter, mais de 300 mil entusiastas. Al-
guns anos depois, meu Instagram tinha quase 70 mil segui-
dores e minha fanpage (do Facebook) chegou à marca de 2 
milhões de amiguinhos.

Desde que tive muitos outros e melhores namorados, en-
velheci, casei, engravidei, adquiri casa própria, tratei meu pri-
meiro canal dentário e diversifiquei os assuntos, recebo mais 
de dez e-mails por dia de leitores implorando para que eu volte 
a ser “aquela doida que detonava os caras”. Dizem que estou 
séria, chata e feliz... e que assim não tem graça nenhuma. 
Uma menina chegou a me implorar: “Por favor, volte a ser a 
porta-voz da mulher malcomida, você era tudo pra mim! Estou 
deprimida e não respondo pelos meus atos”.

Toda essa exposição me abriu muitas portas, me tornando 
conhecida e trazendo convites para escrever livros, filmes, se-
riados e peças de teatro. Mas paguei um preço altíssimo por 
ela. Alguns parentes não falam comigo, muitos relacionamen-
tos, com amigos e amores, acabaram porque as pessoas  >>  

Sobre a autora
Tati Bernardi, 38, é escritora, 

roteirista e colunista da Folha 

de S. Paulo. Seu livro mais 

recente é “Depois a Louca sou 

eu” (Cia das Letras, 2016). 

Nestas páginas, ela faz uma 

análise pessoal e irreverente 

sobre o desejo de alcançar a 

fama nas redes sociais
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partido e, mais recentemente, desci o cacete na medicina bu-
tique, essa gente que cobra R$ 1.000 para ver uma pinta e não 
resolve nada. Dentistas das estrelas de televisão (um carro 
para te deixar com aquele sorriso “cega vovô”). Obstetras que 
aparecem de sunga em colunas sociais e estão pouco se lixan-
do para as suas angústias uterinas. 

Tem muita gente que faz isso, passa o dia xingando os ou-
tros no Facebook ou fazendo textão pra “dar a real” sobre o 
país, a economia, o trânsito, a frieira, a qualidade da carne, 
a vida a dois e o vazamento da privada do lavabo. Acho todos 
chatérrimos, pequenos doninhos da verdade palestrando para 
uma tia e dois conhecidos querendo ajuda pra arrumar empre-
go. Coleciono incontáveis hides e acho 98% de tudo o que é 
postado (digo, nessa forma: “pessoas físicas e seu diário”) in-
suportável. Então o que posso dizer em minha defesa?

Minha diferença é que escrevo sempre tentando fazer hu-
mor, alguma literatura possível e me colocando como o per-
sonagem mais ridículo da história. Não basta reclamar, tem 
que ter uma espécie de charme ranzinza, minha voz é forte 
e histriônica sem nunca ter deixado de ser a de um anti-herói 
ferrado, como todos neste mundo.

Compartilhamentos e likes podem vir aos montes para essa 
nova onda de influenciadores de moda e comportamento, mas 
conquistar leitores (muitos deles bem espertinhos) nunca foi 
fácil. Cada coluna minha no jornal gera milhares de comentá-
rios que geram outros milhares de comentários e, no final do 
dia, percebo que movimentei, de forma muito intensa e pas-
sional, grupos de desconhecidos que me defendem ou ofen-
dem como se fôssemos íntimos. 

Acho tudo isso uma loucura e me assusto diariamente. Acho 
que seguir achando tudo isso uma loucura e seguir me assus-
tando diariamente também é fundamental para “bombar” nas 
redes sociais. Aquele meu ex hoje anda um tanto flácido.        //

81Audi Magazine

não suportavam se enxergar nos textos. Desenvolvi crises 
horríveis de ansiedade, gastei tudo o que ganhei em terapias 
e psiquiatras e tenho tendinite nos dois braços. Claro que eu 
faria tudo de novo.

O namorado bombado acabou bombando minha vida, mi-
nhas redes sociais e meu nome. Depois dele, estava instalado 
o vício em alardear minuciosamente qualquer incomodo ínti-
mo. Lavei muita roupa suja na internet com a minha mãe, pai, 
primos, chefes, colegas de trabalho, melhores amigas, gente 
que me ferrou na infância, gente que me ferrou na adolescên-
cia, gente que poderia vir a me ferrar um dia, empresas que 
não me pagavam em dia, serviços de telefonia, machistas em 
geral, uma ou outra feminista com um discurso exagerado e 
chato demais, marceneiros, psiquiatras, políticos de qualquer 

Toda essa 

exposição me abriu 

muitas portas, me 

tornou conhecida, 

me trouxe convites. 

Mas paguei um preço 

altíssimo por ela

Ilustrações Gabriel Martins
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“A cidade ideal é pensada coletivamente, com a participação de toda a po-
pulação. Nela não existe o meu desejo, mas o nosso desejo. Nas ruas, os mo-
toristas respeitam os pedestres e os ciclistas. O desenho dessa cidade é pen-
sado a partir da convivência e leva em conta a paisagem existente, com rios, 
montanhas, vegetação – essa paisagem é protagonista. A educação pública é 
de alto nível. O espaço de ensino é combinado com o aprendizado, as crianças 
e os adolescentes são considerados o futuro da sociedade. A iniciativa privada 
que constrói a cidade não tem apenas o lucro como objetivo, mas também 
o bem-estar da população, com edifícios que levam em conta a escala dos 

bairros e proporcionam algum tipo de sensação por meio do seu desenho. 
Não existem bairros de uso estritamente residencial, toda a cidade é de uso 
misto. Os moradores e moradoras realizam as suas tarefas do dia a dia cami-
nhando por calçadas largas e decentes. Não existe racismo, machismo, fome, 
miséria ou violência, mas existe uma característica fundamental, presente 
em qualquer outra cidade: o conflito. Ele sempre existiu, continuará existin-
do – com a diferença de que, nessa cidade ideal, ele é encarado e trabalhado 
coletivamente. Por fim, essa cidade é democrática, com oportunidades iguais 
para todos e sem privilégios.”

MARCO ARTIGAS, 
34 anos

Arquiteto formado pela Escola da 
Cidade e pós-graduado pela Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, em 
Barcelona, o paulistano, neto de 
Vilanova Artigas, desenvolve proje-
tos de arquitetura e urbanismo em 
seu escritório, o Estúdio Artigas, e 
é vice-presidente do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB-SP).

Marco Artigas

Audi Magazine pede a seis talentos da arquitetura que 

imaginem a utopia urbana perfeita para se viver

Por Carol Sganzerla  Ilustrações Bruna Canepa
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GUI MATTOS, 
55 anos

Vencedor do prêmio  
Architizer A + Awards 2017, um dos 
mais reconhecidos do meio, pelo 
projeto Residência Itamambuca, 
em Ubatuba, o paulistano comanda 
a Gui Mattos Arquitetura e tem no 
currículo, entre casas e edifícios, a 
pousada Rancho do Peixe, no Ceará.  

“São 6 da manhã. Como de costume, escuto os primeiros sons da natureza. 
Os carros, que anos atrás dominavam as ruas, são silenciosos e em menor 
número. Assim como o abundante transporte público, são elétricos. Chamo 
meu filho e vamos de bike para a escola. Onde ele estuda? Tanto faz. O ensino 
é pleno e de qualidade, geralmente optamos pelo mix entre especialização 
acadêmica, grade esportiva e localidade. No caminho para o parque do rio 
Pinheiros, me recordo dos infinitos postes e emaranhados de fios que deram 
lugar às árvores. Os bairros foram adotados por grandes empresas que, por 
meio da legislação validada pelas associações locais, os transformaram em 

verdadeiras plataformas institucionais – a evolução da Lei Cidade Limpa. O 
que predomina é a natureza e o ar puro. São várias modalidades esportivas 
ao longo do rio, um dos maiores parques lineares do mundo. Os carros são 
compartilhados e autônomos, usamos o modelo de acordo com a necessida-
de. Chego ao meu destino, pego minha prancha; tenho 45 minutos de surf em 
uma das mais longas ondas artificiais do Brasil. A água do rio está como de 
costume, limpa. Lembro-me da minha avó contando das aulas de natação no 
rio Pinheiros na década de 20. Achei que não veria isso acontecer. Dá tempo 
de surfar três ondas, não preciso de mais. Hora de trabalhar.”

Gui Mattos
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“Uma cidade do futuro é aquela com pouca ou nenhuma desigualdade so-
cial. É uma cidade com uma proporção de escolas bem distribuídas, públicas 
e iguais. O Japão é assim. Uma grande questão é o deslocamento, então sou 
completamente a favor da verticalização. Claro que tem que ser de uma ma-
neira saudável, com espaçamento entre os prédios e vários pavimentos tér-
reos. É uma verticalização com intervalos, para ter um respiro – prédios em 
cima de prédios, com pavimentos onde acontece o encontro da população. 

A parte mais importante da cidade é o encontro das pessoas. Existe aquela 
nostalgia, “ah, as casas..”, mas como funciona para um lugar de quase 20 
milhões de habitantes? Impossível. Sou a favor de todo mundo morar em 
apartamentos. A cidade fica mais enxuta, os deslocamentos, menores, inclu-
sive para o abastecimento urbano. É necessário pensar em um novo tipo de 
transporte público que funcione, inclusive, na diagonal: a pessoa consegue 
se deslocar horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo. Então essa 
cidade começa a se tornar um cubo. Na cidade ideal não teria grandes lugares 
de comércio, seriam quitandas, empórios, o eletricista da esquina. É legal 
ter esse contato com as pessoas. É fundamental que a cidade tenha alma. 
O maior desafio de uma cidade é ter alma.”

Rodrigo Ohtake

RODRIGO OHTAKE,  
32 anos

Há seis anos, o arquiteto e 
designer nascido em São 

Paulo comanda escritório 
que leva seu nome, pro-
jetando casas, móveis e 

interiores pontuados pelas 
cores e formas livres. Gra-

duou-se na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo 
da USP, estudou na Poli-
técnica de Milão e traba-

lhou com Ruy Ohtake, seu 
pai, de 2008 a 2016.
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“Sou completamente apaixonado pelas cidades. Não troco por nenhuma 
paz no campo ou praia deserta. A cidade é o triunfo da condição humana. O 
terreno mais fértil para a circulação de ideias e exercício de liberdades. É tão 
complexa que não a quero ideal. A que existe, sob uma nova ótica poética, 
pode se avizinhar do paraíso. Que nessa cidade, as pessoas deixem de lado 
seus smartphones e caminhem mais devagar, olhando pra frente, pros lados, 
pra cima. Que se reconheçam, se cumprimentem, que imaginem mil coisas a 
respeito umas das outras. Que flertem! Que ocupem as calçadas, os centros, 
os vazios urbanos. Quero mais coretos, mais circos e carrosséis, mais feiras 

e mercados. Pipoqueiros e jornaleiros. Mais highlines e minhocões transbor-
dando gente de domingo a domingo. Quero ver mais Mudas, mais Kobras, 
mais Osgêmeos. Quero uma cidade onde se pare pra ouvir o violinista da es-
quina ou o flautista do metrô. Onde se coloque mais blocos na rua. Onde se 
desça pra ver a banda passar. Quero uma cidade de esculturas monumentais, 
Raul Mourões, Anish Kapoores, Richard Senras. Quero Nelson Rodrigues e 
Shakespeare encenados em anfiteatros a céu aberto. Quero uma cidade de 
memórias! Individuais e coletivas. Onde cada ângulo de suas ruas, cada ruína, 
cada entalhe ou arranhão tenha uma história a ser contada.”

Miguel Pinto Guimarães

MIGUEL PINTO 
GUIMARÃES, 43 anos

Com mais de 25 anos de 
carreira e 400 projetos 
realizados no Brasil e no 
exterior, Miguel é sócio 
da MPG Arquitetura des-
de 2003. Formado em 
Arquitetura e Urbanismo 
pela UFRJ, o carioca, que 
utiliza elementos brasi-
leiros em seus projetos, 
foi responsável pelo 
prédio da fundação Le-
mann, no Rio de Janeiro. 
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MARCELO ALVARENGA, 44 
anos

Proprietário da Play Arqui-
tetura, em Belo Horizonte, 
o arquiteto e urbanista 
mineiro colaborou por 
sete anos com o escritório 
de Isay Weinfeld, em São 
Paulo, em projetos como o 
hotel Fasano Las Piedras, 
em Punta del Este. É tam-
bém sócio da Alva Design, 
escritório de design de 
móveis e objetos, junto a 
sua irmã, a artista plástica 
Suzana Bastos.

“Imaginei duas cidades interligadas: uma cidade para o dia e uma cidade 
para a noite; enquanto uma dorme, a outra pulsa. Ambas estão povoadas, e 
vivemos tanto em uma como em outra. Elas se complementam e se preser-
vam. A cidade diurna foi construída sobre o solo em total integração com a 
natureza: os edifícios são baixos (com no máximo cinco pavimentos), é exces-
sivamente arborizada, possui nascentes e rios, além de muitos animais. Dizem 
que ela é mais analógica, mas nem por isso menos interessante. O transporte é 
coletivo, em baixa velocidade. Ela dorme durante a noite. A cidade noturna 
é subterrânea e é tão construída como a diurna, mas aqui os prédios são altos 

e as luzes, geradas naturalmente na cidade diurna, são abundantes. As sono-
ridades diversas e a tecnologia a caracterizam. O transporte é coletivo, mas 
em altíssima velocidade. Esta quase não descansa. Nenhum barulho incomo-
dará a cidade diurna durante a noite, assim como ninguém impedirá a cidade 
noturna de vibrar durante a madrugada! Crianças, jovens, adultos e idosos 
convivem harmoniosamente e as pessoas são de todas as cores. Arte, sexo 
e espiritualidade são vividos plena e constantemente em ambos os níveis, 
24 horas. (Obs.: se alguém se lembrar de Cidades invisíveis, do Ítalo Calvino, 
faço aqui minha sincera e reverente citação!)”

Marcelo Alvarenga
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LUA NITSCHE,  
44 anos

Arquiteta paulistana, 
em 2011 ela fundou o 
escritório Nitsche Ar-
quitetos com o irmão, 
Pedro Nitsche, depois 
de ter trabalhado nos 
escritórios de Felippe 
Crescenti, André Vainer 
e Guilherme Paoliello  
e Isay Weinfeld. 

Conheça outras boas 
ideias para as cidades 
do futuro no site do 
Audi Urban Future 
Initiative. Criado em 
2010, o programa pro-
move pesquisas glo-
bais, premiações e um 
“think thank” interno 
dedicado ao tema. 

“Imaginar as cidades, mesmo que de forma utópica, é fundamental para 
formularmos o que se deseja. Em minha opinião, o transporte motorizado 
deveria ser sempre coletivo e não poluente. Ônibus, trens, metrôs, bondes 
– e o transporte individual seriam para pequenas distâncias. É preciso pen-
sar, ainda, em eixos que conectem a cidade de forma generosa e fluida. 
Uma avenida radial deveria ser não apenas uma avenida, mas um “parque 
linear de conexão”. Estariam disponíveis espaços para todas as opções de 

transporte e locomoção, o que envolveria um bom projeto de pisos e de 
paisagismo. É urgente qualificar as ruas e as áreas livres de São Paulo, por 
exemplo. Essa linha de vetores de conexão, de movimento contínuo, se-
ria muito importante. Não temos fluidez na cidade. Por isso, o Minhocão 
está sendo valorizado, ele tem fluidez, 3,5 quilômetros sem obstáculos. 
Além disso, São Paulo encontra-se em uma bacia hidrográfica [a do rio 
Paraná] e seu território está repleto de córregos e rios que foram canali-
zados durante o processo de urbanização. Essa rede de cursos d’água de-
veria ser considerada uma diretriz para requalificar os espaços da cidade. 
São Paulo teria potencial para ter esses rios. Fazer essa simbiose, integrar 
a cidade ao ambiente natural.”

Lua Nitsche
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SARAH OLIVEIRA, apresentadora 
“Eu acho que o brasileiro deseja desejar, 
porque o clima de desilusão está tão 
intenso... E como o desejo é algo que 
nos move, acho que a gente quer é 
não perder a possibilidade de desejar. 
Desejar seja lá o que for. Mas é isso 
que nos dá gás pra continuar a amar, 
trabalhar, estudar, viajar… Sem desejo, 
a vida acaba. Não quero é perder o 
meu poder de desejar, senão acabou.”

LEDA CATUNDA, artista plástica
“Acho que o brasileiro deseja poder 
voltar no tempo, uns dez anos atrás, 
quando havia em todos nós um 
sentimento de que tudo ia dar certo.  
A gente deseja a possibilidade de sonhar 
com tempos melhores, um futuro mais 
leve e fluido, em que a gente possa 
investir a nossa energia criativa e receber 
o devido retorno por isso.” 

GABRIEL MEDINA surfista   
e embaixador da Audi 
“Acredito que a maioria dos 
brasileiros quer um país melhor, 
com mais segurança, educação, 
saúde e sem corrupção. Esse é 
o caminho para começarmos.”

O que o 
brasileiro  

deseja hoje?

Uma seleção de  

personalidades  responde
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ÍTALO FERREIRA, surfista  
e embaixador da Audi 
“Acredito que o que os 
brasileiros mais desejam 
é que tenhamos um país 
limpo e correto, onde todos 
tenham acesso a educação, 
saúde, cultura, esporte e 
tudo que ajude a moldar 
uma sociedade mais justa.”

ÍCARO SILVA, ator 
“Acho que o maior desejo do 
brasileiro é se sentir seguro, em paz 
e confiante com as suas próprias 
escolhas, mas muito provavelmente 
essa não é sua maior necessidade. 
Talvez nossa maior necessidade  
seja justamente questionar as 
próprias escolhas.”

RAFIC FARAH, designer 
“O desejo imobiliza e mobiliza. 
Mas eu, enquanto brasileiro, 
desejo que a doçura, a tolerância, a 
solidariedade retornem. Com isso, 
dignidade, ética, democracia serão 
decorrentes. E acredito que somente 
a feminilidade apaziguará o país.”

TIKA, cantora
“Enquanto não houver incentivo 
ao pensamento crítico no Brasil, 
principalmente através da arte, 
da educação e da cultura, o 
brasileiro sequer reconhece os 
seus próprios desejos. Desejando o 
básico, como amor, dinheiro, casa, 
amigos, filhos, ele acredita que 
isso é tudo, e constantemente se 
sente vazio e desanimado. Porque 
essa equação família + dinheiro + 
filhos = felicidade não serve pra 
todos. É preciso pensar, buscar o 
conhecimento, olhar por cima do 
muro pra saber o que se deseja de 
verdade. E sem censura, porque 
desejar é fundamental.”

Audi Magazine 91
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“Vivo cercado de carros desde os 13 anos, quando passei a trabalhar na concessionária do meu pai. Depois, nós dois nos tornamos pilotos de 
avião. Voei de ultraleve aos 15 anos e, aos 17, solei pela primeira vez um Cessna. Hoje, tenho uma empresa que revende e aluga automóveis. 
Cerca de 80% da minha frota premium é Audi. Fiz cursos de mecânica e eletrônica e digo de cátedra: os carros da marca, além de encantarem, 
são altamente confiáveis, estáveis e eficientes. Toda vez que me sento em um Audi lembro o quanto estabilidade, frenagem e arrancada são 
boas. Tive 15 Audis de cinco modelos diferentes. Atualmente, sou dono de um RS Q3, um A4 e um A3 [ao lado]. O Audi parece ter garras, de 
tão seguro. Isso me impressiona demais. Já saí com um Audi e liguei para o meu filho, no caminho, só para dizer: ‘É uma máquina boa demais!’.” 

ABDALA ARAÚJO JÚNIOR, 45 anos, é piloto de avião e proprietário de uma revenda e locadora de veículos. Mineiro, casado e pai de 
dois filhos, vive em Jundiaí, interior de São Paulo, e tem três modelos Audi

      Sobre rodas 
e paixões

O desejo pelo universo Audi é traduzido nas histórias de cinco 

pessoas que vivem em total sintonia com a marca das quatro argolas  

Por Rodrigo Cardoso (texto) e Franco Amendola (fotos)
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“Em 2001, vi um A3 1.8 Turbo vermelho em uma concessionária Audi. Dei uma volta no carro, de 180 cavalos, top na época. Foi uma expe-
riência transformadora. Nunca mais tive vontade de experimentar outra fabricante. Depois do A3 vermelho, tive três A4. Um dia, em um 
acidente motociclístico, fiquei paraplégico. Assim que saí do hospital, viajei com o meu irmão para assistir ao GP Brasil de F1, em 2008. 
Ao final da corrida, voltando para casa, parei em uma concessionária Audi na capital mineira e comprei o primeiro Audi A4 V6 que chegou a 
Minas Gerais. Ano passado, fui convidado pela Audi para guiar o meu RS 5 adaptado na pista de Interlagos. Dei dez voltas. Já havia assistido 
a dez GPs de F1 lá e, de torcedor, virei piloto por alguns minutos. Quando parei o carro, desci e coloquei as mãos naquele solo sagrado. 
Dirijo por 100, 200 quilômetros nos fins de semana e, ao retornar, me sinto como uma criança recém-saída de uma sorveteria.”

SIDNEY GAMA, 51 anos, é engenheiro eletricista e eletrônico. Nasceu em Vitória (ES) e é proprietário de uma agência de publicidade 
em Governador Valadares (MG), onde vive com esposa, filhos e um RS 5, seu sexto Audi adaptado
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“Tenho um RS 2 Avant, de 1995. O primeiro motivo pelo qual comprei este carro era que meu tio tinha um parecido e o meu pai sempre ficava 
para trás [risos]. O RS foi a primeira perua superesportiva e veloz fabricada no mundo. Com tração nas quatro rodas, seis marchas e detalhes 
em fibra de carbono, é um carro emblemático e raro: apenas 2.890 foram fabricados. Trata-se de um modelo que, quase 40 anos depois de 
seu lançamento, ainda faz de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. A Audi sempre me fascinou pelo desempenho, por ser até um pouco ‘agressiva’. 
Dentro da RS 2, me sinto em uma máquina de verdade. Já tive um A3 Turbo, tiptronic, piloto automático. Em 2010, passei a comprar carros 
antigos que marcaram a minha infância. Hoje, diferentemente do passado, a gente consegue montar um Audi – escolher, por exemplo, banco 
vermelho, roda preta, capô marrom... Esportividade, beleza e design, ao gosto do cliente. E a gente segue sentindo a máquina voar.” 

Formado em administração de empresas, STEFAN MALUF é investidor da Bolsa de Valores. Aos 30 anos, é apaixonado por modelos 
antigos da Audi e dono de um RS 2 ano 1995
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“Pensa num cara que curte demais dirigir. Se tenho de ir a trabalho ao interior de São Paulo, não vou de avião. Prefiro rodar 500, 700, 
900 quilômetros de carro. Ano passado, durante as férias, fiz 2.400 quilômetros de carro pela Itália. Passei por Toscana, Lombardia e 
Vêneto junto da Adriana, minha esposa, e de nossos dois filhos. Para esse passeio alugamos um A4 Avant. A Adriana ficou apaixonada 
pelo modelo. A experiência nos fez descobrir um carro superveloz, ágil e grande, feito para a família. Ao chegar ao Brasil, preparei uma 
surpresa e presenteei a Adriana com um A4 Avant [o desta foto]. Eu tenho um SQ5 e costumo brincar com os meus amigos dizendo que 
a Audi ‘gosta de carro’. As outras marcas se preocupam com coisas periféricas. A Audi se preocupa com câmbio, embreagem, potência, 
freio. E é isso que me faz feliz quando dirijo e o que me aproxima do universo Audi.”

LUÍS HENRIQUE GENNARI, 47 anos, é vice-presidente comercial da Vigor Alimentos. Nascido em Dourado, interior paulista, é estatístico 
de formação e proprietário de um SQ5 e um A4 Avant
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“Quando fiz 40 anos, meu marido me fez uma surpresa maravilhosa: cheguei em casa e havia uma Q7 para 
mim na garagem. Sou fascinada pela Audi e mimo meu carro como se fosse um filho. O que mais gosto na 
marca é a segurança que o carro traz. O Q7 é tão estável que me faz achar que estou a 50 km/h mesmo quando 
piso fundo. Ele entende rapidamente o meu comando, é muito ágil. Existe também um dispositivo de segu-
rança que faz com que o cinto de segurança aperte um pouco mais quando o veículo percebe alguma situação 
de risco do lado de fora. É como se o Audi dissesse: ‘Tô segurando você’. O carro me abraça. Isso é demais.”  

CRISTINA PACHECO, 42 anos, é formada em administração, possui MBA em gestão de projeto  em-
presarial e trabalha em empresa de investimento. Paulistana, é casada, mãe de dois filhos e curte a 
segurança de seu Q7
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Farol alto

“O maior desejo que alcancei foi conseguir me 

dedicar profissionalmente ao impacto social e à 

transformação do Brasil, para poder proporcionar 

essa mesma oportunidade a mais pessoas”, 

afirma Denis Mizne, diretor executivo da fundação 

Lemann, comprometida em oferecer a jovens que 

querem mudar o mundo a chance de trabalhar 

para isso desde o início de suas carreiras. “O 

Brasil precisa do foco e do comprometimento 

dessas pessoas que sonham grande, e fazer 

parte disso me dá muito orgulho.”

Qual é seu 

maior desejo 

realizado?  

Advogado de formação 
(pela USP), Denis Mizne 

também preside o 
conselho do Instituto 

Sou da Paz. Desde 2011, 
lidera a fundação Lemann 
e vê crescer a cada ano as 

conquistas e o impacto nas 
secretarias de educação, 

escolas públicas e na 
aprendizagem dos alunos
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COSMOGRAPH DAYTONA

Consolidado na história do automobilismo e da relojoaria,

o lendário cronógrafo nasceu para competir.

Não marca apenas o tempo. Marca a História.
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