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LÍDER DE UM
MOVIMENTO
POR QUE O NOVO JAGUAR I-PACE
TOTALMENTE ELÉTRICO ESTÁ
À FRENTE DA CONCORRÊNCIA

CI N QU EN TÃO EM ÓT I MA F ORMA
ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DO
ESPLÊNDIDO SEDÃ XJ DA JAGUAR

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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COLEÇÃO JAGUAR.
TEMPO DE EXCELÊNCIA.

Conheça uma coleção de relógios premium e cronógrafos clássicos.
Inspirados em painéis de instrumentos Jaguar e trazendo inovações
de alto desempenho, como mostradores de carregamento solar,
esses relógios são ícones por si só.

Visite seu revendedor Jaguar local.

THE ART OF PERFORMANCE

O Prefácio
O DIRETOR TÉCNICO DE PROJETOS DA JAGUAR, DR. WOLFGANG
ZIEBART, FALA SOBRE APROVEITAR A OCASIÃO CERTA E TER
A OUSADIA NECESSÁRIA PARA ENCABEÇAR UMA REVOLUÇÃO.

Dr. Wolfgang Ziebart
Diretor Técnico de Projetos da Jaguar Land Rover
*Os números de autonomia do veículo elétrico baseiam-se num veículo de produção percorrendo uma rota
padronizada. A autonomia atingida vai variar conforme a condição do veículo e da bateria, o estilo de condução e a rota
e o ambiente reais. Veja os dados de emissões e eficiência do I-PACE na página 24.
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N

o meu trabalho, há momentos que parecem realmente cruciais:
um salto técnico para frente, um avanço repentino no design ou
um enfoque engenhoso de um problema que está implorando
por uma solução.
O lançamento do I-PACE, novo veículo totalmente elétrico da Jaguar,
é seguramente um desses momentos. Trata-se de uma mudança
revolucionária que nos permitiu lançar um dos veículos elétricos mais
desejáveis do mundo.
A ocasião para isso é perfeita. Como você verá no nosso infográfico
da página 24, estamos na iminência de uma revolução elétrica, pois a
tecnologia atingiu um grau de maturidade que nos permite atender a uma
ampla gama de necessidades de locomoção. Baterias como as do I-PACE
já possibilitam rodar 480 quilômetros com uma única carga e com zero
emissão de poluentes, e a crescente rede de locais de carga rápida permite
aumentar esse alcance em questão de minutos. Tampouco se abriu mão
do desempenho. Os motores elétricos já são capazes de proporcionar as
mesmas emoções que os motores a combustão – com torque instantâneo
e agilidade ainda maior nas manobras. Impossível não amar.
O design dos veículos também deve mudar significativamente. Os
motores elétricos ocupam muito menos espaço do que os tradicionais,
abrindo a possibilidade de utilização do espaço com maior eficiência e
conforto..
Uma rápida olhada no I-PACE revela todo o poder que esses novos
recursos podem ter. Veículo concebido para as estradas do futuro, ele é
resultado de avanços na inovação e no design que, até recentemente,
nem imaginávamos serem possíveis. Vá à página 30 para ver uma mostra
exclusiva de parte do trabalho arrojado que fizemos na Jaguar para
viabilizar tudo isso.
O I-PACE foi desenvolvido a partir do zero para abraçar novas
possibilidades. Ele transformará nossa percepção de mobilidade. E esse é
um marco importante do qual me orgulho de ter participado.
Em qualquer setor, a disrupção é difícil de alcançar. Mas ela chega para
quem é ousado o suficiente para ser pioneiro e escolher o momento certo.
Tenho o prazer de dizer que, no nosso setor, esse momento é da Jaguar.

JAGUAR GEAR

SEU I-PACE, SEU ESTILO.

Personalize seu novo Jaguar I-PACE com o Jaguar Gear – nossa linha exclusiva
de acessórios projetados, testados e rigorosamente inspecionados pelos mesmos
especialistas que conceberam o carro.
Desde componentes úteis que colaboram para tornar o carro ainda mais prático até
complementos elegantes que dão um toque de requinte ao acabamento.
Com esses acessórios você pode criar um I-PACE perfeito para o seu estilo de vida.
Saiba mais em www.jaguarbrasil.com.br/ipacegear
Acessórios exibidos: Rack de Bicicletas com Fixação pelas Rodas e Barras Transversais de Teto. Objetos colocados sobre a antena de satélite instalada
no teto podem diminuir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e podem prejudicar os sistemas de navegação e de rádio via satélite, se houver.
Sempre se deve levar em conta a capacidade máxima de carga do teto do veículo para assegurar que não seja excedida.

The Curve
FOTOS: : PR (2), GETTY IMAGES/ ALFRED PASIEKA/ SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOT ONE

V E R ÃO D E 2 01 8

The Curve é nossa seleção criteriosa dos destaques mais atuais de todas as partes
do mundo. Ela abrange produtos novos e empolgantes, inovações visionárias,
destinos de tirar o fôlego e feitos admiráveis. Nesta edição, lançamos um olhar mais atento
de como a inovação progressiva vem remodelando o mundo à nossa volta, com
direito a um vislumbre da mais recente visão da Jaguar para o futuro da direção, que
inclui o uso arrojado da inteligência artificial e um veículo conceitual
inteligente, criado para aproveitar as oportunidades da posse compartilhada.
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“

O SAYER DEVE SEU
NOME A UM DOS MAIS
PROEMINENTES
PROJETISTAS DO
PASSADO DA JAGUAR,
MALCOLM SAYER.

CONECTIVIDADE

O FUTURO DO TRANSPORTE
A Internet das Coisas invadiu nossos lares – e logo também poderá fazer parte da
sua experiência de dirigir. O Sayer é a visão da Jaguar para o primeiro volante com
inteligência artificial e ativação por voz do mundo, capaz de executar centenas de
tarefas, conectando casa e carro. Assim batizado em homenagem a Malcolm
Sayer, projetista responsável pelos emblemáticos carros E-Type e XJS, o volante
de metal escovado ficaria na sua casa e poderia ser pré-programado para planejar
uma viagem autônoma completa. Basta dizer ao Sayer onde você precisa estar e
quando, e ele se encarregará de tudo, desde o ajuste do seu despertador até a definição do horário em que o carro chegará sozinho à sua porta. O Sayer é uma prévia do futuro do transporte, em cuja vanguarda a Jaguar está determinada a se posicionar, e faz parte do FUTURE-TYPE (à esquerda) – nosso veículo conceitual
elétrico, conectado, autônomo e sob demanda, concebido para atender às necessidades de mobilidade das futuras gerações, contexto em que a posse compartilhada parece cada vez mais provável. Para saber mais, busque Jaguar FUTURE-TYPE

ESTILO

UM CACHECOL
INCOMPARÁVEL
O que diferencia um ser humano de todos os outros (e de cada uma
das demais espécies) é seu conjunto único de biomarcadores: o DNA
constitui os blocos construtivos do corpo, o código genético que
controla tudo, desde a cor dos cabelos até a tendência a sofrer de
uma doença. E, embora você não possa literalmente ficar com o
coração na mão, agora pode vestir seu DNA em volta do pescoço. O
DOT ONE – “ponto um” em inglês, nome que alude ao 0,1% de nosso
DNA que nos separa de todas as outras pessoas – usa o código
genético singular do seu corpo para criar uma peça de vestuário sem
igual. Basta você pegar um kit de teste de DNA, esfregar um
cotonete dentro da bochecha e mandar de volta. Então, dentro de
um mês, receberá um cachecol feito de uma mistura de lã italiana e
acrílico de alta qualidade que identifica você e mais ninguém.

THE JAGUAR
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CIDADES

INSPIRAÇÃO
LITERÁRIA

CADA UMA DAS 20 MIL ESCORAS IMPRESSAS
EM 3D PODE SER AJUSTADA À POSTURA
E AO JEITO DE ANDAR DO USUÁRIO ESPECÍFICO.

ESTILO

CALÇADOS PARA
O FUTURO
A revolução da impressão 3D resultou em máquinas
capazes de criar, em questão de minutos, peças de
computador, comidas e mesmo impressoras 3D
totalmente novas. Agora, você pode usar calçados
impressos em 3D. Os tênis Futurecraft 4D da Adidas
são um fascinante prodígio da moderna manufatura
aditiva. A entressola é constituída por 20.000
escoras impressas em 3D, cada uma das quais pode
ser ajustada, durante a fabricação, à postura e ao
jeito de andar do usuário específico. O resultado
final? Uma peça de vestuário única, feita só para os
seus pés. Não é de surpreender que esteja sendo
cogitado o uso desse processo de fabricação sob
medida nos tênis profissionais para basquete da
empresa. adidas.com
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FOTOS: OSSIP VAN DUIVENBODE/MVRDV/VG BILD KUNST, ADIDAS, PR (2)

“

Com 1,2 milhão de livros enfileirados
nas estantes, é improvável que você
tenha dificuldade em encontrar
algo para ler na Biblioteca Tianjin
Binhai, em Tianjin. Seu espetacular
design futurista, que passou do
primeiro esboço à inauguração em
meros 36 meses, foi criado pelo
escritório de arquitetura holandês
MVRDV em colaboração com o
escritório local TUPDI. As duas
equipes queriam proporcionar aos
visitantes a sensação de estarem
perdidos em um mar de palavras e
optaram por criar uma série de
“estantes de livros” ondulantes, que
pulsam para cima e para fora ao
redor de um auditório central
esférico. Contudo, essas estantes
não estão repletas de livros de
verdade. Na realidade, são uma
ilusão lúdica criada por imagens
impressas que cumprem a função
de degraus e assentos para os
visitantes. Mesmo assim, o efeito é
inspirador: talvez este seja o melhor
espaço de co-working do mundo.

F-PACE SVR

NASCIDO PARA CORRER
Desempenho impressionante, luxo inigualável e tecnologia de ponta estão
na essência do trabalho realizado pelas Operações de Veículos Especiais,
unidade de manufatura especializada da Jaguar Land Rover. Atuando no
novo Centro Técnico da unidade em Warwickshire, Inglaterra, construído
pelo valor de £ 20 milhões, os engenheiros aplicam suas habilidades
precisas a veículos Jaguar comuns e os levam a um patamar novo e
estimulante. O F-PACE SVR é o carro mais recente a receber o tratamento
SVR, que une agilidade e desempenho de tirar o fôlego a conforto, luxo e
praticidade. Como um SUV que proporciona a sensação e as manobras de
um carro esportivo, ele é a versão do F-PACE mais focada no motorista
até hoje, com um conjunto completo de características exclusivas que
aguçarão seus sentidos quando você pegar a estrada. Sua essência é um
motor 550cv V8 Supercharged de 5,0 litros a gasolina capaz de levar o
veículo de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos. O novo pacote aerodinâmico
SVR baseia-se em pesquisa aerodinâmica de ponta e inclui uma série
de novidades no design da carroceria: especialmente desenvolvidos,
os para-lamas, as saias laterais e o capô são exclusivos do F-PACE SVR
e foram acrescentados para permitir o melhor fluxo de ar, ajudando a
reduzir o arrasto e a sustentação. O aerofólio traseiro móvel ajuda na
estabilidade em altas velocidades, enquanto os freios aprimorados, a
direção otimizada e as leves rodas forjadas proporcionam um melhor
controle, além de tração e resposta dinâmica mais imediatas. Na parte
interna, o SVR ostenta novos materiais, como fibra de carbono, e uma
gama de elementos de cabine remodelados, inclusive o volante com
a marca SVR e o novo câmbio borboleta de alumínio. E o F-PACE SVR
não é diferente apenas no visual e na sensação: o som dele também
é realmente especial, graças ao sistema Variable Valve Active Exhaust,
que oferece uma trilha sonora de múltiplos cilindros, mais alta e
característica, que seguramente chamará muita atenção.

“

UM SUV QUE
PROPORCIONA
A SENSAÇÃO E
AS MANOBRAS
DE UM CARRO
ESPORTIVO,
ELE É A VERSÃO
DO F-PACE MAIS
FOCADA NO
MOTORISTA
ATÉ HOJE.

NÚMEROS OFICIAIS DA UNIÃO EUROPEIA REFERENTES AO
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO F-PACE SVR em l/100km (mpg):
11,7; emissões de CO2 em g/km: 272. Apenas para fins de comparação.
Os números reais podem ser diferentes.

THE JAGUAR
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ARQUITETURA

NOVA MISSÃO 007 PARA
A JAGUAR

CIÊNCIA

ATENÇÃO: LOMBADA
Embora sejam um enigma para a maioria das pessoas,
os líquidos não newtonianos são maravilhas do mundo
científico. Os líquidos que não se comportam da
maneira esperada geralmente são considerados um
experimento científico bacana para mostrar às crian-ças, apesar de terem pouca utilidade prática – até
agora. A empresa espanhola Badennova criou um quebra-molas inteligente a partir do líquido: se você passa
pelo obstáculo a uma velocidade aceitável, as partículas permanecem líquidas; porém, se passa rápido demais, a pressão sobre a lombada faz as partículas se
alinharem em estado sólido. Elas são a salvação para a
suspensão dos carros do mundo todo – então fique de
olho nelas quando estiverem perto de você.
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FOTOS: 007 ELEMENTS (2), PR, MATT ELLIOTT (3)

Você pode não ser capaz de acelerar pelos Alpes como James Bond em
007 Contra Spectre, sucesso de 2015. Porém, graças a uma nova instalação cinematográfica perto da cidade austríaca de Sölden, pode viver uma
experiência de imersão interativa que coloca você dentro do universo
dele. Aberta ao público a partir de julho de 2018, a 007 Elements funde
tecnologias de ponta com a austera arquitetura contemporânea, criando
uma experiência cativante com uma paisagem sonora dramática no impressionante ambiente natural ao redor. Situado a 3.050 metros acima do
nível do mar, no cume do monte Gaislachkogl, o edifício de 1.300 metros
quadrados está encravado nessa emblemática montanha e dá boas-vindas aos convidados com uma série de galerias, cada uma das quais destila a arte dos elementos que são marcas registradas dos filmes de James
Bond. Como parceira automotiva exclusiva da instalação, a Jaguar Land
Rover está oferecendo experiências ao novo Laboratório de Tecnologia
do edifício, com foco em 007 Contra Spectre, que foi rodado em Sölden
e exibia o veículo conceitual Jaguar C-X75. 007.com/007-elements

“

QUANDO O
FUZILEIRO REAL
MARK ORMROD
PERDEU TRÊS
MEMBROS, PARECIA
POUCO PROVÁVEL
QUE ELE
SOBREVIVERIA,
E MENOS AINDA
QUE SE DESTACARIA
NO ESPORTE

DESEMPENHO

DETERMINADO A TRIUNFAR
A Jaguar tem tudo a ver com a celebração daquilo que é extraordinário,
e o vencedor do Prêmio Jaguar de desempenho, determinação e
dedicação excepcionais personifica todas essas qualidades em
abundância. Quando o fuzileiro real Mark Ormrod perdeu três de seus
membros após se ajoelhar sobre uma bomba caseira no Afeganistão,
parecia pouco provável que ele sobreviveria, e menos ainda que se
destacaria no esporte. Apesar disso, após acordar em um hospital em
Birmingham muitos dias depois, ele concluiu que não queria passar a vida
em uma cadeira de rodas. Desde então, sua determinação e dedicação
resultaram em quatro medalhas nos Jogos Invictus: duas de prata no
remo seco masculino e duas de bronze nas provas de nado livre de
50 e 100 metros. Um feito realmente extraordinário que comprova
que, se você focar a mente em algo, poderá ir o quão longe quiser.

THE JAGUAR
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CARGA
O NOVO I-PACE TOTALMENTE ELÉTRICO
CHEGOU. LEVAMOS O JAGUAR MAIS
RADICAL JÁ CRIADO PARA UMA
PRIMEIRA VOLTA PELO PITORESCO
PORTUGAL PARA VIVERMOS O
PRAZER DA MOBILIDADE ELÉTRICA.
TEXTO: Guy Bird
FOTOS: Jed Leicester
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“O I-PACE OFERECE
O DESEMPENHO DE UM
CARRO ESPORTIVO, MAS
COM A CONSCIÊNCIA
ECOLÓGICA DE UM
VEÍCULO ELÉTRICO.”
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Na volta que deram pelo Algarve, no sul de Portugal, nosso jornalista e nosso
fotógrafo rodaram 225 quilômetros por algumas das melhores estradas da
Europa. Com a carga completa, a bateria de 90 kWh do I-PACE oferece uma
autonomia de até 480 quilômetros2 – mais do que o suﬁciente para duas
viagens de descoberta dessa próspera região.

PORTUGAL

E

stamos dirigindo o novo Jaguar I-PACE totalmente
elétrico, resplandecente em sua pintura Photon
Red, pelo Algarve português1 . Pode-se dizer que
este SUV de alto desempenho – revelado há
poucos meses no Salão do Automóvel de Genebra

2018 – se destaca pelos motivos certos. Como é um I-PACE

Oceano
Atlântico

First Edition, este modelo específico está disponível para

Autódromo

venda somente no primeiro ano de produção e vem com uma
série de características especiais First Edition, como Assentos
de Couro Windsor, Placas das Soleiras First Edition, Teto

Lagos

Portimão

Panorâmico Fixo e Faróis LED Matrix. Naturalmente, a reação
das pessoas é intensa e empolgada. Um grupo de
adolescentes locais chega perto e puxa conversa; um casal de

Sagres

meia-idade tira uma foto atrás da outra, como paparazzi, antes
de explicar o motivo: a filha já encomendou um I-PACE, por
isso os pais estão ansiosos por registrar que viram o carro
rodando antes dela. Em todas as partes de nossa jornada
– de agitados resorts litorâneos a longínquos vilarejos na
montanha –, os curiosos reagem da mesma maneira: todos
reconhecem o famoso emblema da Jaguar, mas nunca tinham

1: O modelo exibido é um Jaguar I-PACE First Edition na cor Photon Red, com
rodas de liga leve de 22 polegadas e cinco raios no “Estilo 5069” em Preto
Brilhante com acabamento Diamantado e detalhes em carbono, disponíveis como
opcionais. O Photon Red é exclusivo do First Edition, apenas no primeiro ano do
modelo. Todas as características descritas como exclusivas do I-PACE First Edition
podem ser disponibilizadas como opcionais em anos futuros do modelo. Para mais
informações, contate sua concessionária Jaguar Land Rover local.
2: Autonomia: 480 km (298 milhas). Os números de autonomia de veículo
elétrico baseiam-se num veículo de produção percorrendo uma rota
padronizada. A autonomia atingida vai variar conforme a condição do veículo
e da bateria, o estilo de condução e a rota e o ambiente reais.

visto esse tipo de Jaguar anteriormente.
Este Jaguar, o I-PACE, oferece o desempenho de um carro
esportivo – aceleração de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos
e velocidade máxima de 200 km/h –, mas com a correção
ecológica de um veículo elétrico, com emissão zero de CO2
durante o uso. Sua bateria de 90 kWh garante uma autonomia
de até 480 quilômetros com a carga completa, permitindo-nos
explorar o lindo interior português com a consciência limpa e
sem nenhuma preocupação com a autonomia.

THE JAGUAR
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O DNA Jaguar dele impressiona imediatamente quando
você pisa pela primeira vez no acelerador: a potência se eleva
de forma progressiva, quase como num carro com motor de
combustão. É uma sensação incomum num veículo elétrico –
muitos deles apresentam um aumento um tanto abrupto do
torque. Embora a potência conjunta de 400 cv dos dois
motores elétricos do I-PACE proporcione uma aceleração até
100 km/h em furiosos 4,5 segundos a partir do repouso, ele
também é diferente de outros veículos eléctricos nas
manobras. Alguns são muito “digitais” na direção – que é
apenas rápida, mas com pouca sensação. Já a direção elétrica
do I-PACE exibe a pressão de um sistema hidráulico. Dá para
sentir o peso das rodas girando, o que permite um melhor
controle. O Autódromo Internacional do Algarve é ideal como
primeira parada na nossa rota para descobrirmos o que a
tecnologia de ponta do I-PACE tem a oferecer quando ganha
liberdade – especialmente levando-se em conta que os

“COM A VELOCIDADE
ARREBATADORA DO
MODO DINÂMICO, QUE
É ACOMPANHADA POR
UMA SEGURANÇA
RECONFORTANTE, O
I-PACE É APROVADO
COM LOUVOR EM SEU
PRIMEIRO TESTE.”

I-PACEs também vão competir em breve na série I-PACE
eTROPHY (vide página 39).

S

e o carro parece plantado na pista, balançando muito pouco

100.000 espectadores e recebe rodadas das séries europeias

primeiro teste. Trata-se de um verdadeiro SUV esportivo, que

de Le Mans e do Campeonato Mundial de Superbike. Quatro

não cede mesmo quando levado ao limite.

ituada nos pés da Serra de Monchique, apenas 24

para os lados nas curvas. Com a velocidade arrebatadora do

quilômetros a noroeste da cidade portuária de Portimão,

modo Dinâmico, que é acompanhada por uma segurança

o circuito de 4.648 metros tem capacidade para

reconfortante, o I-PACE é aprovado com louvor em seu

parques de painéis solares são usados para gerar eletricidade

Saciada a curiosidade da corrida, usamos os botões para

e produzem mais energia do que o autódromo consome,

voltar a “Normal”, provavelmente o modo padrão da maioria

mesmo num fim de semana de corrida, o que torna o lugar

das pessoas durante 90% do tempo, e prosseguir pelas

apropriado, em todos os sentidos, para avaliarmos o I-PACE.

estradas públicas. Nesse modo, a Regeneração de Freios

Já no circuito, nós ativamos o modo Dinâmico

Aprimorada pode ajudar a maximizar a sua autonomia ao

pressionando um dos dois botões do console central

recuperar a energia de frenagem quando você tira o pé do

“flutuante”, e o I-PACE imediatamente mostra sua postura

acelerador. Mas ela faz isso de uma maneira suave. O nível de

confiante: a direção adquire peso, a suspensão ganha firmeza,

frenagem regenerativa também pode ser aumentado para

18
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Design atraente e desempenho eletrizante: o I-PACE
se sente bem à vontade no Autódromo Internacional
do Algarve, onde suas manobras dinâmicas tiram
nota máxima em cada prova.

THE JAGUAR
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“DIRIGIR SÓ COM UM PEDAL
É SURPREENDENTEMENTE
TRANQUILIZANTE – E É ALGO
COM QUE É MUITO RÁPIDO
SE ACOSTUMAR.”
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U M A P R I M E I R A VO LTA N O I - PAC E

“alto” pela tela touchscreen – o que é útil no trânsito intenso
– até um ponto em que o carro pode ser controlado quase
que unicamente pelo acelerador. Dirigir só com um pedal é
surpreendentemente tranquilizante – e é algo com que é muito
rápido se acostumar.
A paisagem caracteristicamente quente e rochosa do
Algarve passa por nós, e o céu primaveril nos acompanha
através do Teto Panorâmico enquanto desfrutamos de tudo.
Quando o assunto é estrada, estas estão entre as mais bonitas
de todas. E, à medida que vamos nos familiarizando cada vez
Seja nas ruas estreitas de Lagos (na extremidade esquerda), seja na
estrada (abaixo), o I-PACE proporciona uma experiência de condução
totalmente nova: o desempenho e a agilidade de um SUV esportivo,
mas com a consciência limpa.

mais com o I-PACE e suas manobras confiantes nas vias abaixo
de nós, fica claro que este carro foi criado para dar vida a
experiências de condução como esta.
No entanto, acaba chegando a hora de sairmos das
estradas livres, e seguimos para Lagos, segunda parada de
nossa viagem.

P

ercorrendo as estreitas ruas de pedras de Lagos, o
I-PACE é incrivelmente seguro de si. Aproveitamos a
oportunidade para explorar a cidade e não podemos

deixar de notar a abundância de arte urbana moderna de alta
qualidade que adorna os edifícios tradicionais. Considerada
uma atividade ilegal em muitos lugares, essa questão virou

de ponta-cabeça em Portugal, que vem destacando o talento
e a habilidade dos artistas locais, permitindo que a criatividade
deles se manifeste e, literalmente, ilumine a vida citadina.
Tiramos um tempo para admirar nosso companheiro de
viagem com seu vermelho radiante ao sol da tarde, tendo
como pano de fundo os coloridos muros e paredes da cidade.
Com suas superfícies lisas e inteiriças possibilitadas pelas
maçanetas das portas, que são rentes à carroceria e só
aparecem quando pressionadas, o visual do I-PACE é ainda
mais formidável em contraste com a aspereza da paisagem
urbana.
Abertas as portas, revela-se um interior tão moderno
quanto o trem de força. Como os engenheiros não precisaram
achar espaço para abrigar um grande motor de combustão na
parte dianteira, o chassi do I-PACE é mais longo, e o para-brisa
foi trazido mais para frente para criar uma cabine ampla.
O aspecto requintado do painel e dos materiais das portas é
elegantemente acentuado com toques de alumínio e de verniz
especial Cinza Brilhante First Edition. No centro da cabine estão
a tela touchscreen Touch Pro Duo de 10 polegadas e alta
definição, integrada ao painel, e a tela touchscreen inferior de
5 polegadas com mostradores dinâmicos multifuncionais, sendo
que as informações podem ser visualizadas numa das telas
enquanto se interage com os recursos adicionais na outra. Um
Display Interativo do Motorista de 12,3 polegadas substitui o
conjunto convencional de instrumentos e inclui navegação em
tela cheia com mapas 3D extremamente nítidos. Também há um
Display Superior opcional com claríssimas imagens coloridas
para indicar as direções e a velocidade, de modo que seus olhos
possam passar mais tempo voltados ao caminho. A paisagem
sonora é insuperável, graças à clareza do Sistema de Som
Surround Meridian de 825 watts e 15 alto-falantes; a
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U M A P R I M E I R A VO LTA N O I - PAC E

conectividade também recebeu atenção, sendo que o sistema é

fundada pelo explorador Henrique, o Navegador, no

compatível tanto com Apple como com Android por meio dos

século 15 e conhecida, mais recentemente, por sua

aplicativos InControl, sem mencionar o Wi-Fi 4G, o acesso ao

cerveja de exportação. Nesta última parte de nossa viagem,

Spotify e a profusão de configurações personalizadas. Há uma

deixamos o sistema Adaptive Dynamics6 fazer seu papel,

variedade de toques refinados no sofisticado ambiente

e ele nivela o terreno, mesmo com as generosas rodas

minimalista da cabine, desde reluzentes botões polidos e

opcionais de 22 polegadas de nosso veículo.

materiais acetinados ao toque até Iluminação Ambiente Interna

Durante nosso teste, o clima tem sido quente e seco.

Configurável e tapetes acarpetados. E o I-PACE também não

Porém, à medida que chegamos perto do final da viagem,

precisa de uma caixa de câmbio convencional, o que eleva

começa a chover – o que nos dá a oportunidade de testar

ainda mais a atmosfera da cabine.

o sistema de tração nas quatro rodas. O I-PACE passa uma

Esse dom para o detalhe e para as soluções inteligentes

sensação de firmeza total, desempenhando-se como um

também se aplica ao modo pelo qual o I-PACE responde à

carro com tração traseira, com a aderência e a estabilidade

questão universal da carga. Recarregar é, sem dúvida, uma

de uma versão com tração nas quatro rodas. É uma ótima

parte importante – e diferente – da vida de um proprietário de

combinação. E há uma série de milagres técnicos aos quais

veículo elétrico, e o I-PACE foi desenvolvido a partir do zero de

se pode recorrer quando o tempo piora. Em condições

forma a lidar elegantemente com esse elemento da mobilidade

escorregadias, selecionar Low Traction Launch proporciona

do futuro. A bordo do I-PACE há um carregador monofásico

uma saída mais segura a partir do repouso. O engenhoso

de corrente alternada e 7 kW, com ponto de conexão situado

modo All Surface Progress Control, por sua vez, reage a

convenientemente acima da roda dianteira3. Ele pode ser

terrenos variados conforme necessário para manter uma

carregado numa tomada doméstica, num wallbox de 7 kW

velocidade constante (entre 3 e 29 km/h). E o Adaptive

aprovado pela Jaguar4 ou num carregador rápido de corrente

Surface Response – de fábrica no I-PACE First Edition e

contínua de 50 kW. O uso de um wallbox aprovado, de uma

opcional em todos os outros modelos – detecta as condições

tomada industrial ou de uma tomada doméstica aprimorada

e adapta constantemente os ajustes do motor e dos freios

lhe dará até 35 quilômetros adicionais de autonomia por hora

para uma direção controlada e sem derrapagens.

de carga. Carregar em locais públicos também é fácil. O uso

A praticidade do I-PACE se estende à sua capacidade

de um carregador rápido de corrente contínua de 50 kW pode

de transporte. O espaço para carga sob a tampa traseira é

proporcionar até 270 quilômetros de autonomia por hora de

de 656 litros7, ampliável para 1.453 litros 8 com os bancos

carga5,

traseiros rebatidos, o que foi perfeito ao transportamos o

o que significa que você pode acrescentar uma

autonomia significativa em pouquíssimo tempo quando está

equipamento grande e volumoso de um fotógrafo em busca

indo de um lugar para outro. E há potencial para ainda mais,

das imagens certas numa viagem de carro como a nossa.

já que o I-PACE foi preparado para, no futuro, receber um

Há ainda um compartimento adicional de 27 litros na parte

carregador de corrente contínua de 100 kW.

dianteira, sob o capô, ótimo para guardar nossas bagagens

Após nossa volta de 225 quilômetros, com todas as
exigências de um teste de estrada completo, ainda restava em

menores.
Assim, de ponta a ponta e de alto a baixo, o I-PACE se sai

torno de 40% da autonomia de 480 quilômetros – e o

bem em todas as frentes. Carro realmente voltado a quem

carregador de 7 kW de nosso hotel fez voltar a 90% em cerca

gosta de dirigir e que não faz concessões em nenhum

de cinco horas de carga noturna. Uma parte desse processo

aspecto, ele encarna o espírito da inovação que caracteriza

que causa surpresa e deleite – sobretudo à noite – é a luz que

o sonho de um novo tipo de mobilidade. Neste momento em

projeta o logotipo da Jaguar no chão, diretamente abaixo do

que o I-PACE chega às estradas do mundo inteiro, a Jaguar

lugar onde a aba de carga se abre. Ao mesmo tempo, uma

já está pronta para transformar esse sonho elétrico em

série de luzes coloridas dentro da porta de carga garante a

realidade para todos nós.

você que a recarga foi iniciada e se apaga quando ela foi
concluída.

P

or ser um SUV, o I-PACE também deve ter credenciais
para estradas difíceis. Pegamos as estradas acidentadas
em direção ao litoral do Algarve, perto de nossa parada

final, Sagres – cidade famosa por sua escola de navegação

NÚMEROS OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO
I-PACE em l/100km (mpg): 0,0; emissões de CO2 em g/km: 0.
Números oficiais de testes da União Europeia. Apenas para fins
de comparação. Os números reais podem ser diferentes.
Visite jaguar.com para saber tudo sobre o novo I-PACE e para montar
o seu próprio carro.

3: A maioria dos países disponibiliza alimentação de eletricidade de 7 kW. 4: A Jaguar tem parcerias de infraestrutura de carga autorizadas em todos os mercados
nos quais o I-PACE está disponível. Nossos parceiros de infraestrutura estão à disposição para indicar a melhor solução para você. Favor consultar sua concessionária
Jaguar para mais informações. 5: Um carregador rápido de corrente contínua fornece uma grande quantidade de energia em pouco tempo. A taxa de carga diminui à
medida que ela se aproxima da capacidade total da bateria; portanto, na maioria dos casos, é mais rápido carregar até 80% da capacidade ou até a autonomia
estendida necessária. 6: Adaptive Dynamics está disponível somente em carros equipados com Suspensão Pneumática Ativa. 7: O volume do espaço para carga é
reduzido em 18 litros quando o carro é equipado com Suspensão Pneumática Ativa. 8: Como indicado acima, o volume do espaço para carga é reduzido em 18 litros
quando o carro é equipado com Suspensão Pneumática Ativa e aumentado em 10 litros com a opção de Teto Panorâmico.
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“O I-PACE ENCARNA
O ESPÍRITO DA
INOVAÇÃO.”

Eletriﬁ cação facilitada: o I-PACE foi criado a partir do zero com toda a
consideração por você e sem fazer concessões em nenhum aspecto. Displays
nítidos, design intuitivo no interior e tecnologia de ponta: tudo isso torna a
recarga algo rápido e descomplicado.

THE JAGUAR
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M O B I L I DA D E E L É T R I C A

696 NM

D E TO R Q U E I N S TA N TÂ N E O

O novo Jaguar I-PACE totalmente elétrico
conta com uma bateria de 90 kWh feita de
células de íon de lítio de alta densidade de
energia em forma de bolsas, com um sistema
de gerenciamento térmico que propicia maior
longevidade e períodos prolongados de potência
máxima. Ela também oferece 696 Nm de torque
instantâneo, permitindo que o I-PACE acelere
de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos.

TECNOLOGIA AVANÇADA, DESIGN
SEDUTOR E DESEMPENHO
SENSACIONAL: DESCUBRA O QUE FAZ
DO NOVO JAGUAR I-PACE TOTALMENTE
ELÉTRICO UM CARRO TÃO ESPECIAL E
SAIBA MAIS SOBRE O SEGMENTO DE
VEÍCULOS ELÉTRICOS, QUE VEM
CRESCENDO RAPIDAMENTE.

MANTENHA-SE
C O N E C TA D O

TEXTO: Nathaniel Handy

ILUSTRAÇÃO: Harry Campbell
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P R O N TO PA R A R O DA R

Um veículo elétrico como o I-PACE pode ser carregado numa
tomada doméstica comum. Cada hora de carga dá uma
autonomia de 11 quilômetros. Se você o carregar por oito horas
durante a noite, acrescentará, portanto, mais de 80 quilômetros
de autonomia – mais do que suficiente para um trajeto de ida e
volta do trabalho, que é de 60 quilômetros, em média.

C A R G A M A I S R Á P I DA

Se você instalar um carregador do tipo wallbox em casa ou tiver acesso a
uma tomada industrial, os tempos de carga serão substancialmente mais
curtos. Um wallbox aprovado pela Jaguar, por exemplo, proporciona até 35
quilômetros de autonomia por hora – ou cerca de 80% da carga completa
em uma noite. Oitenta por cento é a carga recomendada para otimizar a
vida útil e o desempenho da bateria.

100,000

P O N TO S D E C A R G A D E
V E Í C U LO S E L É T R I CO S

A B S O R Ç ÃO D E
I N F R AV E R M E L H O

Pequim foi a primeira cidade do mundo a disponibilizar
mais de 100.000 pontos de carga de veículos – ajudada
por subsídios do governo destinados a preparar a China
para um futuro completamente elétrico.

O teto panorâmico de
comprimento total do I-PACE
absorve a luz UV, mantendo a
cabine fresca sem a necessidade
de telas protetoras.

CARGA PÚBLICA

CARGA INTELIGENTE

A infraestrutura de carga pública está em desenvolvimento no mundo todo. Instaladas nas
proximidades de lugares como hotéis e shopping centers, essas estações de carga rápida
costumam oferecer 50 kW de potência, o que significa que você pode acrescentar quase 320
quilômetros de autonomia em apenas uma hora. Ou, se estiver com pressa, cerca de 105
quilômetros de autonomia em 20 minutos – mais ou menos o tempo que se leva para pedir e
tomar uma xícara de café.

O I-PACE tem o recurso de Carga
Programada que permite que você
predefina os horários de carga em
casa para tirar proveito das tarifas
de eletricidade mais baixas fora
dos horários de pico.
THE JAGUAR
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S U S T E N TA B I L I DA D E

É provável que os recursos renováveis se tornem uma importante fonte para a geração de eletricidade,
com um aumento médio de 2,8% ao
ano de 2015 a 2040.

FAÇ A - S E A LUZ

Os faróis dianteiros opcionais Adaptive Matrix
LED do I-PACE mantêm continuamente um
feixe luminoso alto para melhorar a visibilidade
e a segurança, mas ajustam a forma do feixe
automaticamente para não ofuscar os
motoristas que trafegam no sentido contrário.

C A PAC I DA D E

Ter um veículo elétrico não significa que você tem de abrir
mão da capacidade. O motor elétrico do I-PACE, por exemplo,
adapta-se de forma independente aos comandos do
motorista e às condições da superfície da via, assegurando
uma condução mais confiante, em todos os sentidos.

MAIS DE

400

VO LTA S

Mais de 400 voltas de testes nos circuitos de Nardò
Ring e Nürburgring, somadas a 2,5 milhões de
quilômetros rodados na América do Norte, Ásia e
Europa ao longo de mais de 11.000 horas, comprovaram a durabilidade do Jaguar I-PACE.
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656

LIT R O S D E E S PAÇO

Compre até cansar com o I-PACE, que oferece formas inovadoras de
armazenagem e até 656 litros de volume de carga na parte traseira
(dependendo das especificações escolhidas). E, caso você precise de
mais, o volume pode inclusive ser aumentado para 1.453 litros, com
os bancos traseiros rebatidos.

TESTES A
G R AU S

-40

Antes do lançamento, a Jaguar colocou o
I-PACE amplamente à prova nas instalações
de testes em condições de baixa temperatura
da Jaguar Land Rover em Arjeplog, no norte
da Suécia. Alguns desses testes tiveram como
objetivo confirmar o desempenho impecável
– mesmo a temperaturas de -40 graus
Celsius.

P R O F U N D I DA D E D E
T R AV E S S I A D E

500

MM

O novo Jaguar I-PACE tem uma profundidade
de travessia aprovada de 500 mm, equivalente
à de muitos SUVs do mercado.

90%

D E CO B E R T U R A

A nova rede de carga proposta pela companhia
de energia britânica National Grid deixaria 90%
dos motoristas do Reino Unido a 80
quilômetros de uma estação de carga em
todos os momentos. A nova rede ofereceria
opções de alta potência, a fim de garantir
tempos de carga significativamente reduzidos
para diversos modelos de veículos elétricos.

AU TO N O M I A D E
Q U I LÔ M E T R O S

480

A autonomia de um I-PACE com carga
completa é 480 quilômetros*. Porém, mesmo
com menos do que isso, você também estará
coberto: se usar um wallbox** aprovado
pela Jaguar, uma única carga noturna de oito
horas lhe dará uma autonomia de até 283
quilômetros – mais do que o suficiente para a
maioria dos trajetos do dia a dia.
*cifra WLTP oficial

NÚMEROS OFICIAIS DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL DO I-PACE em l/100 km (mpg):
0,0; Emissões de CO2 em g/km: 0. Números
oficiais de testes da União Europeia. Apenas para
fins de comparação. Os números reais podem ser
diferentes.
Visite jaguar.com para saber mais sobre o
premiado I-PACE.
*AUTONOMIA: 480 km (298 milhas). Os números de autonomia de
veículo elétrico baseiam-se num veículo de produção percorrendo
uma rota padronizada. A autonomia atingida vai variar conforme a
condição do veículo e da bateria, o estilo de condução e a rota e o
ambiente reais.
**A Jaguar tem parcerias de infraestrutura de carga autorizadas
em todos os mercados nos quais o I-PACE está disponível. Nossos
parceiros de infraestrutura estão à disposição para indicar a melhor
solução para você. Favor consultar o seu Concessionário Jaguar para
mais informações.

A R P R É - CO N D I C I O N A D O

Pré-condicionar a cabine do seu veículo elétrico ajuda a tirar máximo proveito da energia com que você o carregou.
Isso costuma ser feito usando-se um aplicativo para aquecer ou refrigerar remotamente o interior enquanto o
veículo ainda está ligado na tomada, de modo que você não tenha de usar energia da bateria desnecessariamente
ao dirigir. Pré-condicionar dessa maneira não só proporciona a você a temperatura perfeita antes de sair, como
também lhe oferece a maior autonomia possível, independentemente das condições meteorológicas.
THE JAGUAR
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THE NEW ALL-ELECTRIC JAGUAR I-PACE

IT’S ALWAYS THE QUIET ONES
YOU NEED TO WATCH.

The new I-PACE. Jaguar’s first all-electric performance SUV. 480km (298 mile) range.* Up to 80% charge in
under 40 minutes.** Groundbreaking, aerodynamic design. AWD. And 400PS offering 0-100km/h (0-60mph)
in 4.8 (4.5) seconds with zero tailpipe emissions. Electric, but a Jaguar through and through. jaguar.com

*EV Range up to 480km (298 miles). Fuel consumption: N/A. CO 2 Emissions: 0 (g/km). EV range figures are based upon production vehicle over
a standardised route. Range achieved will vary dependent on vehicle and battery condition, actual route and environment and driving style.
**Using 150kW DC fast charger. Actual charge times may vary according to environment and battery condition and available charging installation.

MARKE

E
V
O
L
U
Ç
Ã
O
E
V
O
L
U
Ç
Ã
O
EVOLUÇÃO

30

THE JAGUAR

E
N
E
R
G
I
Z
A
D
A
E
N
E
R
G
I
Z
A
D
A
ENERGIZADA
O I-PACE anuncia o começo de um futuro totalmente
elétrico para a Jaguar. Quatro dos principais profissionais
que estiveram por trás de seu desenvolvimento revelam a
empolgação, a inspiração e os desafios envolvidos na
criação desse veículo verdadeiramente revolucionário.
TEXTO: Luke Ponsford
FOTOS: Greg White

THE JAGUAR

31

MARKE

IAN CALLUM
DIRETOR DE PROJETOS
“A liberdade de projetar algo tão diferente para a Jaguar e
o potencial que veio junto com isso foram extremamente
estimulantes”, diz Ian Callum sobre o início do trabalho no
I-PACE, em 2014. “Desde o primeiro instante, eu estava convicto
de que este seria um carro com visual bem diferente, reﬂexo
de seu trem de força elétrico. Montar um automóvel com motor
a combustão é uma tarefa conhecida e que possui suas próprias
regras, mas a eletriﬁcação oferece a oportunidade de criar algo
novo, sem essas restrições. Era um princípio básico, uma ideia
a partir do zero que podia, pela sua natureza, determinar como
será o futuro do veículo elétrico – e não só para a Jaguar.”
Callum e sua equipe seguiram os princípios de um projeto de
carro esportivo com motor central que, visualmente, jogou a
massa do I-PACE para frente. A forma provocante assim criada
é inspirada no conceito de supercarro híbrido Jaguar C-X75,
idealizado por Callum em 2010.
“É claramente um perﬁl muito deﬁnido e diferente do que
se esperaria de um SUV. Nós queríamos enfatizar que um SUV
não precisa parecer estático”, explica Callum. “O I-PACE não dá
a impressão de ser um SUV típico, o que é bom porque eu não
queria que as pessoas o deﬁnissem de nenhum modo especíﬁco.
Eu queria projetar um carro que surgisse naturalmente a partir
de seus fundamentos, somando-se a isso o exagero e o estímulo
inerentes a um Jaguar. Mas o que é legal no I-PACE é que ele
foi projetado com total integridade. Nada nele soa forçado:
é um carro bastante honesto.”

MARIA XIMENA ODIO
ENGENHEIRA TÉRMICA DE PESQUISA DE BATERIAS
O design do I-PACE pode prenunciar uma mudança marcante
para a Jaguar, mas é o trem de força elétrico do carro que vem
realmente impulsionando a revolução da empresa.
A engenheira térmica Maria Ximena Odio faz parte da equipe
da Jaguar que está liderando esse movimento, trabalhando
para garantir que os 36 módulos da bateria do I-PACE – cada
um contendo 12 células – funcionem juntos com eﬁciência e
proporcionem a duração necessária da carga. Não é uma tarefa
fácil, como Ximena Odio explica.
“Começamos criando algo chamado modelo eletrotérmico
da bateria. É basicamente um modelo preditivo que usamos para
desenvolver a estratégia essencial de refrigeração das baterias
do carro”, ela esclarece. “Com o modelo, nós pudemos ver como
as células da bateria gerariam calor e como os módulos então
levariam esse calor ao sistema de refrigeração. Ele necessitou de
um número enorme de medições para prever como as baterias
reagiriam a uma grande variedade de condições de condução.
Mas nos forneceu o que precisávamos.”
Se isso parece complicado, é porque de fato é. No entanto,
a temperatura das baterias do trem de força do I-PACE é
fundamental para a autonomia, o desempenho e o tempo de
carga do carro, de modo que era crucial deixar tudo perfeito.
O retorno disso foi signiﬁcativo.
“Tivemos que lidar com muitos fatores no desenvolvimento
do trem de força do I-PACE, mas, quando você vai à faculdade
para se tornar engenheiro, esse tipo de trabalho é um sonho.
Para mim, o I-PACE é engenharia pura que ganhou vida.”
E é provável que esse sonho se mantenha no futuro próximo,
segundo a engenheira nascida na Costa Rica.
“As mudanças serão constantes daqui para frente.
Nas baterias, nós acabamos de começar.”
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“AS MUDANÇAS SERÃO
CONSTANTES DAQUI PARA
FRENTE. NAS BATERIAS, NÓS
ACABAMOS DE COMEÇAR.“
MARIA XIMENA ODIO

NÚMEROS OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO I-PACE em l/100 km (mpg): 0,0; Emissões de CO2 em g/km: 0. Números oficiais de
testes da União Europeia. Apenas para fins de comparação. Os números reais podem ser diferentes. Autonomia: 480 km (298 milhas). Os números
de autonomia de veículo elétrico baseiam-se num veículo de produção percorrendo uma rota padronizada. A autonomia atingida vai variar
conforme a condição do veículo e da bateria, o estilo de condução e a rota e o ambiente reais.
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“OITENTA ANOS DE EXPERIÊNCIA EM PROJETO,
ENGENHARIA E FABRICAÇÃO CONTAM MUITÍSSIMO.”
SAM ALLEN

STEPHEN BOULTER
GERENTE DE INTEGRAÇÃO DE VEÍCULOS
Dizer que o desenvolvimento do I-PACE foi um processo
complexo seria um eufemismo. Basta perguntar a Stephen
Boulter. A função de Boulter é assegurar que o veículo acabado
atenda às expectativas dos clientes, desde seu desempenho até
a sensação que ele passará aos motoristas. Para isso, a equipe
dele acompanha de perto toda a jornada de desenvolvimento
do carro, fornecendo aos engenheiros as informações de que
necessitam para efetivamente produzir o veículo.
“Nós pegamos a descrição do carro nos termos usados
pelos clientes e a convertemos numa especiﬁcação precisa de
engenharia”, ele conta. “Basicamente, minha equipe está no
meio de um quebra-cabeça bem complicado.”
O desaﬁo, segundo ele, é sempre garantir que as equipes de
engenharia do veículo estejam trabalhando em prol do mesmo
objetivo ﬁnal. Será que elas estão atendendo às expectativas
dos clientes? Estão seguindo em direção às metas de autonomia
e desempenho? Que soluções podem propor para fazer frente
às mudanças constantes pelas quais o carro passa? São boas
perguntas, mas também constituem uma oportunidade,
conforme Boulter explica.
“O fato de o I-PACE ser uma tela em branco realmente
facilitou tudo, já que tivemos mais liberdade.”
E é, sem dúvida, esse aspecto do trabalho – a liberdade de
criar – que fez o projeto do I-PACE ser tão atraente para a nata
dos talentos da engenharia da Jaguar.
“Eu sempre quis trabalhar com veículos eléctricos. No ensino
médio, ﬁz uma bicicleta elétrica como projeto de formatura e
depois a aprimorei para meu projeto de nível ‘A’. Na faculdade,
ﬁz um triciclo elétrico. Com o I-PACE, ﬁnalmente tive a
oportunidade de fazer um carro elétrico de ponta.”

SAM ALLEN
GERENTE SÊNIOR DE PRODUTOS
O I-PACE mais básico vem de fábrica com uma série de recursos,
como os sistemas de estacionamento park assist, reconhecimento
de sinais de trânsito, manutenção na faixa de rodagem e
navegação conectada. Tudo isso pode parecer bastante
apropriado para um veículo da qualidade do I-PACE, mas por trás
da tecnologia há uma reﬂexão criteriosa – e incontáveis horas de
pesquisa. O Gerente Sênior de Produto Sam Allen desempenhou
um papel vital nesse processo. Trabalhando em estreita
colaboração com os departamentos de pesquisa e engenharia
avançadas, a equipe dele ajudou a deﬁnir e materializar as
características que fazem o I-PACE proporcionar a experiência
de condução certa em todos os sentidos.
“A equipe enfocou a conectividade, o auxílio ao motorista, os
altos níveis de desempenho e a versatilidade no dia a dia”, explica
ele. Allen costuma ser questionado sobre o tempo de carga e a
autonomia do conjunto de dois motores elétricos com 400 cv
de potência. Ele responde de forma clara: “Entendo essas
preocupações. Mas elas logo são aliviadas quando você passa um
tempo dirigindo e vivendo com um I-PACE. Eu ligo na tomada
quando chego à minha casa e sigo com a minha vida. Quanto à
ansiedade relacionada à autonomia, imagine se você começasse
cada dia com o tanque cheio de combustível. Quando foi a última
vez que você encheu o tanque duas vezes por dia?”
A resposta dele evoca o trabalho permanente que sua equipe
tem feito para transmitir a mensagem de que um veículo elétrico
pode ser uma opção real para o consumidor.
“É claro que há outros veículos eléctricos no mercado, mas,
com nossa tradição de produzir veículos especiais, a Jaguar está
criando algo realmente incomparável. Oitenta anos de experiência
em projeto, engenharia e fabricação contam muitíssimo”, diz ele,
fazendo um gesto em direção ao I-PACE. “Eu vejo este carro
como um novo herói de uma nova era da Jaguar.”

Visite jaguar.com para saber mais sobre o novo I-PACE
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Fórmula 1, NASCAR, Le Mans – Nelsinho Piquet já esteve
em todas. Mas nada se compara à emoção única da
Fórmula E, diz esse piloto da Panasonic Jaguar Racing.
TEXTO: Jason Barlow

CARGA DE
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NELSINHO PIQUET

“QUANDO TENHO
UM FIM DE SEMANA
DE FOLGA, É COMUM
EU GUIAR ATÉ A
ITÁLIA E PRATICAR
KART. SOU UM PILOTO
DE CORRIDA, E ISSO
SIGNIFICA QUE
QUERO CORRER.”

N

fazia sua investida no prestigiado campeonato britânico da F3,
um verdadeiro definidor de carreiras. Seis vitórias em corridas lhe
deram o título de 2004, antes de passar à GP2, onde competiu
com Nico Rosberg e Lewis Hamilton em 2006, obtendo o
segundo lugar geral, atrás do inglês. Em seguida, veio a F1, mas
questões políticas e conflitos de personalidade arruinaram os
planos mais bem traçados de Nelsinho. A teimosia, na qual puxou
ao pai, e a ânsia incontrolável de competir ajudaram-no a passar
por alguns dos períodos mais frustrantes.
Aliás, como era comum entre os pilotos, as atividades de
corrida dele abrangem hoje diferentes formatos, o que comprova
sua versatilidade. Será que isso exige uma mudança consciente
de mentalidade?
“Francamente, não tenho dificuldade para mudar de uma

elsinho Piquet pode até negar, mas sua presença na

para outra e adoro essa diversidade”, afirma. “Houve um

primeira rodada do campeonato da Fórmula E da FIA

período, alguns anos atrás, em que testei um IndyCar e

ABB no fim de 2014, em Pequim, foi essencial para dar

participei de corridas de rallycross e da Fórmula E no prazo de

credibilidade à nova série de corridas. Nelsinho era um

uma semana – foi maravilhoso! Adoro o desafio e a competição

dos poucos pilotos no grid que tinham ganhado a maioria dos

da Fórmula E, estou curtindo muito correr na Stock Car este

títulos principais ao ascenderem até a Fórmula 1 e para além

ano e faria eventos como as 24 Horas de Le Mans todos os anos,

dela. Sem mencionar o sobrenome – que os fãs de corridas

se pudesse. Quando tenho um fim de semana de folga, é

reconhecem imediatamente ao se recordarem da magia do pai

comum eu guiar até a Itália e praticar kart. Sou um piloto de

dele na primeira era do turbo na F1, na década de 1980.

corrida, e isso significa que quero correr.”

Nelsinho ganharia o título naquela primeira temporada.

A Fórmula E seguramente dá vazão a esse impulso. Embora

Agora, passados quatro anos, a Fórmula E está em pleno

ofereça uma emoção sonora diferente da proporcionada pela

desenvolvimento, com mais nomes de peso reconhecendo o

Fórmula 1, por exemplo, com certeza não deixa nada a desejar

papel dela como um acréscimo fundamental à corrida fora

em termos da forte competitividade roda a roda. E gerenciar a

das pistas para levar a energia elétrica às estradas do mundo.

potência elétrica do carro é um desafio incomparável, como

Atualmente disputando sua segunda temporada, a equipe

Nelsinho explica.

Panasonic Jaguar Racing também está fazendo um rápido
progresso, ajudada pela enorme experiência de Nelsinho.
“A Jaguar tem uma história muito forte no automobilismo,

“O carro é manobrado em grande parte como os outros
carros de corrida monopostos, mas é basicamente alimentado
por uma bateria grande. Uma estratégia fundamental é como

e esta é uma época estimulante para fazer parte da equipe”,

gerenciamos os níveis de energia. É um conjunto de habilidades

diz Nelsinho quando The Jaguar o encontra para saber sobre

no qual venho me concentrando desde a primeira temporada e,

sua experiência até o momento. “Nossos resultados nesta

muitas vezes, no formato atual da Fórmula E, consegui entrar

temporada têm sido bastante robustos, e realmente existe um

no boxe depois de todos os outros para a troca de carro, o que

bom potencial de pódios. É bastante inspirador fazer parte disto

dá mais energia utilizável para o segundo trecho, permitindo ir

e ver como a Jaguar está comprometida em se manter na

um pouco além de alguns dos competidores.”

vanguarda do automobilismo elétrico.”
F1, Le Mans, World Rallycross, NASCAR – o brasileiro

O carro da próxima temporada terá capacidade para a corrida
inteira. Porém, no lugar da mudança de carro, os pilotos terão dois

competiu em todas elas. Mas o alarde em torno da Fórmula E

modos de potência diferentes. “Acho isso importante”, comenta

é algo especial, diz ele. “O que a Fórmula E fez para organizar

Nelsinho. “As variáveis deixam as corridas interessantes.”

este campeonato foi incrível. Acho que os críticos não podem

Nelsinho tem orgulho do progresso da Fórmula E. “Veja

negar que o formato do campeonato está funcionando muito

a final da primeira temporada, em Londres. Passaram 60 mil

bem. Para mim, a série está exatamente onde precisa estar.”

pessoas por lá ao longo do fim de semana, estava totalmente

O caminho que o próprio Nelsinho percorreu até o topo segue

lotado. Além disso, a façanha de realizar corridas no centro

um padrão conhecido, mas nem por isso é menos impressionante.

de cidades como Paris, Roma, Nova York e Hong Kong é

Nascido na Alemanha, ele se mudou aos oito anos para o Brasil,

fantástica.”

onde o pai o levou imediatamente para praticar kart. “Eu saía
da escola, ia para a pista de kart e ficava lá até escurecer, na
companhia dos mecânicos, absorvendo o máximo que eu
podia”, ele relembra.
Depois de correr na F3 sul-americana, aos 17 anos, Nelsinho
trocou o Brasil pela Grã-Bretanha, sede da Piquet Sports, que
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Acima de tudo, há um mantra que o mantém
profundamente motivado.
“Eu dou o meu máximo em tudo que faço. A Fórmula 1
fez parte da minha vida por alguns anos, mas realizei uma
quantidade enorme de coisas de lá para cá e estou adorando
o que estou fazendo agora com a Panasonic Jaguar Racing.”

A SEGUIR: A SÉRIE I-PACE eTROPHY DE CORRIDAS DE CARROS TOTALMENTE ELÉTRICOS
Será escrita uma nova página da história quando a série Jaguar I-PACE eTROPHY coincidir com o início da
quinta temporada da Fórmula E, programado para acontecer ainda em 2018. Primeira série internacional,
em nível mundial, de corridas de carros elétricos de produção a bateria, a série eTROPHY será o principal
campeonato de apoio à série de corridas Fórmula E da FIA. Nele, até 20 Jaguares I-PACE, todos com as
mesmas especificações, competirão entre si em 10 corridas em diversas partes do globo. Especialmente
concebidos, projetados e montados pela equipe de Operações de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover,
os carros de corrida totalmente elétricos da I-PACE eTROPHY unirão o alto desempenho dos carros
preparados para corrida à adaptabilidade, excelência e condução suave do I-PACE. Com o lançamento
da I-PACE eTROPHY, um portfólio completo de corridas de desempenho eletrificadas chegará aos fãs e
pilotos, impulsionado pela marca Jaguar e por sua missão de liderar todas as corridas de carros totalmente
elétricos do mundo. Para mais informações, busque: Jaguar I-PACE eTROPHY
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CO N C E P T Z E R O

EMISSÃO ZERO,
INOVAÇÃO MIL
O carro mais lindo já (re)feito

Siga a Jaguar nas redes sociais para saber mais novidades sobre o Concept Zero
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E

m 25 de julho de 1965, Bob Dylan subiu ao palco do
Newport Folk Festival. Em vez de seu violão habitual,
ele chocou o público ao aparecer pela primeira vez com
uma guitarra Fender Stratocaster. Um ícone mundial
havia aderido à eletricidade.
Foi por isso que a equipe da Jaguar Classic apelidou o E-Type
Concept Zero de “Projeto Dylan” durante seu desenvolvimento.
Essa fantástica criação é baseada num modelo Series 1.5 de 1968.
O E-Type Concept Zero é igual ao E-Type original em termos
especificações, mas com uma diferença importante e fundamental: no lugar do antigo motor XK de seis cilindros está um trem de
força elétrico de 220 kW.
O E-Type Concept Zero é igual ao E-Type original em termos
de condução, manobras, passeio e frenagem. Aliás, como é cerca
de 40 kg mais leve, a nova encarnação é até mais rápida, capaz de
acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,5 segundos. A combinação
singular da conceituada experiência do E-Type com a propulsão
elétrica cria algo de tirar o fôlego: uma verdadeira sensação sobre
quatro rodas, e com emissão zero.
“Nosso objetivo com o Concept Zero é dar aos Jaguares clás
sicos um futuro sustentável em condições ambientais e econômicas
inconstantes”, explica Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover
Classic. Com sua incorporação à estrutura existente do E-Type, o
novo trem de força elétrico, que emprega parte da tecnologia do
novo Jaguar I-PACE, totalmente elétrico, poderia ser usado para
transformar qualquer Jaguar com motor XK, abrangendo uma
série de modelos de 1948 a 1992. E, como essa integração é
perfeita, um motor convencional de combustão interna poderia
ser reinstalado a qualquer momento.
O E-type já foi memoravelmente descrito por Enzo Ferrari
como “o carro mais lindo já feito”. Com o Concept Zero, a Jaguar
Classic concebeu, sem dúvida, o carro elétrico mais lindo já feito.

THE JAGUAR

41

LONDON 71-72 JERMYN STREET | 4 DAVIES STREET | 23 BURY STREET
NEW YORK 50 EAST 57 TH STREET
TURNBULLANDASSER.COM

ASSUMINDO O CONTROLE

V I DA I N T E L I G E N T E
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A tecnologia de casas inteligentes está criando não só
um espaço de vida mais conectado, como também uma
humanidade mais conectada. E o controle está sendo
passado ao indivíduo como nunca antes na história.
TEXTO: Nathaniel Handy

FOTOS: GETTY/ CHRIS RYAN

OS HUMANOS ESTÃO

O

lar, dizem, é onde está
o coração. Além disso,
ele vem se tornando
rapidamente um lugar
de tecnologias intuitivas
e inteligentes que se misturam de forma
transparente à nossa vida cotidiana.
Nas casas inteligentes do futuro, as
máquinas vieram para ficar.
“Nossos aparelhos mais novos são
capazes de falar conosco de maneira
semelhante à maneira que falamos uns
com os outros”, diz o engenheiro de
robótica Daniel H. Wilson. Autor de livros
sobre robótica e sociedade que figuraram
na lista de mais vendidos do New York
Times, ele entende melhor do que
ninguém o que isso significa. Para que
a tecnologia inteligente prolifere em
nossos espaços mais íntimos, ela deve
passar a sensação de que é “natural”,
segundo Wilson.
“Em vez de adaptarmos nosso
comportamento às máquinas como
fazíamos antigamente – girando botões,
tocando teclas ou acionando
interruptores –, a próxima geração de
tecnologias domésticas se integrará de
forma orgânica aos modos de vida e
comunicação humanos.”
O segredo disso são produtos
concebidos pensando no usuário, a fim
de facilitar nossas vidas. Como a TV,
interface mais clássica do século 20 e
talvez o aparelho mais central em todos
os lares hoje.
“Nossa ambição é que a TV não
seja um mero objeto passivo, e sim um
objeto interativo”, diz Benedict Doepfer,
especialista em casas inteligentes da
fabricante de eletrônicos japonesa
Panasonic.
“Você vai usá-la para administrar e
monitorar sua casa e até para se
conectar com outras pessoas em outras
plataformas de mídia”, explica Doepfer.
E isso será feito falando-se diretamente
para – ou, melhor ainda – com a tela.
Nada de apertar botões ou acionar
interruptores. Para que a tecnologia seja
realmente inteligente, usá-la tem de ser
tão fácil quanto dizer um simples “olá”.
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“Os assistentes pessoais, como o Amazon
Echo, estabeleceram uma base em nossos
lares”, acrescenta Wilson. “Eu os vejo
como precursores de uma nova onda de
aparelhos conectados, fáceis de usar e
capazes de lidar com qualquer assunto,
desde a segurança até a comunicação.”
E a lista não para por aí: hoje, um
simples relógio de pulso inteligente é
capaz de controlar aparelhos conectados
à Internet das Coisas, como termostatos e
luzes de LED inteligentes, antes mesmo
de destrancarmos a porta da frente.
Aliás, a própria porta da frente pode ser
destrancada por comando de voz e, em
um futuro não muito distante, isso será
feito por software inteligente de
reconhecimento facial.
Em geral, tudo ficará conectado a
um aparelho central – por exemplo, a
TV inteligente –, o qual, por sua vez,
poderá fazer constatações a partir dos
dados e até tornar autônomas algumas
tarefas do dia a dia com simples
comandos ou gestos.
O que torna tudo isso inteligente é a IA,

46

THE JAGUAR

“AS MELHORES
TECNOLOGIAS
CONECTADAS
SERÃO MEIO
INVISÍVEIS. VOCÊ
NEM PERCEBERÁ
QUE ELAS
ESTÃO LÁ.”
ou inteligência artificial. Embora ela
ainda possa gerar medo de perda de
controle para os robôs, “as soluções
naturais só serão realmente naturais se
trabalharem com os seres humanos, não
contra eles”, diz Wilson.
Uma rápida olhada nos aparelhos
inteligentes que estão entrando nos
nossos lares mostra que se trata de uma
mudança verdadeiramente radical. Na
CES 2018 – maior feira de eletrônicos do
mundo e palco central de todo tipo de
engenhoca –, o visitante podia não

apenas ver eletrodomésticos robóticos
baseados em IA por toda parte, mas
sobretudo, falar com eles.
Por exemplo, segundo seus
desenvolvedores, o robô CLOi, da LG,
poderá ajudar na casa inteligente
gerenciando tarefas como lavagem e
secagem e até acendendo seu forno –
tudo através de interação humanomáquina por voz. Por outro lado, há
produtos que talvez ainda precisem
de mais tempo. O revolucionário vaso
sanitário Numi, da Kohler, pode ser
inteligente graças a seu aquecedor de
assento automático e sua iluminação
ambiente, mas talvez seja um exemplo
de algo que ainda pode ser operado
sem o auxílio de robôs ou de IA. Pelo
menos por enquanto.
Por ﬁm, numa escala maior, a
chegada da tecnologia inteligente
também afetará o próprio modo de
organizar as casas inteligentes. E, além
disso, há uma ideia mais grandiosa e com
um impacto ainda maior: a comunidade
inteligente.

FOTOS: PHOTO MONTAGE: GETTY/ZHUDIFENG; STOCKSY/AGENCIA; UN STUDIO; LG ELECTRONICS

Acima: A presença de um centro de comando será uma cena comum
nas casas inteligentes do futuro. À direita: Conceitos como a South Sea
Pearl Eco-Island, criada pelo escritório Foster + Partners para a China,
mostram como a tecnologia pode organizar comunidades inteiras e
criar um modo de vida bastante personalizado.

Chris Trott é diretor de
sustentabilidade e sócio do escritório
de arquitetura Foster + Partners. Ele
acredita que a tecnologia também
mudará radicalmente a maneira pela
qual as comunidades se desenvolvem.
“A concepção do lar está mudando
profundamente. Foi-se o tempo em
que as pessoas se esforçavam para
ter mais coisas. Agora elas querem ter
experiências.” Ou seja: trata-se muito
mais dos serviços oferecidos do que
dos aparelhos em si. A própria
tecnologia está ficando cada vez mais
integrada aos hábitos milenares dos
seres humanos, adaptada para ser uma
parte natural de nossas vidas
digitalmente conectadas.
“As melhores tecnologias
conectadas serão meio invisíveis”, diz
Trott. “Você nem perceberá que elas
estão lá. Ao contrário: elas só facilitarão
nossa vida.”
Como prova dessa afirmação, já
existem experimentos pioneiros como
o Future Living Berlin, onde pessoas

reais estão vivendo vidas reais em
protótipos de comunidades inteligentes.
E, nas pranchetas da Foster + Partners,
encontram-se conceitos como a South
Sea Pearl Eco-Island, em Hainan, China,
um grande plano diretor para uma
comunidade inteira, no âmbito de toda
a cidade, desenvolvido em torno de
soluções inteligentes para
necessidades humanas básicas, como
transporte, consumo de energia e
manejo de resíduos.
Porém, a maior parte dessas
tecnologias já está entre nós,
harmoniosamente instaladas nas
paredes de nossa sala de estar ou
repousando em nosso pulso. E elas
continuarão a nos ouvir e a trabalhar
conosco – não contra nós – à medida
que vão sendo mescladas à nossa
vida cotidiana, um “Hey, Google!”
por vez.
“É incrível como os assistentes
domésticos ficaram úteis rápida e
naturalmente”, diz Wilson. “Lembrese, apenas, de ser educado!”

Segundo especialistas, assistentes
domésticos robóticos como o CLOi, da LG
(acima), logo estarão realizando tarefas do
dia a dia na casa, inclusive organizando e
gerenciando outros aparelhos inteligentes.
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TEXTO: Geoff Poulton
FOTOS: Dirk Bruniecki

M SONH

Os patinadores de downhill Tamara Kajah
e Mirko Lahti se sentem à vontade nas
arrojadas pistas do campeonato mundial
Red Bull Crashed Ice. Nós os convidamos
a visitar a Jaguar Land Rover Ice Academy,
na Lapônia sueca, para porem à prova suas
habilidades de patinação no gelo de um
modo completamente diferente.

I C E AC A D E M Y

T

“Foi o maior barato! Apesar de que,
olhando de fora, parece muito mais
fácil do que é atrás do volante”,
diz Tamara Kajah após sua primeira
experiência de direção no gelo
com o F-TYPE SVR.
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amara Kajah e Mirko Lahti parecem exaustos. São 7 horas de uma gelada manhã
de fevereiro na Lapônia sueca, e o sol ainda está para nascer. Após um árduo fim
de semana de corridas em Marselha, os dois patinadores de ice cross downhill
passaram o dia anterior fazendo vários voos até chegarem à cidadezinha de
Arjeplog. Agora, depois de poucas horas de sono, estão a caminho da Jaguar Land Rover
Ice Academy. Os jovens esportistas estiveram muito à vontade nas eletrizantes pistas de alta
velocidade do campeonato mundial Red Bull
Crashed Ice, mas como será que enfrentarão
o desafio de pilotar os carros mais modernos
da Jaguar num lago congelado?
Do alojamento da Ice Academy, eles saem para
um frio de -15°C. Tamara e Mirko passam por
uma frota de F-TYPEs e F-PACEs e contemplam
a ampla extensão nevada do Lago Hornavan,
que está coberto por uma camada de gelo de 70
cm. Ao longe, um engenheiro da Jaguar acelera
por uma das pistas especialmente preparadas
que entrecruzam a superfície do lago, lançando
nuvens de neve ao deslizar pelas curvas abertas.
Os dois patinadores se olham com sorrisos
largos. O cansaço desaparece, e Mirko bate
palmas. “Isto vai ser divertido!”
O finlandês de 21 anos é uma estrela em ascensão no ice cross downhill, tendo sido campeão
mundial júnior por duas vezes, enquanto a
canadense Tamara, de 26 anos, é uma das
melhores competidoras da categoria feminina
nesse esporte. Chamado de “o mais rápido
esporte sobre patins”, nele os esportistas
descem, a uma velocidade que chega a 80 km/h,
até a base de uma pista de gelo cheia de curvas
fechadas, saltos e quedas verticais. Sua popularidade deu um salto em anos recentes, sendo
que milhares de pessoas comparecem às cor
ridas repletas de ação dos campeonatos mundiais
numa série de lugares impressionantes, desde
resorts de esqui até regiões centrais de cidades.
Isso contrasta fortemente com a tranquilidade
da natureza de Arjeplog. Situada no local que
abriga há muitos anos as instalações de testes
em condições de baixa temperatura da Jaguar
Land Rover, a Ice Academy foi criada em 2016
para permitir que os visitantes sintam a emoção
de dirigir no gelo sob a orientação de instrutores
especializados. Prontos para colocarem à prova
de maneira inédita as habilidades de Tamara e Mirko no gelo estão Andre D’Cruze, veterano
das corridas de carros e dublê de filmes, e Jan Wouters, dono de equipe de corrida e exímio
piloto de drift.
Sobre o gelo, um F-TYPE SVR vermelho e um F-PACE S branco aguardam, ambos equipados
com pneus com cravos para neve. Os instrutores fazem um breve resumo do que se pode
esperar dos dois carros: compacto e possante, o F-TYPE, com tração nas quatro rodas, é
rápido como um raio e agilíssimo nas respostas; seu primo maior, o F-PACE, tem o DNA de um
veículo esportivo, mas combina isso com conforto e direção excelente em qualquer estrada.

TAMARA KAJAH
NASCIMENTO: 14 DE OUTUBRO DE 1991,
NO CANADÁ
Tamara se autodeclara viciada em velocidade.
Começou a esquiar aos três anos de idade e aperfeiçoou suas habilidades jogando hóquei no gelo,
antes de descobrir a emoção do ice cross downhill.
Após sua primeira corrida, em 2014, foi fisgada
pelo esporte, e sua presença no pódio virou algo
frequente desde então.
F-TYPE SVR
O F-TYPE mais potente da Jaguar ostenta um espantoso
motor V8 de 5,0 litros que o acelera de 0 a 100 km/h em
3,5 segundos. Ágil e dinâmica, a tecnologia de tração nas
quatro rodas assegura máxima potência e uma direção
confiante, mesmo na neve e no gelo.

OS PATINADORES

OS CARROS

MIRKO LAHTI
NASCIMENTO: 11 DE OUTUBRO DE 1996,
NA FINLÂNDIA
Mirko ganhou sua primeira motocicleta de motocross
com apenas quatro anos de idade e, assim como muitos finlandeses, era um ávido esquiador e jogador
de hóquei no gelo quando criança: as bases ideais
para o ice cross downhill. Duas vezes campeão
mundial júnior, agora ele tem como objetivo dominar
a categoria masculina.
F-PACE PORTFOLIO
Um SUV realmente esportivo, o F-PACE Portfolio com
motor V6 turbo de 3,0 litros vai de 0 a 100 km/h
em 6,2 segundos. Tecnologias de direção inovadoras
proporcionam o equilíbrio ideal entre desempenho e
conforto, qualquer que seja a superfície.
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“COM OS PATINS,
VOCÊ TEM MAIS
CONTROLE INSTANTÂNEO SOBRE O GELO. MAS,
AO VOLANTE,
PRECISA TENTAR
RELAXAR E DEIXAR O IMPULSO
LEVAR VOCÊ.”
TA M A R A K A JA H

I C E AC A D E M Y

PISTA 1: O SLALOM
CORRIDA
ICE CROSS DOWNHILL
EXPLICAÇÃO SOBRE O MAIS
RÁPIDO ESPORTE SOBRE PATINS
Os esportistas competem entre si,
descendo até a base de uma pista
de gelo com curvas fechadas, saltos e quedas verticais a velocidades que chegam a 80 km/h. O que
começou como alguns eventos
isolados agora cresceu e se transformou no campeonato mundial
Red Bull Crashed Ice, que tem
competições no mundo todo e
atrai milhares de espectadores,
todos ansiosos por descobrir
quem vencerá nas categorias
masculina, feminina e júnior.

Primeiramente, Jan e Andre mostram a seus pupilos como se faz. Com Mirko no
banco do passageiro do F-PACE, Jan manobra o carro com facilidade entre os
cones de uma pista de slalom de 300 metros. “Ligue, saia, vire e depois corrija
e pise no acelerador de novo”, ele explica. Parece fácil.
Porém, como Mirko não demora a constatar, é tudo menos fácil. Ele luta com
o volante, enquanto o carro desliza para a esquerda e a direita no gelo – “Duas
mãos!”, Jan relembra em várias ocasiões. Percorridas algumas voltas, no entanto,
ele melhora rapidamente e logo está acelerando com confiança pelos cones.
Tamara assiste impressionada. “Agora vem a pressão”, ela observa. Será uma
manifestação de seu orgulho esportivo? “Sem dúvida. Detesto não ser boa em
algo.” De início mais cautelosa do que Mirko, ela também se mostra bastante
ligeira para aprender. “É muito empolgante!”, ela exclama sorrindo, ao parar o
carro depois de algumas voltas. Indagada se sua experiência no gelo ajuda na
direção, Tamara pensa por alguns segundos antes de responder: “Com os
patins, você tem muito mais controle instantâneo sobre o gelo. Mas, ao volante,
precisa tentar relaxar e deixar o impulso levar você em alguns momentos.”
Pode parecer óbvio, mas pilotar no gelo é muito diferente de dirigir em condições normais, como explica Andre: “É necessário muito menos uso do volante
e mais controle através do acelerador e dos pedais de freio.”
PISTA 2: O GRANDE CÍRCULO

Tendo sentido como os Jaguares se saem nas curvas acentuadas e nas mudanças
de velocidade, seguimos para o grande círculo – uma pista de 200 metros de
diâmetro concebida apenas para o drift. Mais uma vez, os instrutores vão na frente,
espalhando neve em seu rastro ao impelirem os carros suavemente num ângulo de
quase 90 graus pela pista, numa fenomenal exibição de velocidade controlada.
Apesar de rodarem algumas vezes no começo, Tamara e Mirko logo se
adaptam. “Estou muito impressionado, mas não muito surpreso”, diz Jan ao
observar Tamara dominar a pista. “Os esportistas geralmente têm uma ótima
coordenação entre mãos e olhos e são eficientes em aplicar novas habilidades.
Apesar de que talvez eu tenha acabado de lançar uma praga contra ela...!”, ele
acrescenta quando ela derrapa e se choca com um monte de neve – lembrete
de como as margens de segurança são reduzidas e tema para refletir enquanto
o crepúsculo se descortina do outro lado do lago, anunciando que se encerra o
primeiro dos dois dias de curso dos esportistas.
PISTA 3: TUDO AO MESMO TEMPO AGORA

O F-TYPE SVR (no alto) e o F-PACE S
(no canto inferior esquerdo) propiciam,
cada um deles, uma experiência diferente
no gelo: o primeiro é rápido e agressivo
ao fazer curvas; o último oferece mais
equilíbrio entre velocidade e conforto.

O segundo dia começa em condições magníficas. O gelo reluz ao sol, lindamente emoldurado por um céu azul profundo e colinas forradas de neve. Contudo, a -25°C, o frio é de rachar. Como minha caneta sucumbe ao clima ártico,
junto-me a Mirko e Jan no F-PACE quando eles começam a percorrer a terceira pista. Compacta e sinuosa, com uma mistura de curvas fechadas e abertas,
ela obriga os pilotos a pôr em prática os diversos elementos que aprenderam
no dia anterior. Trata-se de um teste tanto de concentração e paciência quanto
de habilidade: direção precisa, combinada com a intensidade de aceleração
exata e a capacidade de escolher a linha certa na entrada das curvas. Ainda
há momentos de hesitação e de manobras exageradas ou tímidas, mas está
claro que Mirko e Tamara fizeram um ótimo progresso em pouco tempo. Estão
dirigindo de forma confiante, sem receio de ganhar velocidade – e os sorrisos
mostram que estão se divertindo como nunca.
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A VOLTA DA VITÓRIA: REBOQUE NO GELO

Tendo mostrado do que são capazes atrás do volante, os dois patinadores
estão ansiosos por voltar uma última vez ao lago e levar sua experiência a
um novo patamar. Perguntam se podem ser rebocados atrás dos Jaguares e,
depois de um pouco de persuasão e de serem tranquilizados algumas vezes,
os instrutores topam. Quando o sol se põe, lá estão eles, posicionados com
equipamentos de corrida completos, na extremidade de um trecho especialmente preparado com 300 metros de gelo polido. “Eu sempre quis patinar
num ambiente natural estonteante como este”, diz Tamara, antes de se
perder na distância – os patins rasgando o gelo, braços e pernas ondulando
em sincronia.
Após algumas voltas de aquecimento, a dupla está pronta. O F-TYPE
espera à margem do gelo com um longo cabo de reboque preso na traseira.
Mirko agarra a ponta oposta do cabo, agacha-se e sinaliza para Andre.
Quando o carro ganha velocidade, puxa o finlandês atrás dele. É como um
wakeboard em versão gelada. “Foram 70 km/h”, diz Andre pelo rádio quando
chegam ao fim da pista. “Ok, então vamos fazer 80”, Tamara responde, com
seus instintos competitivos vindo à tona. E, quando ela patina de volta, Mirko
já está posicionado para ir de novo – ele quer tentar 95 km/h. Os dois fazem
aquilo parecer algo fácil, mas admitem, com relutância, que a pista é curta
demais para velocidades mais altas. “Espere até o pessoal do campeonato
ficar sabendo disto!”, diz Mirko, empolgado. E acrescenta: “Se voltarmos no
ano que vem, vocês podem alongar a pista?”
Cursos fechados e pistas especialmente preparadas. Esportistas e pilotos profissionais.
Todas as atividades são realizadas sob a orientação e supervisão de especialistas e
instrutores treinados.
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JAGUAR LAND ROVER
ICE ACADEMY
Situados no limite do Círculo Ártico sueco,
os lagos congelados de Arjeplog são o lugar ideal para experimentar a emoção de
pilotar na neve e no gelo. Sob a orientação
dos instrutores especializados da Ice Academy, os visitantes aprendem uma série
de habilidades em diferentes pistas – desde
drift de alta velocidade até direção precisa
em condições de teste, ao volante de alguns
dos veículos mais capazes do mundo.
Contudo, nem tudo se resume à pilotagem:
a região tem um cenário natural maravilhoso, com arrebatadoras paisagens nevadas, bosques encantadores e o espetacular
fenômeno das luzes do norte – mais co
nhecido como aurora boreal. Dirija até o
Círculo Ártico, saia dos caminhos convencionais numa excursão de snowmobile
ou viva o esplendor de um passeio por
florestas silenciosas num trenó puxado
por huskies siberianos. Outra opção é
aprender mais sobre os Sami, povo local
criador de renas, visitando o centro Båtsuoj
Sami ou o museu Silvermuseet de Arjeplog.
Todas as atividades podem ser organizadas
pelo Jaguar Land Rover Experience Centre.
Para saber mais e reservar sua experiência,
busque Jaguar Ice Academy

“QUE TREMENDA EXPERIÊNCIA!
SONHO COM ISSO HÁ MUITO TEMPO.”
M I R KO L A H T I
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A FOTOGRAFIA AUTOMOTIVA ESTÁ BOMBANDO NA MAIOR
PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS DO MUNDO,
O INSTAGRAM. THE JAGUAR FALOU COM DOIS JOVENS FOTÓGRAFOS
SOBRE FOTOGRAFAR OS MODELOS XE E XF DA JAGUAR –
E SOBRE O QUE É NECESSÁRIO PARA SE DESTACAR DA MULTIDÃO.
TEXTO: David Barnwell
FOTOS: @otradnv / @sashalevin
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C L I Q U E S FA N TÁ S T I CO S

O

que eu mais aprecio no XF é o design. Ele é
verdadeiro. Você vê logo de cara que se trata de
um Jaguar.” Gleb Otradnov sabe do que está
falando. Aliás, talvez ele saiba melhor do que a
maioria das pessoas o que faz o XF se destacar do resto.
Originário de Kaluga, perto de Moscou, esse russo de 25
anos faz parte de um número crescente de jovens fotógrafos
que, nos últimos anos, apaixonaram-se pela fotografia
automotiva na rede social e plataforma de
compartilhamento de fotos Instagram. Hoje, ele tem mais de
30 mil seguidores, e esse número continua aumentando a
cada nova foto carregada. Não é raro ele receber milhares e
milhares de curtidas – por foto.
Otradnov iniciou sua carreira cedo, e seu trabalho lhe
permitiu fechar contratos com grandes marcas, como
Adidas, Red Bull e G-Shock, que o procuraram devido a seu
estilo fotográfico dinâmico. Fotografar e vivenciar de perto
o Jaguar XF, no entanto, foi uma experiência reveladora para
o jovem artista.
“Ao dirigir o XF, você percebe como o veículo é
atraente”, diz ele. “O design é lindo de uma maneira quase
provocante; são linhas perfeitas, curvas deslumbrantes e
detalhes que fazem você olhar de novo. Você se sente à
vontade na cabine porque ela é confortável e, ao mesmo
tempo, bem luxuosa. Tudo passa a sensação de ser...
especial. E você é notado quando roda nele. Não é incomum
as pessoas pararem para tirar fotos do carro e fazer perguntas. Para mim, dirigir um Jaguar é isso. Você se destaca.”
As fotos de Otradnov também se destacam.
Reconhecendo-se que ele é jovem e, em certa medida, ainda
está desenvolvendo seu estilo pessoal, seu trabalho com
iluminação, reflexos e espelhos tem um toque urbano
marcante. Isso não é coincidência, já que seu primeiro
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trabalho de fotografia automotiva ganhou vida nas ruas de
Moscou. Desde então, segundo ele, fotografar carros em
paisagens noturnas de cidades se transformou numa de suas
atividades favoritas.
“Adoro brincar com os carros e suas formas, com as
luzes e reflexos que ricocheteiam nas superfícies e permitem
que você veja os elementos que os tornam especiais. Assim,
você dá vida a eles. Gosto de fotografar sobretudo à noite,
na cidade. Sinto que, nesses momentos, consigo realmente
transmitir minhas ideias – em especial quando é um modelo
com bastante energia pura, como o XF.” Qualquer pessoa
que acompanha o universo dinâmico e caracteristicamente
elegante da fotografia automotiva no Instagram sabe que
isso – um fotógrafo talentoso e sem receio de seguir um
estilo arrojado, com um carro bonito servindo de tela – é
uma receita matadora.
Esses seguidores saberão, ainda, que o Jaguar XE
também se tornou um tema preferido dos Instagrammers.
Assim como o XF, o XE oferece o que há de melhor em
design e desempenho num sedã moderno. Ambos são
baseados na estrutura de carroceria com uso intensivo de
alumínio da Jaguar, o que assegura uma agilidade sem igual
e possibilita uma assertividade e um dinamismo
imediatamente reconhecível, que é um sucesso natural entre
os fotógrafos. Cada modelo pode ser configurado e
entregue com potência suficiente para que até aventureiros
experientes percam o fôlego. Os XEs e XFs mais potentes,
por exemplo, vêm com o mesmo motor V6 Supercharged de
3,0 litros que é usado no Jaguar F-TYPE, oferecendo a você
nada menos do que 380 cv sob o capô. Essa potência vai
levá-lo de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos, se estiver
dirigindo um XE top de linha, enquanto um XF fará essa
aceleração em exatos 5 segundos.

@OTRADNV
NOME: Gleb Otradnov
IDADE: 25 anos
NOME DE USUÁRIO NO INSTAGRAM: @otradnv
SEGUIDORES: 35 mil
EQUIPAMENTO: Sony

“O NEGÓCIO É IGNORAR
AS REGRAS. FAÇA AS
COISAS DO SEU JEITO E
INSISTA NELE.”

O estilo fotográﬁco de GLEB, também conhecido como Gleb Otradnov, tira
muito proveito dos padrões de reﬂexos da cidade e de suas diferentes fontes
de luz, tanto as artiﬁciais como as naturais. Seu trabalho com o Jaguar XF não
é exceção, aqui capturado (acima e à esquerda) nas ruas de sua Moscou natal.

Gleb Otradnov – ou “GLEB”,
como é conhecido pelos fãs
– é representante da efervescente cena de jovens fotógrafos russos que não
têm medo de contestar as
noções tradicionais da fotografia. Só agora, aos 25
anos de idade, sua carreira
está deslanchando. Porém,
com um número de seguidores que só aumenta, vale
a pena ficar de olho na conta dele no Instagram nos
próximos tempos.
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“O XE é um carro para quem dirige. É disso que eu gosto
nele. Ele tem proporções lindas e o máximo de requinte que
um sedã pode ter – mas o desempenho é de um carro de
corrida. É escancaradamente um Jaguar, e é isso que o deixa
tão atraente”, diz Sasha Levin, de 31 anos, nascido na região
da Iacútia, no nordeste da Rússia. Como Obradnov, Levin
vem realizando uma carreira promissora com base em seu
feed no Instagram, que é acompanhado diariamente pela
cifra colossal de 120 mil seguidores. Seu estilo enfatiza a luz,
a forma, a simetria e uma certa beleza bruta que lhe dá
orgulho por ser muito pessoal. “Eu procuro sempre ouvir
meus instintos”, explica ele. “Não tenho medo de
experimentar e, apesar de acompanhar as tendências da
fotografia e tentar sempre me desenvolver, o que faço é algo
meu e isso basta para mim.”

S

empre curti carros, desde a infância. Eles são uma
parte natural da minha vida”, continua ele. “Mas o
XE é especial. Tem muita personalidade. Tem um
monte de detalhes, mas nada parece ter o mesmo
visual duas vezes, mesmo com ajustes pequenos nos
ângulos ou na iluminação. Assim, posso realmente
experimentar e fazer o que eu adoro, que é me expressar no
meu trabalho. Mesmo num dia úmido e carregado de nebilna
em Moscou, ele parece um animal musculoso em desespero
para ser libertado.”
Embora o feed de Levin prove que suas habilidades
podem ser aplicadas a diversos temas, fotografar carros
continua sendo algo especial, de acordo com ele. “Quando
você fotografa seres humanos, fatores como o estado de
espírito e as habilidades do modelo são cruciais para uma
foto excelente. Mas um carro sempre lhe dá 100 por cento se

@SASHALEVIN
NOME: Sasha Levin
IDADE: 31 anos
NOME DE USUÁRIO NO INSTAGRAM: @sashalevin
SEGUIDORES: 120 mil
EQUIPAMENTO: Olympus
Nascido no nordeste da
Rússia, Sasha Levin vem
desenvolvendo uma carreira que faz dele um dos
fotógrafos do Instagram
mais procurados e vem
trabalhando para uma
série de marcas importantes. Quando não está
viajando pelo mundo a
trabalho, ele mora hoje
em Moscou e explora os
telhados e becos escondidos da capital russa, em
busca da próxima foto
épica.
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O olhar que Sasha Levin tem para o afã do estilo de vida urbano – aplicado a
qualquer coisa, desde cenas da cidade até o Jaguar XE (abaixo e à direita) –
o fez angariar uma enorme legião de fãs de todas as partes do mundo.

“EU SEMPRE CURTI
CARROS. ELES
SÃO UMA PARTE
NATURAL DA
MINHA VIDA.”

C L I Q U E S FA N TÁ S T I CO S

você souber tratá-lo direito. E, apesar de ser um objeto, ele
sempre encontra novas maneiras de ganhar vida; mude o
ângulo em meio grau, encontre um novo reflexo ou foque
numa minúscula sombra lançada sobre o capô – e de
repente você consegue uma interpretação completamente
nova do volume e da forma. É algo singularíssimo. Mas ele
também é a melhor ferramenta que você tem. É uma
oportunidade de criar seu próprio estilo de expressão e
assegurar que se destaque do resto.” Como há milhares de
fotógrafos, particularmente mais jovens, dando o que falar
no Instagram com fotografia automotiva, isso se torna
fundamental. Estilo individual é tudo se você sonha com um
estilo de vida como o de Otradnov e Levin, repleto de
aventuras e tarefas diárias que lhes permitem rodar o mundo
em busca da próxima foto épica. Então, como você se
mantém original? O que é preciso para viver esse sonho?
“Seja interessante e tente fazer algo que ninguém mais
faz, e nunca tenha receio de tentar algo novo”, diz Otradnov,
revelando que pretende lançar um site e um canal de vídeos
para os fãs acompanharem seu trabalho mais de perto. “Eu
certamente não repouso sobre os louros do meu sucesso.
Meu objetivo é continuar fazendo o que amo.”
“Ignore as regras”, Levin acrescenta. Ele também tem
planos grandiosos: nos próximos meses, passará pela África
do Sul, Botswana, Namíbia, Brasil, Uruguai, Bolívia e
Portugal, tudo a trabalho. Quando voltar, pretende abrir uma
loja onde os fãs possam comprar impressões de alta
qualidade de suas melhores fotos.
“O negócio é ignorar as regras. Faça as coisas do seu
jeito e insista nele. Você verá que isso é que é necessário. É
uma questão de mostrar às pessoas o mundo como você o vê.”
Visite jaguar.com e descubra as muitas maneiras de configurar seu
XE ou XF e dar a ele seu toque pessoal.

THE JAGUAR

61

62

THE JAGUAR

FOTOS: JOHANNA KONTA/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

Johanna Konta implementou
uma série de técnicas para
aumentar sua força mental,
o que a ajudou a tornar-se
a número um britânica e
concorrente aos maiores
prêmios do tênis.

M E N TA L I DA D E V E N C E D O R A

JOGO MENTAL
ALTOS E BAIXOS INCRÍVEIS MARCARAM A JORNADA
DE JOHANNA KONTA, EMBAIXADORA DA MARCA
JAGUAR, ATÉ O TOPO DO MUNDO DO TÊNIS. NESTA
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA THE JAGUAR, ELA
REFLETE SOBRE COMO A FORÇA MENTAL E O DESEJO
INABALÁVEL DE VENCER AJUDARAM A MAXIMIZAR
SEU TALENTO ESPORTIVO SINGULAR.
TEXTO: Geoff Poulton
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fato difícil de ignorar. Com o espanhol, ela trabalhou em
lidar com a pressão, manter uma postura psicológica positiva
e treinar sua mente. Ela diz que as recomendações dele
ajudaram-na a mudar seu ponto de vista sobre o tênis e sobre
a vida em geral. “Acabei tomando uma decisão consciente de
ficar feliz com o que tenho e com o que estava conquistando.
Como esportista profissional, é fácil ficar travada e focar nas
derrotas e nos contratempos. Tudo pode parecer voltado
unicamente aos resultados.”
Um método a que Konta recorre regularmente é “estar
presente”. É uma prática comum na meditação e no
mindfulness e pode ajudar a trazer clareza e foco,
especialmente em ocasiões nas quais as emoções brutas
tendem a prevalecer. “Houve uma fase no meu
desenvolvimento em que era bem difícil relaxar. Aquilo
certamente afetava meus resultados”, ela reconhece.
Observando-se Konta hoje, é difícil imaginar isso. Calma,
serena e concentrada na quadra, não é de surpreender que,
na juventude, ela tinha como ídolo a glacial Steffi Graf. Konta
adora rotinas e, em qualquer análise de seu desempenho ou
de sua abordagem, ela geralmente menciona “processos”
e a importância de “permanecer numa bolha”. Pode parecer
um pouco um papo genérico de autoajuda, mas os resultados
falam por si próprios.
No verão de 2015, a nova abordagem de Konta começou
a dar resultado, e ela se qualificou para o US Open em boa
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J

ohanna Konta é indagada frequentemente sobre
qual foi o momento determinante, quando tudo
começou a dar certo. “Mas eu não acredito nisso”,
diz ela. “Acredito no processo, nas coisas
acontecendo ao longo do tempo.” Aos 27 anos, a
tenista número um da Grã-Bretanha é integrante consagrada
da elite desse esporte há um bom tempo. No entanto, nem
sempre foi assim. Konta não foi um prodígio precoce quando
adolescente, bem cotada para o sucesso e o estrelato. Ao
contrário, sua ascensão até o topo foi gradual, o que
evidencia sua ética profissional, sua inteligência e seu desejo
insaciável de aprender, tanto quanto seu indubitável talento.
Ela admite que tem sido uma jornada de altos incríveis,
baixos solitários e desafios constantes. Nascida em Sydney,
na Austrália, filha de pais húngaros, Konta teve uma infância
fora do convencional: aos 12 anos, era escolarizada em casa
pelos pais para poder se concentrar no tênis e, aos 14, foi à
Espanha para passar um ano na Academia Sánchez-Casal,
onde o compatriota Andy Murray tinha treinado muitos anos
antes. Depois, mudou-se para a Inglaterra com a família,
acabando por se estabelecer na cidade de Eastbourne, no
litoral sul do país, e tornou-se cidadã britânica em 2012.
Konta mostrou-se promissora como jogadora juvenil,
mas não estava nem sequer entre as 300 melhores da
Austrália quando foi escolhida para um programa nacional
de talentos voltado a apenas 24 jogadoras. Pete McCraw,
que a selecionou para o grupo, disse que ela sobressaiu
pela abordagem meticulosa e motivada. Ela se sentia à
vontade destacando-se das outras e logo as ultrapassou.
Quando jovem tenista profissional, Konta venceu diversos
torneios pequenos e, enquanto conquistava vitórias contra
oponentes mais famosas, esforçava-se para manter a
regularidade. Em 2014, chegou a ficar entre as 100 melhores
do mundo, mas terminou o ano na posição 150. Poucas
pessoas fora de seu círculo mais íntimo esperariam a
ascensão que se seguiria.
No fim daquela temporada, por recomendação de seu
técnico, Konta começou a trabalhar com o psicólogo
esportivo Juan Coto. Embora ela não goste de apontar
momentos cruciais em seu desenvolvimento, trata-se de um

“EU SÓ QUERO
PODER OLHAR
PARA TRÁS E
DIZER QUE DEI
ABSOLUTAMENTE
TUDO DE MIM.
É O MÁXIMO
QUE VOCÊ
PODE EXIGIR
DE SI MESMO.”

Konta diz que uma
decisão consciente de
ser mais feliz dentro e
fora das quadras de tênis
foi um fator essencial
para ela se tornar uma
das melhores jogadoras
do mundo.

colocação. Apesar de anteriormente ter vencido apenas uma
partida da chave principal de um grand slam, ela venceu três
para chegar às oitavas de final, derrotando várias jogadoras
do top 20 nesse processo.
“Ainda vejo como um acúmulo, e não como um ponto
de inflexão específico”, reflete ela, ao ser questionada se
isso foi um divisor de águas. “Quando se chega ao topo de
um esporte, a diferença entre você e os outros é ínfima.
É mais uma questão de pequenos ajustes e aprimoramentos
incrementais.” Konta diz que, agora, ela e sua equipe, que
inclui técnico, condicionador físico, fisioterapeuta, médico e
treinador mental, pretendem tirar proveito da montanha de
dados coletados em seus treinos e partidas. “Vamos usá-los
para ajustar minha carga de treino e minha nutrição e para
analisar minha capacidade de recuperação. Qualquer coisa
para obter uma vantagem extra.”

A

pós a temporada em que deslanchou, em 2015, Konta
terminou o ano na 47ª posição e foi indicada ao
prêmio de “Jogadora de Maior Evolução” da Women’s
Tennis Association. Qualquer especulação no sentido de que
o progresso dela tinha sido fogo de palha foi rapidamente
refutada no Australian Open de 2016, em janeiro. Jogar na
primeira rodada contra Venus Williams, que ela admirava
quando jovem, poderia tê-la amedrontado em temporadas
anteriores, mas Konta venceu em sets diretos. Daí em diante,

ela abalou o universo do tênis ao avançar até a semifinal.
Durante a temporada, sua posição no ranking disparou, e
Konta conquistou seu primeiro título no nível da WTA,
encerrando o ano como a 10ª melhor do mundo. Desta vez,
ela ganhou de lavada o prêmio de Maior Evolução.
Tendo se mostrado uma jogadora de ponta, ela consolidou
sua posição no início de 2017, chegando às quartas de final
do Australian Open e vencendo dois torneios importantes,
inclusive derrotando adversários de nível internacional no
Miami Open para obter o maior título de sua carreira. Chegou
ao Reino Unido como uma das favoritas em Wimbledon –
será que Konta poderia suscitar uma comemoração nacional?
Durante seu avanço nas rodadas, isso parecia possível, até
que a experiente Venus Williams acabou por detê-la na
semifinal. O sucesso de Konta a fez chegar à quarta posição
do ranking e, desde então, ela se firmou em sua condição
de jogadora de elite ao longo do ano que se seguiu, ficando
um passo mais perto de seu sonho de infância: tornar-se a
melhor do mundo.
Não que seja assim que Konta define o sucesso. “Quando
chegar ao fim da minha carreira, eu só quero poder olhar para
trás e dizer que dei absolutamente tudo de mim. É o máximo
que você pode exigir de si mesmo. Afinal, é apenas um
esporte, e devemos aproveitar cada oportunidade. Seria uma
existência bem ruim se você só se recordasse do que gostaria
de ter feito, em vez de valorizar o que tem.”
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Simples, mas forte: The Negative Way
é uma das diversas obras de arte
inteiramente criadas por máquinas
no Laboratório de Arte e Inteligência
Artificial da Universidade Rutgers, em
Nova Jersey.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FOTOS: AICAN / LABORATÓRIO DE ARTE E IA DA UNIVERSIDADE RUTGERS

I.A.
INTELIGÊNCIA ARTÍSTICA

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE REVOLUCIONAR
NOSSA MANEIRA DE CRIAR E APRECIAR ARTE, INAUGURANDO
UMA NOVA ERA DE AUDACIOSA EXPERIMENTAÇÃO.
TEXTO: Chris Stokel-Walker
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A

hmed Elgammal adora arte. Professor de Ciência
da Computação na Universidade Rutgers, em
Nova Jersey, ele tem diversas obras penduradas
nas paredes de sua sala na universidade e de sua
casa. Seu gosto é convencional e moderno.
“Sou uma pessoa visual”, explica ele, “por isso gosto de
arte mais abstrata”. Entre suas preferidas estão as peças com
cores vivas, vibrantes, em raias que cruzam a tela.
Porém, se você perguntar a Elgammal quem criou as
obras que estão em suas paredes, ele não terá como responder – seria mais apropriado indagar o que as criou, já que o
“artista” por trás dessas peças é a inteligência artificial, ou
simplesmente “IA”.
Elgammal fundou o Laboratório de Arte e Inteligência
Artificial da Universidade Rutgers cinco anos atrás, unindo
sua paixão pela arte a sua carreira em tecnologia. Além
disso, foi sua maneira de estabelecer uma meta para o
avanço da tecnologia. “Olhar obras de arte está entre as
coisas mais complicadas que um ser humano pode fazer”,
diz. “É o objetivo supremo da IA.”
Aproxime-se de qualquer pintura, esboço ou escultura
numa galeria de arte, e provavelmente muitas coisas passarão
pela sua cabeça. Algumas delas são exclusivamente humanas
– reflexos emocionais, talvez lembranças sendo revisitadas.
Mas algumas das reações são mais baseadas em fatos.
“Você não só reconhece cores e composição, como
também objetos, pessoas, cenas e temas”, comenta
Elgammal. “Além disso, faz associações com o que já passou
e com a relação entre esta e outras obras de arte.”
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Os computadores também são capazes de ter algumas
dessas reações. Afinal, o que é a Internet senão uma gigantesca base de dados da história do mundo, fazendo associações entre eventos passados e presentes? E o que são
computadores senão grandes máquinas que fazem cálculos
e categorizam informações rapidamente? Assim, Elgammal
se propôs a criar uma IA apta a entender e apreciar arte. E
conseguiu. A máquina que ele criou foi capaz de identificar
qualquer peça colocada diante dela, determinando a época
à qual a obra pertencia.
“Entender a história da arte é um lado da moeda”, explica
Elgammal. “Mas, se você é capaz disso, por que não também
produzir arte?” Para tanto, ele criou outra IA, que foi treinada
por meio da observação de cinco séculos de arte. Depois,
pediu-se a ela para gerar suas próprias obras, que foram
exibidas a voluntários em condições experimentais. Eles não
conseguiram distinguir se as peças tinham sido criadas por
um artista humano ou por uma máquina. “Isso teve enormes
implicações numa grande variedade de áreas”, diz Elgammal.
“Especialmente no nosso entendimento da arte.”
E não é só nas artes visuais que os avanços da IA vêm
abrindo novas possibilidades. Os músicos também estão
começando a tirar proveito do poder dela.
Taryn Southern é um exemplo. Após ler uma matéria
sobre o uso de programas de IA para criar música de fundo
– tipo de melodia fácil de esquecer que ainda costumava
precisar de uma mente humana para ser criada –, ela
pensou que, se a IA era capaz de fazer aquilo, não havia
motivo para não ser capaz de ajudar a elaborar faixas pop

FOTOS: DEEP DREAM GENERATOR / AICAN, LABORATÓRIO DE ARTE E IA DA UNIVERSIDADE RUTGERS (3), KATHY SUE HOLTORF

À esquerda: Firenze,
peça criada pelo projeto
DeepDream do Google,
possivelmente o gerador
de obras de arte movido a
IA mais famoso do mundo.
Página ao lado: Em geral,
as obras de arte criadas
pelo Laboratório de IA da
Universidade Rutgers são
indistinguíveis daquelas
elaboradas pelos
congêneres humanos
das máquinas.

mais memoráveis. Logo depois, em maio de 2017, ela lançou
o primeiro álbum do mundo totalmente composto com o
uso de IA. Ele veio na sequência de outro álbum, cujas
melodias foram compostas por uma IA programada pelo
laboratório de pesquisas CSL da Sony. De fato, a inteligência artificial está desbravando novos caminhos em todas
as áreas da arte: robôs de poesia no Twitter criam versos
impressionantemente profundos, enquanto um romance
escrito por IA foi pré-selecionado para um concurso literário no Japão. Cineastas também vêm fazendo experimentos
com roteiros produzidos por IA, com
foco em filmes de ficção científica.
Agora, o que acontece com o valor
da arte quando ela é produzida ao
pressionar-se um botão, e não como
resultado de meses ou anos de labuta
e criatividade humanas? Nada, dizem
Southern e Elgammal.
“Grande parte do tempo, a arte
é simplesmente a história que nos é
contada”, diz Southern. Ela até teve
dúvidas quando começou a fazer
experimentos com IA para criar sua arte, mas elas logo se
dissiparam.
“Eu estava igualmente empolgada e dividida quanto às
oportunidades e às questões filosóficas mais amplas relacionadas ao uso dessa tecnologia. Mas agora posso dizer que
sinto que ela me levou a um novo grau de criatividade que
eu nem imaginava existir.”

Ela pôde ser mais arrojada nos tipos de faixas que
gravou, sabendo que o custo de criação é muito menor
do que seria se ela tivesse de contratar músicos para fazer
uma faixa de acompanhamento. “Posso alimentar a IA com
músicas do século 17 ou 18 e fazê-la aprender com elas,
depois colocar isso numa estrutura pop e ver o que
acontece”, diz ela. Esse tipo de experimentação ousada traz
bons presságios para o futuro da arte. Em vez de temerem
as mudanças acarretadas pela IA, tanto os artistas como os
amantes da arte devem ficar otimistas.

“SINTO QUE ELA ME
LEVOU A UM NOVO
GRAU DE CRIATIVIDADE
QUE EU NEM IMAGINAVA
EXISTIR.”
TARYN SOUTHERN

“É difícil dizer o que virá no futuro. A arte tradicional
poderá mudar”, admite Elgammal, “mas os artistas estão
sempre dispostos a explorar novas tecnologias”.
E, a julgar pelas peças expostas nas paredes dele, os
entusiastas da arte continuarão a desfrutar dos méritos de
excelentes obras de arte, independentemente de quem ou
do que esteja por trás de sua criação.
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50 AN OS D E U M

DE 1968 ATÉ HOJE, A SÉRIE DE SEDÃS XJ PERCORREU UM CAMINHO ELEGANTE COMO
SÍMBOLO DOS TRADICIONAIS VALORES DE LUXO, BELEZA E POTÊNCIA DA JAGUAR.
MOSTRAMOS AQUI OS PRINCIPAIS MODELOS, COM BASE EM ALGUMAS DAS NOTÁVEIS INVENÇÕES
E INOVAÇÕES QUE AJUDARAM A TORNAR ESPECIAL CADA ANO DE LANÇAMENTO.
TEXTO: GUY BIRD
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os muitos modelos excepcionais de veículos que a Jaguar
criou ao longo dos anos, nenhum ostenta a longevidade
e o luxo do sedã XJ. Trata-se de uma linhagem que o
atual diretor de projetos da Jaguar, Ian Callum, conhece
extremamente bem desde o lançamento, em setembro

de 1968, do XJ original, cujas linhas perfeitas o impressionaram na
tenra idade de 14 anos. “De todos os Jaguares que vivenciei e que vi
se materializarem, o XJ6 Série 1 é o meu preferido”, recorda ele, meio
nostálgico. “Foi num ponto importante da minha vida, quando pude
ver as coisas de uma maneira não vista até então... Proporção, postura
e todas as coisas boas sobre as quais falamos hoje sem parar. Aquele
carro tinha absolutamente tudo isso.”
O XJ também estava à frente de seu tempo no quesito mecânica,
contando com uma suspensão avançada para proporcionar um requinte
substancialmente maior nas viagens – aspecto que virou sinônimo dos
sedãs Jaguar – e motor suave, mas muito potente. Tanto isso é verdade,
que ele foi coroado Carro do Ano de 1968 pela conceituada revista CAR.
Nos 50 anos seguintes, os designers e engenheiros da Jaguar se
concentraram numa evolução constante daquele padrão, nunca seguindo
a moda, mas sempre buscando realçar e melhorar a reputação do
XJ - já estabelecida e comprovada - de um dos meios de transporte
mais primorosos do planeta.
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1968
SÉRIE 1

O ano de 1968 foi um período de mudanças políticas e sociais, no
qual pessoas do mundo todo buscaram maior liberdade de ação e de
pensamento, aspiração da qual os Beatles fizeram uma boa síntese
cultural no “Álbum Branco”, disco duplo que incluía canções instigantes
como Revolution 1 e While My Guitar Gently Weeps. As músicas,
compostas num retiro indiano de meditação transcendental, e o modo
de vida hippie dos músicos tornaram-se o estilo característico de toda
uma geração e se traduziram nas cores psicodélicas e nas formas
orgânicas de tudo, desde o design de móveis até a arte contemporânea.
Enquanto isso, no fim dos anos 1960, a Jaguar fazia sua própria
revolução com o lançamento do XJ Série 1. A forma do XJ foi mais
uma obra-prima de Sir William Lyons, e o trabalho realizado no
desenvolvimento pelo engenheiro-chefe de veículos da Jaguar, Bob
Knight, definiu novos padrões de viagem e requinte. Assim, a
excelente execução da engenharia e das proporções do XJ Série 1
de 1968 era perfeita para sua clientela igualmente bem-sucedida e
avançada (mas provavelmente menos cabeluda). Poucos anos depois,
a partir de 1972, um motor V12 de 5,3 litros foi oferecido no
modelo seguinte, o XJ12. Este último foi a suprema realização de
Lyons; agora, a Jaguar podia dizer que tinha o carro de produção de
quatro lugares mais rápido do mundo, com velocidade máxima
de quase 225 km/h.
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“UMA ATRAENTE
VERSÃO COUPÉ
DE DUAS PORTAS
COMEÇOU A SER
VENDIDA EM 1975
E, DESDE ENTÃO,
VIROU ITEM DE
COLECIONADOR.”

1973
SÉRIE 2

O aumento do rigor dos regulamentos de
segurança em colisões nos Estados Unidos
influenciou o desenvolvimento do Série 2,
lançado em setembro de 1973. Para cumpri-los,
foi concebido um para-choque dianteiro mais
alto, e as luzes indicadoras menores na cor
laranja, posicionadas abaixo dele, diferenciam
claramente o Série 2 do Série 1 para quem olha
de frente. No entanto, a maior mudança foi
feita no interior, totalmente reformulado. Uma
atraente versão coupé de duas portas
começou a ser vendida em 1975 e, desde
então, virou item de colecionador entre fãs da
Jaguar devido a seu perfil ligeiramente mais
esportivo e à simplicidade da parte externa.
Naquele mesmo ano, uma nova empresa de
tecnologia chamada Microsoft era fundada por
Bill Gates, na época com 19 anos, e Paul Allen,
e lançava seu primeiro software de
computador, o Altair BASIC. Grandes
acontecimentos viriam depois...
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1979

O Série 3, lançado em 1979, foi uma esplêndida evolução da espécie e teve a participação do famoso
escritório de design italiano Pininfarina. Além de sutis mudanças nas proporções, os principais
diferenciais eram detalhes como os puxadores das portas mais rentes e retangulares, a eliminação das
pequenas janelas triangulares que ficavam logo atrás da coluna A nos carros mais antigos e os parachoques pretos moldados por injeção com luzes indicadoras integradas. O sucesso foi tão grande, que o
Série 3 permaneceu em produção por 13 anos, inclusive num período em que seu sucessor, o XJ40, já
estava sendo produzido. No mesmo ano de 1979, a Sony colocava no mercado um produto que, ao
miniaturizar um tocador de fita cassete para que pudesse ser preso no cinto ou guardado no bolso,
permitia que as pessoas ouvissem música em qualquer lugar. Leve e à prova de impacto – portanto, ideal
para quem praticava jogging –, o Walkman vendeu 200 milhões de unidades no formato de cassete e
abriu caminho para o CD e os serviços digitais que mantêm até hoje a tendência da música portátil.

“O SÉRIE 3 PERMANECEU EM PRODUÇÃO POR 13 ANOS,
INCLUSIVE NUM PERÍODO EM QUE SEU SUCESSOR, O XJ40,
JÁ ESTAVA SENDO PRODUZIDO.”

M O D I F I C AÇ ÃO H E AV Y M E TA L

Em 2018, o baterista do Iron Maiden, Nicko McBrain, contratou a Jaguar Land Rover
Classic Works para montar o “Greatest Hits”, seu Jaguar customizado com base num
XJ6 de 1984. O veículo ganhou vida como uma colaboração criativa entre McBrain,
engenheiros da Jaguar e o diretor de design de produção da Jaguar, Wayne Burgess
(um declarado fã de heavy metal). Envolveu mais de 3.500 homens-hora de trabalho,
e mais de 4.000 peças foram substituídas, modificadas ou receberam novo
acabamento. Somando-se a isso mudanças significativas na parte externa, no interior,
no trem de força e na suspensão, o XJ dos sonhos de McBrain estava pronto para
pegar a estrada.
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SÉRIE 3

1986
“XJ40”

Lançado em 1986, o XJ6 ficaria conhecido, com o
passar dos anos, pelo seu codinome interno, “XJ40”,
entre os connaisseurs de veículos Jaguar. Ele foi uma
ruptura substancial, em termos de design, com as três
séries anteriores de XJs, optando por linhas mais
angulosas na parte externa, mas permanecendo fiel aos
materiais tradicionais usados nos interiores. Também foi
o primeiro interior de Jaguar a passar por um devido
estudo ergonômico e a contar com mostradores
retroiluminados e visores digitais que exibiam
informações ao motorista. Além disso, foi acrescentada
uma nova suspensão, depois de milhões de quilômetros
de testes realizados por Jim Randle (sucessor de
Bob Knight no cargo de engenheiro-chefe) e sua
equipe, que vinham trabalhando nessa modernização
desde os anos 1970. Em 1989, durante o ciclo de
produção do carro, Sir Tim Berners-Lee desenvolvia
algo denominado World Wide Web, que, desde então,
permite que o conhecimento da humanidade seja
armazenado e acessado por qualquer pessoa que tenha
uma conexão com a Internet, tendo se tornado a
principal maneira de encontrar informações
no mundo todo.

1994
X300

Em meados dos anos 1990, o modelo X300 – primeiro programa de produtos realizado
pela Jaguar desde sua aquisição pela Ford, em 1990 – voltou às formas mais arredondadas
e aos para-choques mais elegantes, na cor da carroceria, e também foi lançado o modelo
XJR, de alto desempenho e com a marcante grade de malha. O novo motor Supercharged
de 4,0 litros e 326 cv, inédito em sedãs de luxo produzidos em larga escala, também
assegurava que rodar no X300 fosse uma experiência realmente emocionante. No ano em
que o modelo passou por uma cirurgia plástica, 1997, a primeira TV de plasma do mundo –
a QFTV da Fujitsu – mostrava o formato mais delgado da televisão do futuro, enquanto o
consagrado designer de produtos Ron Arad apresentava a excepcionalmente
orgânica cadeira Fantastic Plastic Elastic, que usava metais leves de forma inteligente.
Arad não era alheio ao universo do design automotivo, tendo conquistado sua fama inicial
ao transformar um assento de carro Rover numa espreguiçadeira.
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2009
X351

2002
X350

O X350 2002 trouxe ótimas notícias relacionadas a seu design, mantendo-se, ao
mesmo tempo, fiel aos princípios de seus predecessores. Uma grande novidade era a
leve e avançada carroceria de alumínio, motivo de a marca ter decidido revelar o carro
em Paris sem pintura, mas bastante polido. Um ano depois, na mesma estrada de
Coventry onde fica a sede da Jaguar, a mundialmente famosa loja de departamentos
Selfridges abriu uma unidade no remodelado Bullring de Birmingham, exibindo o
mesmo metal de forma também um tanto explícita. Projetado pelo escritório de
arquitetura Future Systems e revestido de 15.000 discos de alumínio, o edifício
ganhou o prêmio RIBA de Arquitetura em 2004.
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Primeiro XJ a corresponder plenamente à visão
de design de Ian Callum, o X351 tinha um teto
traseiro de perfil inclinado que o distinguia como
um carro mais parecido com um coupé de quatro
portas do que com um sedã. Seu novo visual
estava em sintonia com o XF, versão menor
lançada havia pouco tempo, e ele incluía pela
primeira vez um painel do motorista totalmente
em LCD. Também em 2009, o designer de
produtos Sir James Dyson revelava seu lindo e
funcionalmente genial Dyson Air Multiplier, um
ventilador sem pás que aperfeiçoava as versões
anteriores com um design engenhoso que
puxa mais ar para “multiplicar” o efeito e criar um
fluxo de ar de quase 90 km/h. Igualmente
aerodinâmico, o X351 tem também velocidade
máxima superior à de qualquer um de
seus irmãos mais velhos...

2017 E 2018
XJR575 E XJ50

Talvez seja cedo demais para avaliar os designs emblemáticos (não veiculares) dos
últimos 18 meses, mas, enquanto isso, há muito a dizer sobre as duas versões mais
recentes do XJ. O XJR575 2017 é o XJ mais potente criado até hoje e oferece um
desempenho inacreditável – ele tem 575 cv de potência à disposição, como o nome
indica –, além de agilidade excepcional, controle da carroceria e manobras precisas
ao acelerar até a velocidade máxima de 300 km/h. Há também, é claro, a edição de
aniversário XJ50 2018, última expressão da habilidade, inovação e design britânicos
que veio para definir eras inteiras da história automotiva. Baseado em sua
herança, o XJ50, um verdadeiro marco, mantém essa excelente tradição com sua
arquitetura leve de alumínio para maior dinamismo e responsividade na direção, um
motor aperfeiçoado e transmissão ultrarrápida, além, é claro, do interior composto
de maneira impecável, que reflete sublimemente o estilo, conforto e elegância
característicos do XJ. Do lado de fora, o XJ50 conta com para-choques dianteiro e
traseiro ao estilo do Autobiography, novas rodas Venom de 20 polegadas, grade
dianteira preta e emblemas exclusivos nos respiros traseiros e laterais. Modernizada,
a cabine também tem todas as vantagens das tecnologias de ponta exatamente
onde você precisa delas. O sistema de infoentretenimento integrado Touch Pro,
com sua altamente intuitiva tela de 10 polegadas sensível ao toque, atua como
centro de comando do XJ, reagindo aos conhecidos gestos usados em smartphones
e tablets, enquanto um painel virtual TFT de 12,3 polegadas e alta resolução
substitui o painel convencional. Por fim, o Wi-Fi 4G incorporado na parte da frente e
as duas telas traseiras dobráveis de 10 polegadas, que são opcionais para o banco
de trás, garantem que uma viagem no XJ50 ofereça tanto entretenimento e
conforto quanto oferece de emoção. Disponível com chassi longo e curto, mas
sempre com o distinto design de quatro portas semelhante ao de um coupé e o
inconfundível elemento gráfico “duplo J” nos faróis, ainda hoje não há nada
que se pareça com ele. Muita coisa mudou desde o XJ original, lá atrás, em 1968 –
mas o Série 1 e o XJ50 estão indissociavelmente ligados um ao outro por
suas respectivas interpretações dos valores verdadeiramente atemporais da
Jaguar. Luxo, beleza e potência, sem dúvida.

“O SÉRIE 1 E O
XJ50 ESTÃO
INDISSOCIAVELMENTE
LIGADOS UM AO
OUTRO POR SUAS
RESPECTIVAS
INTERPRETAÇÕES
DOS VALORES
VERDADEIRAMENTE
ATEMPORAIS DA
JAGUAR.”

Para saber mais sobre o XJ50 e suas características
singularíssimas, visite jaguar.com
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CHEGA DE SER
O PATINHO FEIO
COMO A TECNOLOGIA VERDE
SE EMBELEZOU
TEXTO: Olivia Solon
ILUSTRAÇÃO: Mario Wagner

A

té recentemente, escolher uma versão “mais verde”
de um produto significava ceder na usabilidade e
no design para, em troca, fazer a sua parte pelo
planeta. Sujeitar-se a painéis solares nada atraentes
e às formas constrangedoras dos carros elétricos e das primeiras lâmpadas fluorescentes compactas era uma forma de
autopunição para os devotos do meio ambiente – um pouco
como o veganismo antes de ele virar “nutrição à base de
vegetais” e ser endossado por famosos como Beyoncé.
Na última década, porém, a tecnologia verde transformou-se como um cisne, à medida que os designers e criadores
passaram a dedicar tanta atenção à forma final dos produtos
quanto à função deles. Pode parecer fútil dar tanta ênfase à
estética, mas você não fará as massas mudarem de comportamento se elas tiverem de abrir mão da praticidade ou usar
algo com visual desagradável.
Um bom exemplo é o termostato. Antigamente, tratava-se
de uma caixa bege com visor de calculadora, totalmente
desprovida de glamour, até que produtos como o Nest e seus
contemporâneos inteligentes transformaram-no numa esfera
radiante que você controla pelo smartphone. Ele não só ficou
mais bonito, como apresenta um desempenho melhor, aprendendo com o comportamento que você tem em casa para
gerar economia nas contas do aquecimento.
O mesmo ocorreu em outras partes do lar, graças a empresas como a Plumen, cujas lâmpadas de baixo consumo vêm
em formas tão esculturais, que não precisam ficar escondidas
dentro de um abajur – ao contrário dos pinos e espirais dos
modelos mais antigos. No telhado, telhas solares já são concebidas de modo a serem indistinguíveis de materiais como
ardósia ou betume, permitindo que você reduza as contas de
eletricidade da sua casa sem arruinar sua arquitetura de época.
Fora do ambiente doméstico, os veículos elétricos evoluíram, passando de carrinhos de golfe invocados a automóveis
que estão entre os mais sedutores nas estradas – capazes
de chamar a atenção até dos mais fanáticos apreciadores de
carros. Veja, por exemplo, o I-PACE da Jaguar, um crossover
de luxo totalmente elétrico que dispara de 0 a 100 km/h em
4,5 segundos.
Para quem prefere as duas rodas, 2018 testemunhará a
estreia da Vespa Elettrica, que mantém as linhas retrô da
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emblemática lambreta italiana, ao mesmo tempo que incorpora um motor completamente elétrico e silencioso, capaz de
rodar 100 quilômetros com uma carga. É perfeita para o mod*
dos dias atuais, para quem manter a consciência limpa é tão
importante quanto locomover-se em grande estilo.
No entanto, não adianta comprarmos todos esses artefatos sofisticados se não fizermos nada a respeito da maneira
pela qual obtemos nossos alimentos. A agricultura é a atividade humana que mais contribui para a mudança climática,
sendo responsável por um quarto das emissões de gases do
efeito estufa. Com o aumento da urbanização do mundo, faz
sentido produzir alimentos localmente, dentro de fazendas
verticais em ambiente fechado. Esses galpões de alta tecnologia são capazes de fazer o cultivo em um ambiente controlado, sem luz solar, solo nem pesticidas e com impacto
ambiental mínimo.
Contudo, a tecnologia verde se sobressai de fato quando
atua como uma camuflagem agradável para processos
bastante desagradáveis. Em Copenhagen, por exemplo, o
arquiteto Bjarke Ingels está perto de finalizar, no centro da
cidade, uma usina que converte lixo em energia elétrica, com
uma rampa de esqui de 600 metros de comprimento no
telhado – algo que, ele espera, aumentará as chances dos
dinamarqueses nas próximas Olimpíadas de Inverno.
No Reino Unido, um processo mais macabro também
foi remodelado pela tecnologia verde: o excedente de calor
gerado por um crematório em Worcestershire – que, de
outra forma, se perderia na atmosfera – agora recebeu
um novo uso, o de aquecer uma piscina nas proximidades.
Entretanto, o melhor exemplo de reformulação criativa
da tecnologia verde talvez seja o homem que construiu uma
engenhoca que transforma cocô de cachorro em combustível para um poste de iluminação. Uma ideia realmente
brilhante!
*N
 . do T. – Os mods eram uma subcultura jovem da Inglaterra dos anos 1960. Em contraposição
aos rockers, que vestiam roupas de couro e andavam de motocicleta, os mods trajavam ternos
elegantes e andavam de lambreta.
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