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Prefácio
O QUE DIFERENCIA UM JAGUAR? O DIRETOR COMERCIAL FELIX
BRÄUTIGAM ANALISA A IDENTIDADE DA MARCA – E OS MOTIVOS PELOS
QUAIS ELA OFERECE INGREDIENTES PARA UMA GRANDE HISTÓRIA

T

odas as grandes histórias têm um grande começo. O nosso foi escrito há
quase 96 anos, quando Sir William Lyons, com apenas 21 anos, fundou a
Swallow Sidecar Company. Desde então – do SS de 2,5 litros ao D-type

vencedor de corridas em Le Mans, passando pelo luxuoso XJ –, a narrativa da
Jaguar tem sido de pioneirismo e inovação. Sempre tivemos muito orgulho de criar
carros não só com design e engenharia líderes de categoria, mas também com um
característico senso de individualidade. Esse impulso de ir contra a corrente e
batalhar pelo extraordinário está incorporado ao DNA da Jaguar e presente em
cada uma das próximas páginas.
Nesta edição, conhecemos a enigmática atriz francesa Eva Green, que estrela
a nova campanha de marketing da Jaguar. Sem dúvida, a ex-Bond girl é singular,
e essa singularidade se expressa de inúmeras formas – desde os papéis
cinematográficos que ela escolhe até seus hobbies incomuns e seu gosto peculiar
em termos de moda. Em uma entrevista reveladora (p. 42), Green conta o que é
preciso para aprender a ser astronauta, quem seria sua companhia perfeita para
dirigir e muito mais.
O renomado jornalista automobilístico Henry Catchpole encontra, na Sicília,
dois Jaguares impressionantes: o XE 300 SPORT e o Project 8, da divisão de
Operações de Veículos Especiais (p. 20). Depois de um passeio cheio de ação por
uma das melhores estradas do mundo, ele nos mandou uma descrição envolvente
de dois carros muito especiais, construídos de modo a se destacarem tanto na
estrada quanto na pista de corrida.
Nós desenvolvemos todos os nossos produtos de maneira a proporcionarem
prazer sensorial, filosofia que é compartilhada pelos “criadores de emoções” que
retratamos na página 58, do arquiteto de pistas de corrida Hermann Tilke ao
projetista de pistas de esqui Bernhard Russi.
Para desafiarmos as convenções, também estamos sempre olhando além do
horizonte, com o objetivo de moldar um futuro empolgante. O investimento
contínuo da Jaguar na tecnologia de eletrificação é uma expressão direta desse
princípio. Ainda este ano, lançamos o primeiro SUV de alto desempenho
totalmente elétrico em nível mundial: o Jaguar I-PACE. Agora, conheça a primeira
equipe a se inscrever na nova série de corridas Jaguar eTROPHY – que começa
neste mês e envolve um grupo competitivo de I-PACEs (p. 70) – e descubra como
o I-PACE ajudará a redefinir a mobilidade futura, ao unirmos forças com o serviço
de táxis autônomos Waymo (p. 50).
Uma coisa é certa: estamos longe de escrever um final para a história. Curta
esta edição e obrigado por fazer parte da nossa trajetória!

Felix Bräutigam
Diretor Comercial da Jaguar
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CENTROS DE SERVIÇO JAGUAR

O CUIDADO COM A QUALIDADE
QUE SEU JAGUAR MERECE

UM VEÍCULO SEM IGUAL.
COM SERVIÇO EXCEPCIONAL.
Seu Jaguar precisa de serviços, um check-up geral ou os acessórios certos?
Então conte com os Centros de Serviço Jaguar. Nossos técnicos altamente
capacitados conhecem o seu carro como ninguém e oferecem o cuidado
e a manutenção especializada, com garantia de excelência em cada serviço.
Venha conhecer nossa equipe em seu distribuidor local da Jaguar e dirija
sempre tranquilo.

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

The Curve
I N V ER N O 2 01 8

NOSSA MAIS RECENTE E CRITERIOSA SELEÇÃO DOS DESTAQUES DO
MUNDO DO DESIGN, DA MODA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO
E-TYPE ZERO

Após sua estreia em forma de conceito, em 2017, o Jaguar E-type Zero totalmente elétrico agora está programado para entrar
em plena produção a partir de março de 2019. A Jaguar Classic já obteve reconhecimento mundial por suas restaurações E-type
Reborn. Agora, a fábrica da Classic Works em Coventry, no Reino Unido, oferecerá E-types totalmente restaurados e preparados
para o futuro a entusiastas de carros clássicos entendidos de tecnologia, bem como a quem busca eficiência, confiabilidade e
design atemporal em um conjunto atraente e inovador. Embora o E-type Zero seja parecido com seu ancestral original, sob o
capô tudo muda: o respeitável motor XK de seis cilindros em linha do E-type foi substituído por um motor elétrico sob medida
de 220 kW, que transmite potência às rodas traseiras e acelera esse exclusivo veículo elétrico a 100 km/h em 5,5 segundos.
A bateria de 40 kWh proporciona autonomia de cerca de 270 quilômetros (o número oficial será confirmado após o início da
produção) e pode ser recarregada em uma noite. Como o conjunto da bateria de íons de lítio tem peso e dimensões semelhantes
aos do motor a gasolina e da transmissão, agora ausentes, a estrutura básica do E-type Zero permaneceu a mesma, permitindo
que a condução, as manobras, a viagem e a frenagem sejam como as de um excelente exemplar do passado. De fato, à parte o
trem de força elétrico, os eficientes faróis de LED e o painel modificado opcional – que inclui uma tela touchscreen central na
parte dos instrumentos –, o E-type Zero é, em grande medida, original. E, caso o dono decida, em algum momento, voltar ao
autêntico passado movido a gasolina do E-type, a conversão em veículo elétrico é totalmente reversível. Ele é realmente um
carro clássico para o passado, o presente e o futuro.
Para adquirir um Jaguar E-type Zero ou para converter seu E-type atual para trem de força elétrico através da Jaguar
Classic Works, entre em contato com um membro da equipe de especialistas pelo telefone +44 (0) 203 6011255 ou
pelo e-mail zero@jaguarlandrover.com
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DE VOLTA AO FUTURO
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AU T O M O B I L I S M O

Em sua quinta temporada, a série de corridas de rua com carros elétricos Fórmula E fará um pit stop na capital mundial do
petróleo para mostrar que esses veículos são o futuro. A bandeirada será dada no primeiro E-Prix da temporada em Riad,
capital do Reino da Arábia Saudita e “cenário perfeito para a próxima fase do Campeonato da Fórmula E da FIA ABB”, de
acordo com Alejandro Agag, criador e CEO da série da corridas.
Entre os melhores veículos totalmente elétricos do mundo que vão ziguezaguear em meio aos elegantes arranha-céus
de Riad e pelas ruas largas do pitoresco bairro de Ad Diriyah em dezembro estará o novo Jaguar I-TYPE 3, carro de corrida
de próxima geração com o qual a Panasonic Jaguar Racing compete na Fórmula E. Impulsionado por até 335 cavalos de
potência supridos por sua bateria de última geração, fornecida pela McLaren Applied Technology, o I-TYPE 3 promete ser
o melhor modelo da Panasonic Jaguar Racing até o momento. A potência, eficiência e autonomia adicionais do I-TYPE 3
deixarão os pilotos Nelsinho Piquet e Mitch Evans de olho no pódio.
A corrida em Riad será o primeiro de dez E-Prix anuais a serem realizados no reino dentro de um acordo assinado com
a General Sports Authority e a Saudi Arabian Motor Federation. Ela “oferece a perspectiva de corridas de nível internacional
nas ruas da capital pela primeira vez em nossa história”, disse Sua Alteza Real, o príncipe Abdulaziz – e talvez inspire os
moradores locais a pensar nas vantagens dos veículos totalmente elétricos.
Visite fiaformulae.com para ver o calendário completo da temporada, informações sobre equipes e pilotos, resultados
das corridas e muito mais
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UM NOVA DOSE DE ENERGIA

“

NA CAPITAL MUNDIAL
DO PETRÓLEO, RIAD,
A FÓRMULA E
MOSTRARÁ QUE
AS CORRIDAS DE
CARROS ELÉTRICOS
SÃO O FUTURO

The Curve
INVERNO 2018

EQUIPAMENTO

PEDALE SOBRE AS ONDAS
Gostaria de poder caminhar sobre as águas? Bem, agora você pode fazer a segunda
melhor opção. Conheça a Manta5, a bicicleta aquática mais avançada do mundo.
Pilotada como um jet ski, mas impulsionada por pedais com a ajuda de um motor
elétrico, a bicicleta aquática Manta5 permite a você cortar os mares mais agitados.
A estrutura é de alumínio aeronáutico leve, e as “asas” ou hidrofólios são de
fibra de carbono, o que ajuda a manter em 22 kg o peso da embarcação projetada
na Nova Zelândia, o que significa que você pode carregá-la até a beira-mar.
Uma vez na água, basta começar a pedalar e, em segundos, você acumulará
energia suficiente para deslizar pela superfície da água a até 14,5 km/h, graças ao
motor de bicicleta elétrica de 400 W, o qual é ligado a uma bateria de íons de lítio
recarregável e à prova d’água.
O design elegante e ergonômico da Manta5 facilita o transporte – ela pode ser
acomodada no porta-malas de um carro – para que você possa levá-la a qualquer
lugar onde encontre águas abertas. Sua próxima viagem ao litoral acaba de ficar
ainda mais emocionante...
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“

ASSIM COMO NOS
MELHORES CARROS,
A FORMA SE ALIA
FACILMENTE À FUNÇÃO

CIDADE ESMERALDA

Se Berlim é o centro das atenções por seus bares da
moda e pelo vibrante setor de startups, outra cidade
germânica conquistou a pole position: este ano, a
Monocle declarou Munique a melhor cidade do
mundo para viver. A revista britânica de cultura
global destacou a “excelente infraestrutura”, a
“economia em crescimento” e a “proximidade à
natureza aliada à valorização da cultura” de Munique.
Mas são as credenciais ambientais da cidade
bávara que a situam um pouco acima das demais.
Entre as mais antigas iniciativas ecológicas está a
Green City e.V., criada por um grupo de moradores
em 1990. Hoje, ela é um exército de quase 1,5 mil
voluntários que promovem um estilo de vida mais
verde e agradável e que ajudaram a supervisionar
iniciativas que vão da introdução da Louie, uma grande
bicicleta elétrica de carga que pode ser alugada por
até três dias para transportar itens pesados por toda
a cidade, ao Street Life Festival, evento anual que
transforma as ruas principais de Munique,
Leopoldstraße e Ludwigstraße, em um refúgio só
para pedestres que recebe mais de 200 mil pessoas.
Mas não é só isso que está em curso na seara
ecológica. A frota de táxis da cidade recebeu agora
o acréscimo de dez táxis Jaguar I-PACE totalmente
elétricos, fazendo sua parte para reduzir o nível geral
de emissões, que é um dos mais altos da Alemanha.
As corridas nos novos táxis verdes serão subsidiadas
pelo município, o que torna a tarifa por quilômetro
€ 0,20 mais barata do que a das alternativas a
gasolina e diesel. Tudo isso faz parte da ambição de
tornar Munique não apenas a melhor cidade da
Alemanha para viver, como também a mais verde.

M O DA

DIRIJA COM ESTILO
Assim como nos melhores carros, a forma se alia facilmente à função
nesta peça, uma adição de qualidade ao seu vestuário. A Private
White V.C. x Jaguar Driving Jacket é resultado de uma colaboração
criativa entre Ian Callum e Wayne Burgess, designers da Jaguar, e a
casa de design britânica Private White V.C., que confecciona todos
os seus produtos em uma fábrica centenária em Manchester, usando
tecidos manufaturados no Reino Unido.
Com tecidos de alto desempenho, compartimentos seguros e
um corte elegante, ela foi concebida de forma meticulosa para ser a
melhor jaqueta para dirigir. A parte externa é de algodão Ventile
corta-vento e totalmente impermeável, com zíper Riri de duas vias
para o máximo conforto. O colete destacável, de flanela de lã 100%, é
preso por zíper, o que torna a peça adequada para todas as estações;
você pode vestir o aconchegante colete sozinho, como uma camada
de roupa, usar a jaqueta como vestimenta para o ar livre, em caso de
chuva de verão, ou combinar os dois para um tempo mais frio. Os oito
bolsos proporcionam muita versatilidade.
A jaqueta Private White V.C. x Jaguar é uma peça de edição
limitada, com etiquetas numeradas à mão individualmente, o que
faz dela um verdadeiro item de colecionador. Custa £ 595 e está
disponível em seis tamanhos em shop.jaguar.com.

THE JAGUAR
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MÚSICA

O DESLUMBRANTE DUETO DE DUA
Como morangos e creme, este dueto britânico poderia ser um clássico. Sucesso nas
paradas, a musicista Dua Lipa colaborou com a Jaguar para criar uma versão especial
de sua nova e cativante faixa, “Want To”. A cantora e compositora de pop e R&B –
que, aos 23 anos, já emplacou dois singles no primeiro lugar do Reino Unido – dirigiu
o I-PACE, SUV totalmente elétrico de alto desempenho da Jaguar (que, aliás, é seu
primeiro carro). Dezenas de entradas de dados captadas pelos sensores do I-PACE,
do desempenho do acelerador à frenagem regenerativa, foram transformadas em
sons inovadores e usadas para criar remixes exclusivos da faixa original de Lipa.
Em setembro, Lipa lançou a faixa em um show exclusivo da Jaguar em Amsterdã,
com uma impressionante performance de laser e visualização de dados. Disse ela:
“Adoro ultrapassar limites com minha música e minhas performances, e essa parceria
leva as coisas a um patamar novo e empolgante. Estou entusiasmada por abrir
caminhos para a nova geração elétrica.”
Busque “Dua Lipa x Jaguar” no YouTube e crie sua própria versão personalizada
da faixa em jointhepace.com/remix

ESPORTE

ENTRE NA
CORRIDA COM
O PÉ DIREITO

16

THE JAGUAR

“

ESTOU ENTUSIASMADA
POR ABRIR CAMINHOS
PARA A NOVA
GERAÇÃO ELÉTRICA

RETRATO: PASCAL SCHONLAU

Quer você corra por diversão, quer seja um
maratonista, o calçado certo é fundamental:
evita bolhas e tensões, ao mesmo tempo
que deixa você em forma. Agora, o calçado
certo pode até aumentar a sua velocidade.
Os tênis de corrida Nike Zoom Vaporfly 4%
usam espuma macia e ultraleve e uma placa
curva de fibra de carbono para melhorar o
desempenho em – adivinhe – quatro por
cento. A sola ajuda a tirar o pé do chão
com mais eficiência do que os outros tênis,
dando um impulso extra e melhorando a
biomecânica do corpo para que você
possa correr distâncias maiores e com
mais rapidez do que antes, reduzindo sua
melhor marca em segundos.

O PRIMEIRO CARRO
A GENTE NUNCA ESQUECE

Apresentamos o carro infantil Jaguar Junior Ride-On. Com luzes LED funcionais e pneus de baixo ruído
por padrão. Compre on-line em shop.jaguar.com ou visite o revendedor mais próximo.

The Curve
INVERNO 2018

TECNOLOGIA

MÚSICA PARA SEUS OUVIDOS
O mais recente SUV compacto Jaguar E-PACE tem uma série
de novos recursos para criar um ambiente verdadeiramente
conectado. O Smartphone Pack, que inclui o Apple CarPlay e o
Android Auto, permite que você conecte seu telefone diretamente
no carro e use seus aplicativos de telefone existentes através da
tela touchscreen do carro. Integrado ao sistema de infotenimento
InControl Touch Pro, o novo serviço Online Media permite que
você dispense seu smartphone para tocar suas músicas. Vincule
sua conta Deezer e TuneIn diretamente ao carro, e o Online Media
se conecta à nuvem para obter acesso ao conteúdo armazenado
online. Enquanto o carro tiver uma conexão de dados, seja através
de um cartão SIM pessoal, seja por meio de um telefone celular
conectado, você poderá ouvir suas músicas preferidas em
qualquer parte do mundo.
Por favor, use todos os recursos do carro somente quando for seguro fazê-lo.
Por favor, certifique-se de estar sempre com o controle total do veículo.
Configure seu próprio E-PACE no site jaguar.com

DESEMPENHO

EDIÇÃO ESPECIAL
DO F-TYPE RECEBE
A BANDEIRADA

O Jaguar F-TYPE é o carro esportivo britânico definitivo. Linhas sedutoramente fluidas envolvem
um chassi perfeito, proporcionando um desempenho emocionante e intuitivo que é incrementado
pela magnífica trilha sonora toda vez que você liga o potente motor. Agora, o F-TYPE está
disponível em uma versão ainda mais elegante e desejável: Chequered Flag. Toques chamativos
adornam essa edição especial, como a capota preta contrastante, a carroceria esportiva com
emblemas distintivos e as rodas de liga de 20 polegadas com seis raios divididos na cor Gloss
Black Diamond Turned e pinças de freio vermelhas, além do interior de couro Ebony Windsor com
costura contrastante. Baseado na especificação R-Dynamic, o Checkered Flag está disponível
com motores a gasolina i4 Ingenium ou V6 supercharged, como cupê ou conversível, em uma
paleta seleta de Caldera Red, Fuji White ou Carpathian Grey.

NÚMEROS OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DAS EDIÇÕES CHEQUERED FLAG DO F-TYPE em l/100 km (mpg): combinadas de 7,9 (35,8) a 10,2 (27,7);
emissões de CO2 em g/km: de 179 g a 242 g. Números oficiais de testes da União Europeia. Apenas para fins de comparação. Os números reais podem ser diferentes.
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JAGUAR GEAR

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

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.

TROVÃO
ADORMECIDO
DOIS CARROS VELOZES, UMA ILHA VULCÂNICA.
QUANDO O JAGUAR XE 300 SPORT E O
PROJECT 8 VISITAM A SICÍLIA, PODE TER
CERTEZA DE QUE HAVERÁ UMA ERUPÇÃO…
TEXTO: Henry Catchpole
FOTOS: John Wycherley
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“NO INTERIOR CALMO E FRESCO DO JAGUAR, EU ME SENTI PROTEGIDO DA

T E S T E D E E S T R A DA

CONFUSÃO DA HORA DO RUSH.”

JAGUAR XE 300 SPORT
Com o visual flamejante da
pintura Caldera Red, o XE 300
Sport segue para as colinas nos
arredores de Palermo. O jornalista
Henry Catchpole é todo sorrisos
ao acelerar o sedã de 300 cv.

É

fácil ignorar o primeiro como um descuido infeliz.
O segundo também pode ser perdoado; afinal, as
coisas geralmente vêm em pares. Contudo, depois
de quinze minutos de um asfalto turbulento,
dilacerado por grandes rachaduras, buracos e lombadas
que, pelo visto, ocorrem naturalmente, até uma mente lenta
como a minha começa a suspeitar que essas imperfeições
da estrada talvez sejam uma espécie de tendência siciliana.
Em algumas partes, a estrada parece um mar encrespado
de ondas formadas pelo vento e petrificado pela Medusa.
Apesar disso, o que meus olhos veem e o que meu corpo
sente são coisas tão distintas, que é quase perturbador. Esta
área de afundamento que se aproxima agora, por exemplo.
Sem reduzir a velocidade e sem soltar o acelerador, meu
instinto diz que seria oportuno eu me encolher, na expectativa
do impacto. Mas a cratera passa por baixo do meu Jaguar
XE 300 SPORT e o tremor é mínimo. Impressionante.
Nenhum tranco nas mãos, nenhuma pressão desconfortável
na coluna, apenas um fraco “da-dum” quando as rodas
sobem e descem junto com a suspensão, absorvendo o
impacto. E isso acontece inúmeras vezes. Os “da-dums” são
tão constantes, que o DJ David Guetta provavelmente seria
capaz de samplear a batida irregular e colocá-la para tocar
em Ibiza dentro de uma semana. Não demora muito, e eu
aprendo a não me encolher antes de cada um deles.
No momento, estou em algum lugar entre a cidade siciliana
de Palermo, no norte, e Catânia, no lado oriental da ilha
italiana. Ao partir hoje, pela manhã, mergulhei no turbilhão
que é a hora do rush na Itália meridional. Atrás do painel
digital e do volante com costura amarela no interior calmo
e fresco do Jaguar, eu me senti protegido da confusão. Era
como assistir a um filme imersivo, com as pessoas trocando
de faixa e passando a milímetros umas das outras ao meu
redor. Não é de admirar que, aparentemente, a maioria dos
veículos daqui tem cicatrizes de batalha na carroceria.
Apesar de que suspeito que as alavancas de seta continuem
zeradas, como vieram da fábrica, de tão pouco uso.
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Ansioso por manter o XE 300 SPORT sem nenhum arranhão e
com o conjunto de espelhos completo, saí da cidade, trocando
a selva de prédios residenciais pelas colinas onde estou
agora, cobertas de carvalhos, abetos e oliveiras. Aqui em
cima, o tráfego é tão esparso quanto ele é denso em Palermo,
e por isso é muito mais fácil curtir o carro. Você não precisa
ser Sherlock Holmes para decifrar o nome do XE 300 SPORT
e entender que tipo de carro ele é. O 300 se refere aos 300
cv que o motor de 2,0 litros a gasolina Ingenium desenvolve,
e o Sport se refere à suspensão esportiva. Simples assim.
Mas o interessante neste XE é a maneira pela qual ele
interpreta o termo Sport. Dada a problemática superfície das
estradas da Sicília, muitos carros com suspensão esportiva
ficariam pouco à vontade. Alguns ficaram numa situação
simplesmente péssima. Mas o 300 SPORT, não.
A questão é que esportivo
não precisa ser sinônimo de
desconfortável ou inflexível. Muitas
vezes, acabamos associando algo
que é veloz com uma viagem
durona, mas, embora um carro que
embaça sua visão numa estrada
esburacada possa parecer rápido,
geralmente não é. Você quer que o
carro mantenha os pneus o máximo
possível em contato com a estrada
e, numa via irregular, isso significa
ter bastante curso flexível na
suspensão e também bom
amortecimento para controlar as molas. É aí que o XE 300
SPORT se destaca.
Nas montanhas perto de Isnello, o sedã é uma ótima
companhia. Quando está no modo Dinâmico, a direção é
precisa, bem ponderada e fluida em seus movimentos. Não há
recuos incontroláveis nem a sensação de lutar com o carro
quando ele enfrenta as inclinações e contorções das sinuosas
estradas sicilianas. É fácil posicioná-lo com precisão, e o
controle do chassi também é excelente. O XE 300 SPORT é um
carro que pode, de fato, ser apreciado em estradas imperfeitas.
Um carro de alto desempenho para o mundo real.
Entrando numa série de ziguezagues, há inclinação
suficiente para permitir que você use a massa do carro e o
prepare adequadamente para cada curva. Essa é outra
característica que eu aprecio muito em um carro: a facilidade

de sentir como ele está balanceado e de alterar o peso de
maneira condizente, talvez usando um pouco de freio para
dar peso à frente ou soltando o pé do acelerador no meio de
uma curva para acertar a trajetória. Entender e gerenciar essa
transição de massa é um dos grandes prazeres de dirigir com
rapidez e equilíbrio. Novamente, é por isso que é importante
ter um carro que não oscile demais por causa de saliências.
Também há muitas oportunidades de experimentar a
vetorização de torque do XE 300 SPORT, já que as curvas
aparecem de repente e em grande número nas montanhas.
Estamos agora em estradas que foram usadas na famosa
corrida de estrada Targa Florio entre 1906 e 1977, e é
impressionante pensar no desafio que deve ter sido dirigir a
toda velocidade, por horas a fio, em meio a esta paisagem
esplêndida e escarpada. Vários traçados diferentes foram
usados nas 61 edições da corrida Targa, mas mesmo o circuito
menor (“Piccolo”) tem nada menos do
que 800 e tantas curvas. Para efeito de
comparação, o temível Nordschleife de
Nürburgring tem cerca de 75, apenas.
Depois de tanta emoção, um café
e um sorvete no meio da manhã
parecem uma boa ideia, então sigo as
placas para o centro de Isnello e logo
me vejo nas profundezas das ruas de
paralelepípedos medievalmente
estreitas dessa cidade de montanha.
Roupas lavadas esvoaçam nas sacadas
acima, as estruturas de ferro lançam
sombras artísticas nas paredes de cores quentes, e os prédios
altos emolduram as vistas deslumbrantes das montanhas ao
redor, mas eu noto pouco disso, tentando me concentrar no
percurso labiríntico. Não fosse a presença de outros carros,
eu imaginaria que aqui devia ser uma zona de pedestres, de
tão apertadas que são as ruas. Em mais de uma ocasião, sou
muito grato pelas câmeras de 360° do XE, ao me espremer
em um espaço exíguo para deixar os carros passarem. Quando
três veículos se aproximam de mim, vindos de diferentes
direções, sinto que estou prestes a vencer no programa
de jogos de auditório “Caos numa Cidade de Montanha”.
No fim, saio ileso e estaciono perto de um pequeno
estabelecimento onde um senhor de idade opera uma antiga
máquina de café de aço inoxidável que pinga um espesso
líquido preto em uma xicarazinha para mim. Perfeito.

“O XE 300 SPORT
PODE SER APRECIADO
EM ESTRADAS
IMPERFEITAS: UM
CARRO DE ALTO
DESEMPENHO PARA
O MUNDO REAL.”
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Movido a café expresso, Henry percorre
as ruas de paralelepípedos de Isnello,
enquanto o elegante XE 300 SPORT
dá um toque de cor ao cotidiano.
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A propósito, um aviso: se você gosta de cappuccino ou latte,
faça seu pedido logo cedo. Os italianos não veem com bons
olhos o leite no café a partir do meio da manhã, e ouvi dizer
que alguns lugares simplesmente se recusam a atender você.
Melhor obter sua ingestão diária de laticínios na forma de
gelato – o de stracciatella realmente satisfaz.
Entrando de novo no XE 300 SPORT com os olhos
devidamente arregalados pela cafeína, volto a desfrutar do
espaço à minha volta. A costura amarela que adorna o couro
é realmente um toque elegante. Não é esnobe nem berrante,
mas o que essa combinação contrastante evoca faz o pulso
acelerar de imediato. Pense em onde ela aparece na natureza:
em vespas, sapos venenosos e algumas cobras, o que faz
você se endireitar e prestar atenção. Aqui, ela é um pequeno
lembrete de que você tem 300 cv e 400 Nm de torque à
sua disposição.
Por falar nisso, o Ingenium é um motor interessante e
um fator-chave na capacidade do XE de encarar tão bem as
estradas. Por ser um motor turbo de quatro cilindros todo
de alumínio, ele é leve, e isso ajuda a frente do carro a passar
uma sensação de agilidade. A transmissão de potência também
é agradavelmente progressiva, ansiosa pela aceleração e mais
entusiasmada à medida que sobe para perto da faixa vermelha.
É claro que toda essa potência e todo esse torque não
seriam úteis se o carro não pudesse passá-los para a estrada,
mas o XE 300 SPORT tem outro truque na manga: a tração
nas quatro rodas. Mesmo com acelerações relativamente
abruptas em superfícies imperfeitas, o XE não desperdiça
sua potência. Devido à maneira pela qual os sistemas
distribuem a potência, o XE parece ter uma força
ligeiramente maior na parte traseira, e essa sensação de sair
de uma curva – empurrando pela traseira, e não puxando
pela dianteira – é crucial para um sistema dinâmico de tração
nas quatro rodas.
Quando nos dirigimos para Catânia, o acidente geográfico
mais imponente da ilha domina cada vez mais o horizonte.
Com 3.329 metros de altura, o Monte Etna é o vulcão ativo
mais alto da Europa. E a cor do carro em que me encontro
combina com ele, pois meu XE é pintado de Caldera Red –
o que remete à caldeira de um vulcão, formada quando
parte dele desmorona. A do Etna é a Caldeira do Piano,
surgida há 2 mil anos perto da base do cone.
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“A TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA É

AGRADÁVEL, ANSIOSA PELA ACELERAÇÃO E MAIS ENTUSIASMADA À MEDIDA QUE SOBE.”

LEFT XXXXX

“O SOM DO ESTRONDOSO MOTOR V8 SUPERCHARGED DE 5,0 LITROS
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REVERBERA NA ROCHA.”

JAGUAR XE SV PROJECT 8
Para uma subida furiosa
no Monte Etna, Henry conta
com o poderoso Project 8 –
uma versão radical do XE com
600 cv, desenvolvida pela
unidade de Operações de
Veículos Especiais da Jaguar.

Não que eu vá subir o Etna com o 300 SPORT… Estacionado
ao lado da estrada há um carro que se parece com o XE no
qual estou sentado, mas consideravelmente mais malvado.
Sabe aquela sensação de quando você se reencontra com um
amigo depois de alguns anos e descobre que ele frequentou
a academia de ginástica nesse período e está com o visual bem
diferente? É isso que sinto quando me deparo com o veículo
que me levará na etapa final da viagem: o XE SV Project 8 da
divisão de Operações de Veículos Especiais da Jaguar.
Apenas o teto e as portas dianteiras são iguais às do
XE 300 SPORT; todos os outros painéis da carroceria
ganharam musculatura ou foram eliminados, e o resultado
é incrivelmente agressivo. Enquanto o 300 SPORT tem o
astral de um carro potente e discreto, com o contorno da
grade e o spoiler traseiro na cor Dark Satin Grey, o Project 8
é todo atitude e ameaça.
Mesmo que não tivesse o grande splitter projetando-se
na dianteira nem o aerofólio traseiro de fibra de carbono
instalado na tampa do porta-malas, ainda assim seria uma
visão imponente. Meus detalhes favoritos são as caixas de
roda, que têm um corte na parte traseira para aliviar a
pressão do ar. Eles emolduram lindamente a reduzida
banda externa dos pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 – é a
primeira vez que um carro sai de uma fábrica da Jaguar
com pneus tão radicais.
Abra a porta do motorista, e a atmosfera tem a mesma
mistura de familiar e feroz. Embora as telas e a arquitetura
básica tenham sido mantidas, há fibra de carbono
adornando a impressionante superfície ao redor da parte
superior do painel, o seletor de marchas rotativo foi
substituído pelo câmbio SportShift do F-TYPE, e agora eu
me sento em um banco de encosto curvo e fixo. O mesmo
botão de partida agora desperta exatamente o dobro do
número de cilindros e o dobro da potência. Vai ser divertido.
A estrada até o vulcão é tão sensacional quanto seria de
se esperar e agradavelmente mais larga do que quase todas
as vias que peguei com o 300 SPORT. Às vezes, parece que
você está dirigindo por uma espécie de corredor negro
infernal, e o som do estrondoso motor V8 supercharged
de 5,0 litros que reverbera na rocha só contribui para esse
clima. No entanto, não é apenas o motor de 600 cv que
impressiona no Project 8, já que a direção e o chassi são
tão lindamente comunicativos e envolventes, que você
curte as curvas ainda mais do que as retas.
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O jornalista automotivo Henry Catchpole escreve para revistas como Evo
e Top Gear e apresenta vídeos para o canal Carfection. Quando não está
ocupado dirigindo supercarros, ele curte ralis e corridas de bicicleta.

30

THE JAGUAR

“EU ME DELEITO COM O FATO

O Project 8 solta fogo e fúria
na subida até a caldeira do
Monte Etna. Henry delicia-se
com as especificações de
corrida do carro e também
com os pequenos detalhes.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Apesar dos pneus radicais, o Project 8 não é mera aderência
sem refinamento. Ao fazer uma longa curva fechada montanha
acima, você sente imediatamente o peso na roda dianteira
externa e começa a ajustar sua trajetória apropriadamente
com o volante tátil com acabamento em tecido Alcântara.
Assim como no 300 SPORT, você precisa trabalhar com
a transferência de peso e, à semelhança desse último carro,
o Project 8 tem uma tração nas quatro rodas que dá uma
sensação perfeita e natural de tração traseira. É claro que
o Project 8 tem uma suspensão muito mais firme, mas o
amortecimento é suficientemente sofisticado para que
consiga absorver as inevitáveis imperfeições da estrada.
É uma estrada bonita, embora um pouco estéril, que
leva até o Rifugio Sapienza, ponto culminante do asfalto
no Monte Etna; no fim do dia, o lugar é agradavelmente
calmo depois que o movimento de turistas diminui.
Assim que desligo o motor, solto os cintos de segurança
Sabelt e saio para a estranha paisagem negra, eu noto um
pequeno cilindro vermelho atrás de mim. Ele está instalado,
junto com um aro de retenção do cinto de segurança, no
lugar onde os bancos traseiros estariam em um XE normal e
faz parte do conjunto opcional Track Package. Ambos estão
lá apenas como garantia, mas, quando observo a fascinante
extensão da Sicília que percorri para chegar até aqui, eu me
deleito com o fato de ter subido um vulcão com um extintor
de incêndio.
As 300 pessoas suficientemente afortunadas para comprar
um XE SV Project 8 possuirão, sem dúvida, um carro muito
especial. É fantástico ver a Jaguar dando o salto para este
tipo de carro de desempenho extremo, e espero que não
seja a última vez que veremos algo assim sair da divisão de
Operações de Veículos Especiais. E, claro, se você acabou de
perder a oportunidade de garantir um Project 8, é bom saber
que no 300 Sport há outro XE mais acessível e também
capaz de empolgar nestas exigentes estradas sicilianas.

RIGHT XXXXX
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DE TER SUBIDO UM VULCÃO COM UM PEQUENO EXTINTOR DE INCÊNDIO.”
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DEUS X
MACHINA

O chassi todo em alumínio, o desempenho desportivo e o interior requintado
fazem do Jaguar XE e do Jaguar XF sedãs realmente desejáveis. Com o
acabamento edição especial 300 SPORT, eles também são deliciosamente
diabólicos. The Jaguar observa de perto essa dupla diferenciada.
FOTOS: Greg White
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O Jaguar XF é o ápice da elegância sedutora com
desempenho dinâmico. O XF 300 SPORT eleva ainda mais o
nível. Tendo em seu âmago um motor de 2,0 litros a gasolina
ou de 3,0 litros a diesel, com potência de 300 cv em
qualquer um dos casos, ele ostenta um visual sofisticado
com aprimoramentos de estilo, tudo na cor Dark Satin Grey.
As rodas de 19 polegadas com acabamento
Metallic Diamond Turned, também em Dark
Satin Grey, são exclusivas da edição especial.
O R T
Um logotipo “300 SPORT” adorna a grade
dianteira e a traseira do veículo, além de dar
um marcante toque amarelo às pinças de freio pretas. A
experiência no interior é igualmente elegante, com esse
logotipo exclusivo nos tapetes, nas placas de soleiras e
no volante, juntamente com costuras duplas em amarelo
contrastante no volante e nos assentos esportivos elétricos
com 14 ajustes.
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O XE 300 SPORT combina design arrojado com desempenho
esportivo, este último derivado do motor turbo Ingenium de
2,0 litros e 300 cv do sedã compacto. Desde o contorno da
grade em Dark Satin Grey até o aerofólio traseiro, o SPORT
anuncia seu estilo de forma decidida. A grade frontal e a
tampa do porta-malas exibem o logotipo exclusivo da edição
especial, e o mesmo vale para as pinças pretas
que agarram os discos de freio de 350 mm. O
volante também apresenta
O R T
essa identificação característica, bem como
costuras duplas em amarelo contrastante no
couro texturizado macio. Os assentos estampados em relevo
também têm costura contrastante amarela. Os tapetes e
as soleiras com o logotipo completam o pacote. Tal como
no XF 300 SPORT, o câmbio borboleta de alumínio
escovado dá um toque contemporâneo. Estão disponíveis
quatro cores de carroceria.
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O SENHOR

DO ANEL

O JAGUAR XE PROJECT 8 É O CARRO DE PASSEIO MAIS RÁPIDO DO MUNDO,
TENDO QUEBRADO O RECORDE DE VOLTA PARA SEDÃS DE PRODUÇÃO DE
QUATRO PORTAS NO ANEL NORTE DE NÜRBURGRING. PEDIMOS A ALGUNS
MEMBROS DA EQUIPE PARA RELEMBRAREM O MOMENTO...
TEXTO: Luke Ponsford
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ão 11 horas, e Vincent Radermecker já teve uma
manhã veloz. Sentado na sala de reuniões do
centro de testes da Jaguar em Nürburgring, tendo
acabado de dar 15 voltas pisando fundo no temível
circuito Nordschleife deste lendário complexo de corridas
alemão, ele faz uma pausa merecida antes do início da
sessão de pilotagem vespertina. Outras 15 voltas implacáveis
o aguardam.
Como piloto de testes de durabilidade da Jaguar, Vincent
tem como função levar carros pré-produção ao limite nesta
incrível pista de 20,8 quilômetros, expondo quaisquer
imperfeições na conﬁguração do veículo e fornecendo
aos engenheiros os dados necessários para encontrarem
soluções. Pode parecer glamouroso, mas não é uma tarefa
fácil.
Chamado de “Inferno Verde”, pelo campeão da Fórmula 1
Jackie Stewart, o Nordschleife de Nürburgring é quase tão
famoso pelas colisões em alta velocidade quanto por seu
célebre histórico de corridas. Com suas 73 curvas de raio
longo e curto, incessantes mudanças na elevação e na
inclinação, subidas sem visibilidade, saliências, depressões
e falta de áreas de escape, esse circuito não é lugar para os
imprudentes. Um erro pode resultar em desastre.
É por isso que tantos fabricantes de carros, inclusive a
Jaguar, testam seus veículos em Nürburgring: um carro
capaz de sobreviver aqui é capaz de sobreviver em qualquer
lugar. Porém, há casos em que a sobrevivência, por si
própria, não basta. Para a equipe de elite da divisão de
Operações de Veículos Especiais que está por trás do
desenvolvimento do Jaguar XE SV Project 8, seu sedã de
alto desempenho e edição limitada tinha de causar impacto
signiﬁcativo. E, em 29 de novembro de 2017, o Project 8 –
com Vincent ao volante – fez exatamente isso, quebrando o
recorde de Nordschleife para sedãs de produção.
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Mas não foi fácil chegar a um tempo de volta de
7 minutos e 21,23 segundos neste assustador anel de
asfalto. Com mais de 10 anos de experiência de pilotagem
no anel e tendo no currículo cerca de 8 mil voltas no
complexo, a experiência de Vincent como piloto de
corridas proﬁssional viria a se mostrar crucial.
“Tentar estabelecer um tempo de volta aqui é um
pouco como competir numa corrida”, explica ele. “É
essencial acertar em todos trechos da pista e em todas as
curvas todas as vezes. Você não pode pensar no passado
ou mais de cinco ou seis segundos no futuro. Este é o
único tempo sobre o qual você tem controle. Se você
cometeu um erro, já está feito, então não faz sentido
pensar nele.”
“E você não pode pensar no que vai acontecer em
30 segundos, porque não tem contato com esses
30 segundos e ainda não tem a sensação deles. É só a
próxima curva e depois a próxima e assim por diante. Tudo
gira em torno de concentração e precisão no momento. Se
você se concentrar em qualquer outra coisa, será o seu ﬁm.”
Vincent passou três dias de testes no Project 8 até
chegar a esse tempo de volta de 7:21. “Fizemos três ou
quatro tentativas de recorde”, lembra ele. “As condições
climáticas não eram as ideais; a pista ﬁcava úmida pela
manhã, então tivemos de esperar até a tarde todos os dias.
Precisávamos da quantidade certa de calor nos pneus,
e as condições realmente tinham de ser ótimas antes de
seguirmos em frente.”
O carro, é claro, também tinha de estar em condições
ótimas. Projetar, desenvolver e construir em pouco mais
de um ano este supersedã montado à mão, com motor
de 5,0 litros e 600 cv – o carro de estrada da Jaguar mais
potente até hoje – não foi nada simples. Deixá-lo pronto
para Nürburgring só aumentou a pressão.

RETRATOS: HANNAH SMILES, BRYN MUSSELWHITE
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“É SÓ A PRÓXIMA CURVA...
VOCÊ TEM QUE ACERTAR
EM CADA TRECHO DA
PRIMEIRA VEZ.”

VINCENT RADERMECKER, PILOTO DE TESTES DE DURABILIDADE

JACK LAMBERT ENGENHEIRO DE DINÂMICA VEICULAR

LUKE SMITH PROJETISTA SÊNIOR

ADAM JONES GERENTE DE ENGENHARIA VEICULAR

“ESTE CARRO MOSTRA
O QUE A JAGUAR É
VERDADEIRAMENTE
CAPAZ DE PRODUZIR.”

R E CO R D I S TA S

“Foi necessária uma enorme quantidade de tempo e
empenho para aprimorar as superfícies da carroceria do
Project 8, a ﬁm de extrair o máximo desempenho
aerodinâmico delas”, explica Luke Smith, projetista sênior das
Operações de Veículos Especiais. “Estávamos continuamente
reconstruindo partes do carro para incluir os mais recentes
desenvolvimentos da engenharia e da aerodinâmica. Do
ponto de vista do design, estávamos tendo constantemente
de encontrar o equilíbrio entre deixar áreas especíﬁcas do
carro atraentes e, ao mesmo tempo, otimizar essas
superfícies para arrasto, pressão aerodinâmica e
sustentação.” Todos esses eram ingredientes essenciais para
colocar um carro para rodar em Nürburgring o quanto antes.
“Tivemos algumas semanas bem difíceis até o Vincent
bater o recorde”, acrescenta Jack Lambert, engenheiro
júnior de dinâmica veicular do Project 8. “Fomos
prejudicados pelo mau tempo em Nürburgring e tivemos
de achar soluções para alguns problemas do carro.
Basicamente, nossa tarefa era garantir que a direção e as
manobras fossem as melhores possíveis. Foram muitas
noites trabalhando até altas horas na oﬁcina de Gaydon
em novembro passado”, ele ri.
Entretanto, todo esse trabalho árduo não seria em vão.
Tendo já batido de forma inequívoca os tempos do anel
estabelecidos pelos rivais mais próximos do Project 8 até a
hora do almoço do terceiro dia de testes, Vincent e a equipe
de engenharia decidiram dar uma última volta naquela tarde.
Às 3 da tarde, graças a uma combinação de condições
perfeitas da pista, temperaturas dos pneus e pilotagem
beirando o impecável, ele conseguiu bater seu próprio
recorde de tempo na última volta do último dia da
temporada, uma hora antes de anoitecer e de Nordschleife
ser fechado para o inverno. Um ﬁnal hollywoodiano bastante
satisfatório para a grande façanha do Project 8. O fato de se
tratar de um carro de desenvolvimento padrão com pneus
de estrada comuns só contribuiu para a lenda.

“Ultrapassar a linha em Nürburgring naquele tempo
foi incrível para todos nós”, diz Adam Jones, gerente de
engenharia veicular do Project 8. “Na ocasião, o carro estava
em desenvolvimento havia pouco mais de um ano, mas já
sabíamos que ele poderia bater os tempos de volta dos
rivais. As metas de desempenho que tínhamos deﬁnido para
o carro e que atingimos nos deixaram muito conﬁantes nisso.
Quando ele superou o competidor mais próximo em quase
11 segundos, foi ótimo ver o que o Project 8 podia fazer
de fato. Na essência, este carro é um demonstrador de
tecnologia para nós; ele mostra o que a Jaguar é
verdadeiramente capaz de produzir.”
Mesmo com o recorde estabelecido, os engenheiros da
divisão de Operações de Veículos Especiais continuaram
aperfeiçoando o Project 8. “Desde novembro passado,
ﬁzemos o ajuste ﬁno de todos os elementos do carro para
deixá-lo 100 por cento. Colocamos coxins de motor mais
rígidos para melhorar as manobras e alteramos o
amortecimento, os câmbios de marcha e a resposta do pedal
do acelerador”, diz Adam. O resultado é um carro ainda
melhor e mais rápido do que há um ano.
Essa é uma boa notícia para Vincent Radermecker.
“Fiquei muito orgulhoso do recorde e também do fato de a
Jaguar ter me dado essa oportunidade”, ele sorri. “Mas você
sempre sente que em algumas partes da volta poderia ter
ido um pouquinho mais rápido... Se você juntar todas as
partes de uma volta, acertando todas as curvas, pode atingir
o tempo de volta ideal. Para mim, no Project 8 pronto para
produção, seria um tempo abaixo de 7:20. Tenho certeza de
que é plenamente possível.”
Quando Vincent fecha o zíper de sua roupa de corrida e
desce as escadas, seguindo com passos decididos para a
garagem impecável do centro de testes e para suas próximas
15 voltas num Jaguar de última geração calejado pelas pistas,
tem-se a impressão de que outro recorde do Project 8 em
Nürburgring deve estar a caminho.
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A S VÁ R I A S
FAC E S
D E E VA
The Jaguar vai aos bastidores com Eva Green, a enigmática atriz francesa que
protagoniza a nova campanha da Jaguar, para uma conversa sobre a parte mais
forte de um astronauta, amar James Bond e aceitar seus próprios medos.
TEXTO: Craig McLean
FOTOS: Rebecca Miller
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De Os Sonhadores, sua estreia no cinema, a 007 – Cassino
Royale, filme em que atuou ao lado de Daniel Craig
e que a fez estourar, Green se deleita em interpretar
personagens fortes e misteriosas.

“TENHO TANTO MEDO
DE ALTURA, QUE
NÃO SABIA SE CONSEGUIRIA. EU ME
SURPREENDI MUITO.”

muitas vezes, sombrias; em O Lar das Crianças Peculiares, de
Tim Burton (2016), ela interpretou uma diretora de escola
rígida, capaz de se transformar em um falcão e de manipular
o tempo. Já na tela pequena, ela fez papel de bruxa na série
de terror Penny Dreadful.
Recentemente, Green desempenhou outro papel
ambicioso, desta vez na refilmagem de Dumbo em
live-action, feita por Tim Burton. Em sua terceira colaboração
com esse cineasta fantasmagórico, ela interpretou uma
trapezista – o que não é pouca coisa para uma mulher que
declaradamente tem fobia de altura.
“Eu me surpreendi muito”, ela admite alegremente a
respeito do papel. “Tenho tanto medo de altura que não
sabia se conseguiria. Mas tive pessoas maravilhosas me
ensinando. Elas foram muito pacientes – eu comecei bem
perto do chão e depois fui galgando posições mais altas,
literalmente. Isso também envolveu muito a parte física –
você precisa de braços e abdômen muito fortes.”

FOTOS: PICTURE ALLIANCE/EVERETT COLLECTION, CINELIZ/ALLPIX/LAIF

E

va Green está de volta do espaço. Ou, pelo menos, o
mais próximo que se pode chegar do espaço sem
passar algumas décadas treinando para ser
astronauta.
Em meados do ano, a atriz francesa concluiu as
filmagens de Proxima, longa-metragem que reúne drama,
ação e ficção científica e no qual ela interpreta uma
astronauta prestes a passar um ano em rotação na Estação
Espacial Internacional. O filme de Alice Winocour, que chega
às telas em 2019, foi rodado em locais utilizados por
astronautas de verdade, como instalações de treinamento
de voo de alto nível na Alemanha, Rússia e Cazaquistão.
“Foi especial porque nenhuma equipe de filmagem tinha
estado antes em alguns desses lugares para esse tipo de
trabalho”, diz Green.
Uma parte importante e exaustiva da preparação para o
papel foi o treinamento intenso, no qual ela trabalhou com
astronautas que a ajudaram a ter uma noção da vida no
espaço. “Tive que fazer muitos giros [multiaxiais] e o traje
espacial também é bem pesado. É necessário ter um traseiro
forte para ser astronauta!”, sorri a atriz de 38 anos de idade.
No entanto, o que torna o papel tão exigente é assumir a
postura mental de um astronauta. “Minha personagem em
Proxima tem uma filha jovem, então ela está em profundo
conflito. É uma história muito humana”, revela Green.
“Estou admirada; os astronautas são verdadeiros heróis”,
continua. “É preciso muita força mental para ir até lá, deixar
para trás sua família, sua vida... Os astronautas dizem que
nunca se sentem totalmente de volta quando retornam – que
deixaram algo de si mesmos lá em cima. Eles trabalham
tanto para fazer algo tão extraordinário, que é difícil para as
pessoas comuns se identificarem com isso. Para mim, isso os
torna quase sobrenaturais”.
Essa característica etérea, de outro mundo, é algo natural
para Green. Espectadores do mundo todo vieram a
conhecê-la como uma mulher com talento para o poético –
mas também com algo de noturno, no melhor dos sentidos.
Isso também se reflete em sua filmografia. Ela tem se
destacado em papéis principais com personagens oníricas e,
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“O PAPEL DE VESPER LYND FOI UM PRESENTE. TIVE A SORTE
DE INTERPRETAR UMA PERSONAGEM FORTE E HUMANA.”
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Green, vista aqui nos bastidores
enquanto filmava com o Jaguar
I-PACE, adora filmes de estrada
como Mad Max: Estrada da
Fúria e Thelma e Louise.

Pelo jeito, este é o estilo Green: ir com audácia aonde
poucas atrizes foram antes, mesmo que isso signifique girar
de cabeça para baixo e enfrentar a vertigem no espaço ou
em uma tenda de circo. É essa postura – descolada, mas
entusiasmada; ponderada, mas aventureira; tão à vontade
com seus pontos fracos quanto com seus pontos fortes –
que a ajudou a criar um nicho para si mesma. O público de
cinema sabe que Green é uma atriz ímpar.
Esta tarde, quando nos encontramos em um estúdio em
Londres, Green achou um elegante sofá antigo. Em volta
dela, havia vegetação e animais empalhados, o que refletia
tanto sua natureza meio selvagem quanto um de seus
passatempos de coleção bastante peculiares.
“Há uma loja incrível em Paris chamada Deyrolle, que é a
mais linda loja de taxidermia do mundo”, diz ela, abrindo
uma porta para outra parte de seu mundo estranho e
maravilhoso. “Tem pássaros raros, camelos, leões, tudo. Eu
mesma tenho coisas de lá. Comprei uma enorme cabeça de
touro – bem, na verdade, é um ancestral do touro chamado
auroque, que não existe mais – porque os olhos dele
pareciam estar pedindo ajuda na loja. Eu pensei: ‘Ok, você
vai para casa comigo’. É bem impressionante!”
SUBIDA AO TOPO

O visual da própria Eva Green também é impressionante.
Talvez melhor descrita como gótica chique arrojada, do
cabelo azul meia-noite às botas volumosas, ela emana um ar
confiante, do tipo que é necessário ser expert para dominar
completamente. Está claro que entusiasmo e firme
individualismo são importantes para Green em todas as suas
escolhas de vida e trabalho.
Ela tem sido assim – uma pessoa que não tem medo de
desafiar as percepções comuns e nem a si mesma – desde o
início de sua carreira, que decolou com sua estreia no

cinema em Os Sonhadores, de 2003, um filme de arte
tipicamente provocativo de Bernardo Bertolucci. Depois, sua
trajetória ganhou o impulso de um foguete, primeiro com a
participação no épico medieval Cruzada (2005), de Ridley
Scott, e depois com seu papel em 007 – Cassino Royale
(2006), filme que lançou Daniel Craig e que explicitamente
fez renascer o interesse na série mais longa do mundo. Neste
último, Green interpretou uma paquera de James Bond,
Vesper Lynd.
“O papel de Vesper Lynd foi um presente”, reflete ela.
“Foi o papel de uma mulher muito forte, à altura de Bond, o
que foi bem legal. E o fato de Bond se apaixonar por ela lhe
deu substância. Era uma personagem muito humana, então
tive muita sorte de poder interpretá-la.”
Foi difícil para uma francesa dominar o sotaque inglês
perfeito necessário para uma personagem que era
funcionária do Tesouro de Sua Majestade? “Foi, sim, muito”,
reconhece Green. “Eu me lembro de que, em Os Sonhadores,
meu sotaque era muito francês – mas eu achava que meu
inglês era tão bom! Mas, para 007 – Cassino Royale, trabalhei
duro com uma instrutora de idioma maravilhosa. Ela me fez
assistir a filmes dos anos quarenta para ver as respostas
espirituosas, os gracejos. Mas é o ritmo que você precisa
acertar. Esse foi o desafio.”
O diretor do longa, Martin Campbell, mais tarde revelou
que Green era tímida e quieta no set de filmagem. “Ela
ficava na dela. Estava só com seu cachorro e sua instrutora
de idioma. Muitas vezes, no caso das estrelas norteamericanas, tem toda uma comitiva... A Vesper do livro
Cassino Royale tem algo quase misterioso, sombrio. Bond
reflete sobre o fato de que você não consegue se familiarizar
com ela, nunca chega a conhecê-la. A Eva tem exatamente
isso. Fiquei empolgado em trabalhar com ela. E como ela
mostrou resultado!”
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“EU ERA MUITO TÍMIDA NA ESCOLA, NÃO GOSTAVA DE FALAR
EM PÚBLICO. E SOU ATRIZ AGORA. VÁ ENTENDER...”

SUPERAÇÃO DE OBSTÁCULOS

Green nasceu em Paris, de mãe francesa, a atriz Marlène
Jobert, e pai sueco, o dentista Walter Green. Ela tem uma
irmã gêmea fraterna, Joy; Eva é a mais velha por questão
de dois minutos. A atuação se apoderou dela logo cedo,
jogando para escanteio um entusiasmo adolescente por
seguir uma carreira em egiptologia. Essa atividade também a
ajudou com relação a uma timidez incapacitante que é difícil
de imaginar na mulher serena, calma e concentrada sentada
aqui tranquilamente, no meio de um estúdio repleto de
câmeras e pessoal de filmagem.
“Sim, eu era muito tímida na escola. Não gostava de falar
em público e entrava em pânico quando um professor me
fazia uma pergunta. O sangue parava de ir para o meu
cérebro”, recorda Green. “E sou atriz agora, o que realmente
não faz sentido. Vá entender!”
Enfrentando seus medos mais uma vez, Green veio a
Londres aos 17 anos para estudar na Webber Douglas
Academy of Dramatic Art. Foi um passo ousado para uma
garota que estava longe de ser confiante e que tinha, na
melhor das hipóteses, uma compreensão rudimentar do
inglês.
“O workshop na Webber Douglas foi muito difícil para
mim. Meu inglês era terrível na época, e eram oito horas por
dia em inglês. Nós tínhamos que improvisar em inglês, o que
me fazia surtar – às vezes, eu não conseguia entender o que
a outra pessoa estava me dizendo”, ela ri. “Aí eu ficava
congelada, fingindo que estava entendendo.” Green avançou
com dificuldade ao longo do ano acadêmico antes de
retornar à França para mais três anos de estudo na escola de
teatro.
GREEN, MAS DE PRETO

Se puxou à mãe no amor pela atuação, no que ela acha que
puxou ao pai? “Eu não falo sueco e gostaria muito de falar.
Então, talvez minha esquisitice seja sueca, algo do norte
místico”, reflete.
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Abrindo-se sobre este aspecto de sua personalidade, ela
reconhece mais uma vez quantas vezes foi escalada para
papéis de bruxas e seres sobrenaturais, desde Serafina Pekkala
em A Bússola de Ouro, de Philip Pullman, até a endemoniada
Vanessa Ives em Penny Dreadful, atuação que lhe rendeu uma
indicação ao Globo de Ouro.
“Acho que quem atua é colocado numa caixa. E muitas
pessoas têm essa imagem de eu estar toda de preto, gótica...
Mas o que isso significa?”, ela se pergunta, brincalhona. “Eu
tenho que aceitar meu lado gótico porque todo mundo está
falando disso. Mas acho que sou muitas coisas. E talvez as
pessoas fiquem assustadas quando me encontram, acham que
sou muito fria. Mas não sou”, Green dá de ombros. “Sim, sou
muitas pessoas”, ela volta a sorrir.
E o que pode estar em sua lista de desejos de papéis?
“Bem, eu adoraria fazer um filme de estrada”, diz Green. “Há
algo nos carros que é muito viril, então mostrar uma mulher
dirigindo um carro bem potente é bastante empoderador e
sensual. Eu gostaria de fazer isso, mas tem de ser um bom
roteiro. A Charlize Theron estava bárbara em Mad Max.”
Se o antigo colaborador Ridley Scott decidisse fazer uma
refilmagem moderna de seu clássico Thelma e Louise, ela se
sentaria ao volante? “Eu não acho possível refilmar Thelma e
Louise, mas adoraria fazer algo parecido”, ela responde. “Foi
uma história de amor tão linda, com duas mulheres muito
fortes e independentes.” Quanto a quem seria a Thelma de sua
Louise, ou vice-versa, ela decide que sua mãe seria a perfeita
companheira de volante. “Mas eu decididamente seria responsável pelas músicas”, ela ri. “Minha mãe e eu não temos o
mesmo gosto, mas eu amo música clássica, então seria legal
ter às vezes um pouco de réquiem no carro. Mas você precisa
de um pouco de rock’n’roll para uma viagem.”
De uma atriz rock’n’roll, não esperaríamos nada menos
do que isso.
Veja Eva Green na nova campanha da Jaguar no YouTube.
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DESCUBRA COMO A JAGUAR E A WAYMO ESTÃO PRONTAS PARA ULTRAPASSAR
OS LIMITES DA MOBILIDADE URBANA DO FUTURO.

E U , TÁ X I

O MUNDO DO AMANHÃ

D

evido à aclamação
universal que vem sendo
recebida pelo I-PACE,
este carro, o primeiro da
Jaguar movido unicamente a eletricidade, colocou-a na
vanguarda da revolução dos veículos
elétricos. A Jaguar derrotou todas as
suas maiores rivais no mercado com
um veículo elétrico que dá uma forma
nova e emocionante, com emissão zero,
a todos os principais pontos fortes da
marca – design, desempenho, locomoção e manobras –, promovendo significativamente a imagem dos veículos
totalmente elétricos em geral.
Por ser um veículo revolucionário,
que desafia as convenções, a influência
do I-PACE é de longo alcance. A Jaguar
fechou um acordo para fornecer,
montando conjuntamente, até 20 mil
I-PACEs para a Waymo, serviço de táxis
autônomos com sede nos EUA e considerada uma das startups mais fantásticas do Vale do Silício.
Parte do poderoso grupo Alphabet,
que inclui o Google, a Waymo está na
pole position da corrida para levar os
táxis autônomos ao público.
Ela já está testando seu serviço nos
EUA, onde tem 600 minivans autônomas que transportam participantes
voluntários por partes de Phoenix,
Arizona, definidas por geolocalização,
além de alguns táxis totalmente autônomos em teste em estradas abertas. O
lançamento completo do serviço nos
EUA está previsto para 2020.
“Quando vimos o I-PACE, percebemos que era uma plataforma incrível
com a qual integrar a nossa tecnologia”, explica o CEO da Waymo, John
Krafcik. “Era uma folha em branco e
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contava com uma potente bateria de
90 kWh. Além disso, houve uma
química instantânea – uma semelhança
entre as maneiras pelas quais a Jaguar
e a Waymo veem o mundo.”
Essa visão de mundo comum será
fundamental para o sucesso do empreendimento. Para tanto, a Jaguar já
colocou engenheiros na Waymo,
assegurando que a tecnologia de
direção autônoma seja incorporada de
forma plena e ótima, desde o início, nos
I-PACEs Jaguar/Waymo.
Isso também significa que a Jaguar
não vai meramente montar veículos
elétricos para um novo mercado – ela
se tornará uma parceira ativa em um
empreendimento que pode causar
mudanças profundas nos conceitos de
mobilidade.
“A Waymo ficou entusiasmada ao
descobrir que o Jaguar I-PACE não era
apenas um carro-conceito para feiras de
automóveis”, diz Hanno Kirner, diretor-executivo de estratégia da Jaguar.
“Nós criamos um veículo elétrico
altamente avançado; eles desenvolveram o sistema de direção autônoma
mais avançado. E o que temos aqui
é o primeiro táxi-robô autônomo
do mundo.”
“Integrar um sistema de direção
autônoma a um carro é uma tarefa
imensa”, continua ele. “Mas é um ótimo
processo de aprendizado para as duas
empresas. Nós não vamos só vender
o carro, vamos dar manutenção e
fazer os carros funcionarem para a
Waymo. Então, é algo revolucionário
também desse ponto de vista. Seremos
fabricantes e nos tornaremos operadores de um serviço de mobilidade
compartilhada.”

“O QUE TEMOS
AQUI É O
PRIMEIRO
TÁXI-ROBÔ
AUTÔNOMO DO
MUNDO.”

CARROS QUE VEEM
Turbinada por vastos recursos e poder
de fogo intelectual, a tecnologia que
será instalada nos Jaguar I-PACEs da
Waymo está em constante
desenvolvimento, mas inclui o que há
de mais recente em tecnologia de
sensores e inteligência artificial.
Em seu âmago está um sistema
inteligente de sensores e radar – o
LiDAR, os “olhos do carro” – capaz de
detectar pedestres, ciclistas, obras na
pista e muito mais, até uma distância
equivalente a três campos de futebol,
tudo em 360 graus.
“Somos a única empresa desta área
que tem engenheiros de hardware
especializados trabalhando no
sensoriamento”, diz Krafcik. “O LiDAR, o
radar, os sistemas de visão e o pacote
de computação são todos projetados
pela Waymo, e os engenheiros de
hardware estão trabalhando lado a lado
com os engenheiros de software que
estão escrevendo o código para
locomover os carros ao redor do
mundo.”
“Nossa tecnologia passou pelo que
consideramos o teste de direção mais
difícil do mundo”, continua ele. “Nossos
carros percorreram autonomamente 8
milhões de quilômetros em vias de 25
cidades norte-americanas diferentes.

Além disso, rodaram 8 bilhões de
quilômetros em simulações e foram
submetidos a 20 mil testes individuais
na ‘cidade’ de testes especiais da
Waymo.”
O serviço estará disponível para os
usuários por meio de um aplicativo de
smartphone; chame um táxi, pressione
“ir” e recline-se, enquanto o “táxi-robô”
o leva em segurança até seu destino.
Krafcik, que é formado por Stanford
e pelo MIT e entrou no setor automotivo
antes de ser caçado pelo Google para
encabeçar a visão da Waymo, tem a
reputação de ser ambicioso e raciocinar
rápido.
Com a Waymo, ele imagina um
mundo em que os sensores inteligentes
não só ajudarão a evitar acidentes e
aumentar a segurança dos motoristas,
como também oferecerão a
oportunidade de levar a mobilidade a
milhões de pessoas que não dirigem.
“Segurança e acesso são o principal
fator de motivação”, diz Krafcik. “Zerar
o número de mortes será um longo
caminho, mas essa tem de ser a meta.
Em termos de acesso, 30 milhões de
norte-americanos têm idade para ter
carteira de motorista, mas não podem
dirigir por algum motivo, como uma
deficiência ou uma enfermidade
específica. Imagine como um serviço de
táxis autônomos poderia ajudá-los.”
Com respostas de ponta para
algumas das questões mais urgentes da
mobilidade do futuro, a Jaguar e a
Waymo visam transformar a maneira de
nos locomovermos.
E, sendo o primeiro veículo totalmente elétrico da frota da Waymo, o
I-PACE pode muito bem se tornar um
símbolo dessa revolução na mobilidade.

CO N S T R U Í D O PA R A O F U T U R O
Veículo elétrico superior e espaçoso, ainda que compacto, e
produzido por um fabricante inovador, o novo Jaguar I-PACE
constitui a plataforma perfeita para os ambiciosos planos da
Waymo de lançar o primeiro serviço de táxi sem motorista
do mundo. O I-PACE será o primeiro veículo elétrico a bateria da frota da Waymo. A Jaguar adaptará o veículo no nível
da produção para que ele possa incorporar a tecnologia de
direção autônoma da Waymo. Até 20 mil I-PACEs autônomos
da Waymo serão incluídos no serviço, que será disponibilizado comercialmente ao público dos EUA a partir de 2020.
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POTÊNCIA FEMININA
COMO VOCÊ COMEMORA UM EVENTO HISTÓRICO COMO A REVOGAÇÃO
DA LEI QUE PROIBIA AS MULHERES DE DIRIGIR NA ARÁBIA SAUDITA?
SE VOCÊ É ASEEL AL-HAMAD, COMEMORA COM UMA VOLTA RÁPIDA
EM UM JAGUAR F-TYPE, É CLARO.
FOTOS: Fayiz Melibary
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Al-Hamad, que seguiu sua
paixão de infância pela
direção, agora pode dirigir à
vontade na Arábia Saudita.
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A

pista de corrida Reem – uma
faixa preta e empoeirada
de asfalto a oeste de Riad,
na Arábia Saudita –
provavelmente já testemunhou uma
cena como esta milhares de vezes. Um
reluzente carro esportivo brilha ao sol
do meio-dia enquanto dispara pelas
curvas, os pneus cantando quando o
piloto, em êxtase, leva-os até o limite.
No entanto, esta fusão fluida de
carro, piloto e pista é tudo, menos
comum. Ao volante do Jaguar F-TYPE
Coupé Ultra Blue está a piloto de
corridas, empresária, designer de
interiores, engenheira e entusiasta
do automobilismo Aseel Al-Hamad.
Al-Hamad, que acaba de entrar com
estrondo na via dos boxes, simboliza
os primeiros passos do país em direção
a um futuro que, apenas um ano atrás,
parecia quase inconcebível.
Em 24 de junho de 2018, exatos
nove meses após decreto real do rei
Salman bin Abdulaziz Al Saud, a Arábia

Saudita suspendeu as restrições que
proibiam as mulheres de dirigir em
todo o país.
Para marcar esse evento histórico,
Al-Hamad uniu-se à Jaguar para celebrar
a tão esperada mudança cultural da
nação com uma volta comemorativa no
Jaguar F-TYPE em sua terra natal.
A volta faz parte do primeiro Dia
Mundial da Direção, destaque anual da
colaboração da Jaguar com mais de 40
universidades e instituições acadêmicas
de todo o mundo em prol das soluções
de mobilidade futuras. Para comemorar
o fim da proibição, o evento será
expandido em breve, a fim de incluir
também universidades parceiras da
Arábia Saudita.
De certo modo, esse dia era apenas
uma questão de tempo para Al-Hamad,
mesmo ela tendo crescido em um país
que, até agora, era o único no mundo a
proibir as mulheres de dirigir em suas ruas.
“Minha paixão por dirigir começou
quando menina”, sorri Al-Hamad.

“ESTAR EM
UM CARRO
PARA VIVER
AVENTURAS
POR CONTA
PRÓPRIA SERÁ
INCRÍVEL.”

“Sempre preferi brincar com os carrinhos
de brinquedo do meu irmão. Ao longo dos
anos, minha família sempre me incentivou
a seguir meus sonhos de piloto.”
Depois de se formar em design de
interiores pela Prince Sultan University,
Al-Hamad fundou a IDegree Design,
uma empresa de engenharia e design
completa, especializada em interiores
residenciais e comerciais de alto
padrão. À medida que os negócios
cresciam, os colegas passavam a
observá-la com atenção; em seguida,
veio uma nomeação para o prestigiado
Conselho Saudita de Engenheiros.
Enquanto isso, o automobilismo se
tornava um interesse cada vez maior,
que ela canalizava para a escrita, os
track days, os workshops e as pistas de
corrida profissionais, o que logo fez
dela uma das primeiríssimas mulheres
aficionadas por carros na Arábia Saudita.
Ela ficou famosa por ser a primeira mulher
a importar uma Ferrari para o país.
Acabou sendo reconhecida como a
principal defensora das mulheres no
automobilismo ao se tornar a primeira
integrante mulher da Federação de
Automobilismo da Arábia Saudita e da
Comissão de Mulheres no Automobilismo
criada pela FIA, entidade que
administra a Fórmula 1. Al-Hamad diz

que, uma vez no palco central do
automobilismo mundial, ela percebeu
que tinha encontrado sua vocação.
“Eu tinha e tenho a ambição e o
desejo de me tornar um modelo para
as futuras gerações de mulheres”, diz
ela. “Quero que elas identifiquem sua
paixão pelas corridas e comecem a
exercer essa paixão desde cedo. Espero
que isso inspire novas gerações de
mulheres do mundo todo a desfrutar a
emoção de dirigir e de estar ao volante.”
Como milhões de mulheres sauditas
agora podem dirigir (e até competir),
Al-Hamad diz que o impacto disso
sobre a vida no reino saudita será
imediato e profundo.
“Três coisas vão mudar na essência
a partir de agora”, diz ela. “Nós,
mulheres da Arábia Saudita, teremos
um novo senso de responsabilidade, o
que é extremamente importante. Em
segundo lugar, isso afeta nossa
independência. Estou ansiosa por poder
ter minha própria agenda na minha vida
e nos meus negócios, sem precisar ser
dependente dos outros.”
“Em terceiro, isso criará mais
oportunidades para passar tempo de
qualidade com meus entes queridos.
Acho que as pessoas não dão a devida
importância a curtir e criar momentos e

lembranças especiais. Estar em um
carro para viver novas aventuras por
conta própria será incrível.”
Al-Hamad diz que a experiência
de se ver no meio de uma mudança
desse porte no coração de seu país de
origem é algo que ela guardará pelo
resto da vida.
“Todas as mulheres sauditas vão
se lembrar de 24 de junho como um
dia histórico”, ela sorri, visivelmente
emocionada. “Tive de esperar a vida
toda por isso, mas sempre acreditei que
um dia aconteceria. Isso me deixa muito
orgulhosa. E me lembra de nunca
desistir dos sonhos.”
De volta à pista, o ronco característico
do F-TYPE se reduz a um chiado
contente enquanto o carro esfria.
Um sentimento de conquista e
orgulho paira no ar e se mistura com
a tagarelice das equipes da pista e
da mídia, quando Al-Hamad dá o dia
por encerrado.
No asfalto atrás dela, as marcas de
pneus ainda parecem frescas: símbolos
ousados da emocionante jornada na
qual estão agora milhões de mulheres
como ela.
Para ver Aseel em ação, busque “World Driving
Day” no canal da Jaguar no YouTube
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LICENÇA
PAR A
EMOCIONAR

A EMOÇÃO ESTÁ ENTRE AS

SENSAÇÕES MAIS FORTES QUE

OS SERES HUMANOS PODEM TER. NO
ENTANTO, EMBORA A RECOMPENSA POSSA
SER

RÁPIDA

E

INESPERADA, HÁ

UM GRAU SURPREENDENTE DE ANÁLISE POR TRÁS DA CRIAÇÃO DE
MOMENTOS EMOCIONANTES. FOMOS CONHECER TRÊS PESSOAS
QUE ARQUITETAM ESSES MOMENTOS E DESCOBRIMOS DE QUE
MANEIRA UM PLANEJAMENTO METICULOSO E DÉCADAS DE KNOWHOW PERMITEM CRIAR EXPERIÊNCIAS SINGULARES, CHEIAS DE
ADRENALINA E SURPRESAS.
TEXTO: Geoff Poulton
FOTOS: Roderick Aichinger
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H E R M A N N TI L K E

P R OJ E T I S TA D E C I R C U I T O S
DA F Ó R M U L A 1

Q

uando Hermann Tilke tinha
18 anos, pegou o carro da
mãe emprestado. Mas não
foi para visitar um amigo ou
ir ao cinema. “Coloquei uma gaiola de
proteção dentro dele e fui correr nas
colinas”, diz ele.
“Ela não ficou muito contente quando
descobriu!”
Foi um começo humilde para um
homem que se tornou uma das figuras
mais influentes do automobilismo.
Apesar de não ter chegado ao topo
como piloto – “Eu era um bom amador,
mas não um profissional” –, Tilke é,
indiscutivelmente, o rei do projeto de
pistas, com mais de 75 circuitos no
currículo. Quase todas as pistas do
calendário atual da Fórmula 1 foram
construídas ou modificadas por esse
alemão e sua equipe da Tilke Engineers
& Architects. “Com uma pequena
contribuição de Bernie Ecclestone”,
acrescenta ele, com um sorriso. O fato
de Tilke ter conseguido unir a paixão pelo
automobilismo a seu amor pelo projeto
e pela construção é pura coincidência,
segundo ele. Depois de estudar, ele
trabalhou como engenheiro civil: “Era
um trabalho bom, mas não me sobrava
tempo para participar de corridas”.
Por isso, Tilke se demitiu e montou
sua própria consultoria de engenharia.
“Eu tinha contatos em Nürburgring,
e eles me ofereceram meu primeiro
contrato – uma via de serviço de
20 metros. Quem teria imaginado que
acabaria assim?”, diz ele, observando
ao redor, em seu escritório, modelos
de pistas de corrida impressos em 3D
e fotos de circuitos do Texas à Malásia.
A primeira parada de qualquer projeto
novo é uma inspeção do local para
analisar aspectos como a topografia, o
clima e a qualidade do solo. Quando Tilke
e sua equipe de projetistas, engenheiros
e arquitetos começam a fazer esboços,
nunca é numa tela em branco; as
restrições geográficas e os regulamentos
de segurança moldam o trabalho deles.

“Eu gosto de elevações. Quando uma
curva passa por cima de uma colina, ela
se comporta de maneira completamente
diferente de uma curva plana. É muito
mais difícil pilotar em alta velocidade.
Mas devemos trabalhar com o que
temos.”
Após receber instruções que muitas
vezes incluem um conceito para toda
a infraestrutura ao redor, das
arquibancadas aos restaurantes, Tilke
tem como objetivo criar uma arena
esportiva grandiosa. Dos desenhos
iniciais à primeira corrida, o processo
costuma levar em torno de três anos.
“A pista deve maximizar os desafios
para os pilotos e proporcionar emoção
aos espectadores”, explica. Por exemplo,
a oitava curva da pista Istanbul Park, de
autoria de Tilke, é considerada uma das
mais emocionantes já construídas, sendo
que suas três tangências são percorridas
a 270 km/h durante oito segundos; a
primeira curva de seu Circuito das
Américas tem testemunhado
ultrapassagens espetaculares desde
a inauguração, em 2012.
Porém, ele também tem seus críticos.
Certos especialistas e torcedores da F1
rotularam suas faixas de tediosas, com
áreas de escape generosas que deixam
os erros dos pilotos passarem impunes.
“Não estamos na década de 1960”,
retruca ele. “Os regulamentos de
segurança são muito mais rigorosos.
Você não pode ter barreiras ao lado da
via. Além disso, esses circuitos não são
só para a Fórmula 1. E os motociclistas?
O que é seguro para um carro não é
necessariamente seguro para eles.”
A evolução é importante, ele insiste.
“Veja a fórmula E – parece diferente, mas

e daí? No fim das contas, corrida é
corrida. Não importa o que seja, você
só precisa ser o mais rápido possível.” O
próprio Tilke ainda competia em corridas
até apenas uma década atrás, inclusive
tendo participado de uma prova de
24 horas em Nürburgring. Hoje com 63
anos, seu próprio apetite pela velocidade
pode ter diminuído um pouco, mas o
filho Carsten, também sócio da empresa,
pegou o bastão. “Uma vez, pilotamos
juntos em uma corrida de quatro horas
em Moscou; ele foi mais rápido que eu.
Observá-lo correr é mais emocionante
do que qualquer outra coisa.”
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B R E N DA N WA L K E R
P R OJ E T I S TA D E
M O N TA N H A S - R U S S A S

S

abia que há um gene da busca
de emoção?”, indaga Brendan
Walker. As pessoas que têm um
certo receptor de dopamina são
mais propensas a buscar emoções,
explica ele.
“Fiz um exame de DNA um tempo
atrás e tenho esse gene. O que não me
surpreendeu muito.”
Walker, um autodenominado
“engenheiro de emoções”, ajudou a criar
algumas das mais famosas montanhasrussas e atrações temáticas do Reino
Unido, como a Wicker Man e a Thirteen,
ambas em Alton Towers. Seu escritório
de projetos Aerial é especializado em
“experiências emocionantes sob medida”
e permite que Walker siga sua paixão:
explorar o fenômeno da emoção.
“Ela é profundamente subjetiva, é
claro, mas uma emoção combina o
prazer – associado à dopamina – com
a excitação – associada à adrenalina.
Para provocar isso, você precisa de um
aumento grande e rápido das duas coisas
ao mesmo tempo”, diz Walker. “O medo
pode tornar a jornada ainda mais radical.”
Numa montanha-russa, a experiência
emocional começa assim que você
descobre que ela existe – através de uma
propaganda na TV, por exemplo. Todas
as etapas desempenham um papel,
desde comprar os ingressos até entrar
na fila. “O momento em que o cinto de
segurança se encaixa, quando você sabe
que não há como voltar atrás – essa é, na
verdade, a emoção mais forte”, afirma
Walker.
Ele sabe disso porque monitorou e
analisou as sensações e as mudanças
fisiológicas de milhares de
frequentadores de parques temáticos,
numa tentativa de quantificar a emoção.
O inglês aperfeiçoou essa análise a ponto
de criar sua própria fórmula, a Walker
Thrill Factor. Ele a usa para medir e
classificar uma experiência emocionante
ao acompanhar as reações de uma
pessoa, inclusive a frequência cardíaca
e as expressões faciais.
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“Esse é o meu lado nerd, científico”,
diverte-se ele por trás de seus óculos
grandes e inconfundíveis em seu estúdio
na região leste de Londres. Walker cursou
engenharia e trabalhou por muitos anos
na British Aerospace, até chegar à
conclusão de que os cronogramas de
produção de aeronaves eram longos
demais para seu gosto. Ele se demitiu
e foi para a faculdade de arte, antes de
estudar design industrial. “Eu adorava
fazer experimentos. Comecei fazendo
esculturas mecânicas na minha oficina.
Era fascinante ver como o público reagia,
observar suas emoções. Comecei a
explorar a base psicológica, e isso acabou
resultando numa série de instalações
públicas no Museu de Ciências de
Londres, as quais deram origem a meu
trabalho como engenheiro de emoções.”
Ao dar consultoria sobre parques
temáticos, Walker usa suas pesquisas
para ajudar os criadores de atrações a
planejar fatores como velocidade, força
da gravidade e mudanças na aceleração
ou “solavancos”. Ele calcula o tamanho

da queda vertical, no escuro, necessário
para criar a sensação de emoção:
0,7 segundo ou 2,4 metros. Uma atração
de parque de diversões não deve ser
uma mera descarga de adrenalina,
explica. “Uma montanha-russa é como
o cinema ou a música. Quando você deve
mudar o ritmo, aliviar o clima? Alfred
Hitchcock era mestre nisso: dava ao
espectador uma breve catarse antes
de levá-lo a algum lugar mais sombrio”.
O projeto mais recente dele combina
a realidade virtual com um tradicional
balanço de parque infantil. Walker diz ser
capaz de fazer as pessoas crerem que
estão saltando por cima de telhados ou
ondulando como uma água-viva. “Estou
desenvolvendo maneiras de tirar proveito
das forças físicas que os passageiros
sentem, fazendo-os acreditar que estão
vindo de lugares muito diferentes.
A realidade virtual está me
permitindo ser realmente inovador –
e isso pode ser o futuro das atrações
emocionantes, para além das
montanhas-russas”.

“UMA MONTANHA-RUSSA É COMO O
CINEMA OU A MÚSICA – QUANDO VOCÊ
DEVE MUDAR O RITMO, ALIVIAR O CLIMA?”
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“O TEMPO TODO,
VOU CONHECENDO
A MONTANHA.
QUANTO MAIS EU
SEI DELA, MAIS SEI
O QUE NÃO DEVO
FAZER.”
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BERNHARD RUSSI
P R OJ E T I S TA D E
P I S TA S D E E S Q U I

ILUSTRAÇÕES: MATHIS REKOWSKI

U

m esquiador de nível
internacional pode atingir
150 km/h – mais rápido do
que o limite de velocidade da
maioria dos países. “Mas a velocidade
não é tudo”, diz Bernhard Russi. “Uma
pista boa não pode ser apenas uma reta
descendente; precisa de curvas longas,
saltos de 50 metros. Quero que o melhor
atleta ganhe, mas também quero que os
espectadores se entretenham.” Campeão
olímpico e mundial de downhill nos anos
1970, Russi é hoje um dos projetistas
de pista de esqui mais requisitados do
mundo. Desde 1988, o suíço deu forma
a todas as pistas de downhill olímpico,
menos uma. Sua pista Face de
Bellevarde, em Val d’Isère, é considerada
por muitos especialistas um divisor de
águas nessa modalidade, tendo
transformado o esporte, que era um
festival de velocidade em linha reta,
num evento mais desafiador do ponto
de vista técnico e mais agradável para
os espectadores. Jean-Claude Killy,
ex-campeão olímpico de esqui e membro
do Comitê Olímpico Internacional, certa
vez apelidou-o de “Picasso do esqui”.
O próprio Russi diz que nunca tinha
cogitado o projeto de pistas como
profissão, mas, como esquiador, era
conhecido por expressar suas críticas
a pistas que ele achava que não exigiam
o suficiente.
Então, no início dos anos 1980,
pouco depois de se aposentar, Russi foi
convidado pela Federação Internacional
de Esqui para ir a Calgary e analisar o
local para a pista olímpica de 1988.
“Quando voltei com o meu relatório, eu
disse: ‘A montanha está ok, mas ...’ E esse

‘mas’ fez de mim um projetista de
pistas”, conta.
Esquiar está no sangue de Russi.
Filho de esquiador, ele cresceu na cidade
montanhesa de Andermatt, na Suíça,
“onde todo mundo esquiava assim
que conseguia andar”. Principiante
bem-sucedido, Russi concluiu seus
estudos em projeto de construção por
insistência do pai, antes de se concentrar
no esporte.
Sua carreira nascente passou por
um revés logo cedo. Jovem profissional
ávido por ganhar um dinheiro extra,
Russi sofreu um acidente ao esquiar
como dublê para o filme 007 – A Serviço
Secreto de Sua Majestade e fraturou
uma vértebra. A lesão o deixou afastado
por seis meses, mas ele venceu o
campeonato mundial de 1970 de forma
sensacional em sua temporada de
retorno, com apenas 22 anos.
Seguiram-se medalhas de ouro nas
olimpíadas e no campeonato mundial
de 1972 e de prata em 1976, antes de
Russi se aposentar, aos 30 anos, para
se concentrar no trabalho na mídia, até
encontrar seu nicho como projetista de
pistas.
Quando lhe pedem para conceber
uma pista, a primeira coisa que faz é
estudar mapas da área para selecionar
um local a ser avaliado mais
atentamente. “Aí eu vou para lá e
caminho. Pego fitas de cores diferentes
e marco linhas montanha abaixo. Pode
levar várias visitas, mas, no fim, haverá
uma linha perfeita, uma mistura daquelas
que eu percorri, e em torno dela vamos
criar a pista. O tempo todo, vou
conhecendo a montanha. Quanto mais

eu sei dela, mais sei o que não devo
fazer. Isto é a natureza; não sou um
construtor de rodovias. Meu objetivo
é mexer o mínimo possível.”
Quando Russi finaliza seu projeto,
desenhando no papel e na tela do
computador, a construção pode começar
– um processo de vários anos. Ele visita
o local de 10 a 20 vezes para verificar
o progresso, fazendo ajustes finos, se
necessário. “Quando termino, esquio pela
pista, mas sem velocidade”, diz ele. “Isso
já ficou no passado!” Tal tarefa fica a
cargo de seu assistente, o ex-campeão
olímpico Didier Défago, que se
aposentou em 2015.
Não que o gosto de Russi pelas
emoções o tenha abandonado. Aos
70 anos, o suíço ainda faz escalada livre
regularmente nas montanhas em volta
de Andermatt. “A escalada não tem os
mesmos picos curtos e intensos de
adrenalina, mas, ainda assim, é uma
emoção. Há momentos em que você
está no limite, assim como no esqui.
Isso ajuda a me impulsionar.”
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MAX
BATER UM RECORDE MUNDIAL DE VELOCIDADE, SEJA ELE QUAL FOR,
NÃO É FÁCIL. MAS, QUANDO SE TRATA DE UM RECORDE ELÉTRICO, ELE
VEM ACOMPANHADO DE UMA NOVA SÉRIE DE DESAFIOS. VEJA COMO
A JAGUAR VECTOR RACING EMBARCOU NESSA.
TEXTO: Sachin Rao
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FOTOS: ALEX PUCZYNIEC, MALCOLM CREASE

O veterano piloto Peter
Dredge espera a névoa
se dissipar antes de sua
tentativa de recorde no
lago Coniston Water.
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E

m um dia limpo, Coniston Water é um dos
lugares mais belos de toda a Inglaterra.
Aninhado no coração da Cúmbria, região
popularmente conhecida como Distrito dos
Lagos, este grande lago atrai muitos turistas
no verão. Mas hoje não é um dia limpo. Sim, é cedo o
suficiente para ainda se estar acalentando bons sonhos
(de café, principalmente), mas a cerração que cobre o
lago é forte o bastante para deixar as duas dezenas de
pessoas ao meu redor com a cara meio fechada.
Não se trata de turistas; até os mais ávidos viajantes
ainda estão na cama, sensatamente. Mas, se a capacidade
de foco e ação rápida dessa gente não é prova suficiente
de que são profissionais especializados, chega um Jaguar
F-PACE rebocando um grande objeto coberto por uma
lona, e o murmúrio aumenta imediatamente. Essa equipe
tem uma missão; no cerne dela está o objeto sob a lona,
que por fim é revelado: uma elegante embarcação, a
Jaguar Vector Racing V20E. E, mais especificamente, o
que está sob sua carcaça: uma enorme e potente bateria
que utiliza tecnologia da Fórmula E.
A meta de hoje parece simples, mas não é: bater o
recorde mundial de velocidade de embarcação elétrica, que
há uma década se mantém em 123,6 km/h. Pode parecer
um valor relativamente baixo – afinal, estamos acostumados
às velocidades das rodovias, sem mencionar as corridas de
Fórmula 1 a que assistimos no conforto de nosso sofá –,
mas, dada a natureza do sistema de propulsão e a superfície
sobre a qual se está correndo, a tarefa em questão esconde
uma série de desafios específicos a superar.
É aí que a coisa fica interessante nesta tentativa de
recorde mundial, pois desafiar limites está no DNA da
Jaguar e de suas parceiras, a Vector Racing e a Williams
Advanced Engineering. A Jaguar já está bem na
vanguarda da tecnologia de eletrificação com uma missão
clara: “Race to Innovate” (Correr para Inovar) na pista e na
água. Assim, o segredo seria transferir para lanchas a
motor a tecnologia de carros de corrida usada na Fórmula
E com a Panasonic Jaguar Racing.
“As corridas elétricas são relativamente incipientes,
mesmo no mundo automobilístico, e a versão náutica
delas é quase inexplorada”, explicou Malcolm Crease,
CEO da Vector. “Por isso, todas as três parceiras queriam
realmente transpor os limites do desempenho nessa área.”
Depois que, em meados de 2017, foi tomada a decisão
de se comprometerem a bater o recorde mundial de
velocidade náutica com propulsão elétrica, os
preparativos e testes começaram e prosseguiram por mais
de oito meses, sendo que a natureza pioneira da atividade
levou inevitavelmente a diversas tentativas e erros.
“Tivemos de começar do zero, desde a formulação do
tipo e tamanho da lancha, até os custos, pesos e potências
dos vários componentes”, disse Peter Dredge, diretor
técnico da Vector e veterano piloto náutico.

ÁG UA S C A L M A S ,
M A S P R O F U N DA S
Quinto maior lago de Inglaterra, o Coniston Water
é longo – oito quilômetros de comprimento por
800 metros de largura – e calmo, o que o torna
perfeito para percursos de velocidade em que as
embarcações de corrida precisam do máximo de
espaço possível para ganhar e perder velocidade,
dar meia-volta e fazer outro percurso. É por isso
que ele recebe um evento anual de múltiplas
classes náuticas, a Coniston Powerboat Records
Week, geralmente em novembro.
A conquista do recorde mundial de velocidade
náutica com propulsão elétrica pela Jaguar Vector
Racing no Coniston Water é bem apropriada, já
que o lago está familiarizado com essas proezas.
Foi lá que o lendário Sir Malcolm Campbell bateu
o primeiro recorde mundial de velocidade náutica
(em uma embarcação com motor a combustível),
quando atingiu a velocidade de 227 km/h, em 1939.
Nos anos 50, seu filho Donald estabeleceu
quatro recordes sucessivos no lago com o
emblemático hidroavião Bluebird K7. Infelizmente,
Donald Campbell morreu em 1967, quando perdeu
o controle de sua embarcação ao superar a
incrível marca de 515 km/h. Os destroços só foram
retirados do fundo do lago em 2001.
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“Substituir o motor e o tanque de combustível por uma
bateria, inversores, motor elétrico e sensores – calibrando
e ajustando cada configuração –, foi um processo
meticuloso. Precisávamos equilibrar o peso, manter a
aerodinâmica e garantir que tudo estivesse seguro e em
conformidade com os regulamentos e que a integridade da
embarcação estivesse intacta. Nada disso era uma ciência
exata; grande parte não havia sido tentada antes.”
Outra questão era encontrar trechos de água com
comprimento apropriado para operar a lancha o suficiente
para confirmar que os sistemas de refrigeração seriam
capazes de lidar com o grande calor que precisaria ser
dissipado. Houve pane em componentes e foi necessário
aprender lições. No entanto, à medida que a curva de
aprendizado se acelerava, os dados de desempenho
melhoravam bastante e as equipes ficavam mais
confiantes em sua capacidade de bater o recorde.
Enquanto isso, outro desafio estava sendo superado
gradualmente: o Distrito dos Lagos tem regulamentos
rigorosos que limitam a velocidade dos barcos a 16 km/h,
e o processamento da enorme papelada necessária para
obter uma autorização especial para tentar um recorde de
velocidade leva meses. A logística também não era nada
trivial; uma façanha como esta requer cronometristas,
equipes de segurança e outros tipos de colaboradores.
Mas, finalmente, obtidas as permissões necessárias, o
palco estava pronto. A previsão do tempo era boa, e todos
os envolvidos estavam ávidos por seguir em frente.
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O SOL FICA A
PINO E DEPOIS
COMEÇA A DESCER.
E ENTÃO: TRIUNFO.

Eis que baixa o nevoeiro. Porém, no fim, de forma
abrupta, como uma cortina em uma peça de teatro, ele
se dissipa, revelando magicamente as águas paradas de
Coniston, cercadas por colinas. Peter desce para a cabine
e a V20E é trazida lentamente para perto do píer. Quase
em silêncio, à exceção do esguicho da água sendo
cortada, a embarcação com aspecto de dardo acelera
para longe – a princípio lenta, mas logo ganhando
velocidade, o ruído do eixo propulsor ressoando sobre
o lago –, até se tornar apenas um leque branco que
desaparece na distância.
Eu tenho a chance de tomar um cappuccino, mas, na
água, Peter segue à base de adrenalina. Tudo se dá com
precisão e habilidade. Dados avaliados; conversas por
rádio com equipes de segurança e de tecnologia; tempo
de ida e volta; retorno feito dentro do tempo estipulado;
velocidade média de percurso calculada.
Como recordista e piloto experiente, Peter está
mentalmente concentrado, dividindo tudo em ações
pequenas e simples. A linha entre o sucesso e o fracasso
é tênue. Assim, ele permanece concentrado na cabine,
mesmo quando os notebooks são conectados e as peças
são verificadas, ajustadas, reguladas ou substituídas
entre os percursos.
Ele só tem a oportunidade de esticar as pernas quando
a lancha é retirada da água para a bateria ser recarregada.
O sol fica a pino e depois começa a descer. E então:
triunfo. À tarde, um percurso de ida e volta é feito a uma
média de 136,5 km/h, batendo o recorde. Três percursos
depois, Peter e a equipe levam o V20E a 142,6 km/h, o
que, quando as sessões permitidas terminam, passa a ser
o novo recorde mundial*.
“Minha primeira reação? Alívio!”, ri Peter. “Alívio de que
o tempo e o empenho de todos durante 15 meses valeram
a pena. E depois, empolgação com o futuro. Eu posso lhe
dizer: esse recorde não vai durar muito. Já temos grandes
planos.”

*Recorde mantido até o momento da impressão

Sucesso! Peter leva o V20E
a 142,6 km/h, estabelecendo
um novo recorde mundial de
velocidade de embarcação
elétrica.

le:///Users/sebastians/Downloads/Exp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG file:///Users/sebastians/Downloads/
xp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG

ICE ACADEMY
SUÉCIA

A Ice Academy da Jaguar oferece a você a chance de dirigir nossos novos
veículos em uma série de pistas especialmente projetadas. Experimente a
performance excepcional dos modelos F-TYPE e F-PACE e leve o I-PACE
100% elétrico ao máximo.
Para mais informações ou para reservar seu lugar nesta experiência
exclusiva, acesse jaguar.com/experiencesweden
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POR QUE UMA
VERDADEIRA LENDA DO
AUTOMOBILISMO E UMA
PILOTO FANÁTICA POR
CARROS SE INSCREVERAM
PARA SER A PRIMEIRA
EQUIPE DE CORRIDA DA
NOVA SÉRIE TOTALMENTE
ELÉTRICA DA JAGUAR.
TEXTO: Guy Bird

FOTOS: NICK DIMBLEBY

N

as corridas, você está
sempre à procura da
vantagem”, diz o norteamericano Bobby Rahal,
dono de equipe de corrida
e lenda do automobilismo. “Nossa equipe
sempre foi pioneira; então, hastearmos
a bandeira da eletricidade ao entrarmos
na série Jaguar I-PACE eTROPHY é algo
que simplesmente faz sentido.”
A Rahal Letterman Lanigan Racing,
equipe três vezes campeã da IndyCar
e vencedora das 500 Milhas de
Indianápolis, foi a primeira a se inscrever
para participar do novo campeonato de
modelo único da Jaguar, que começa
em dezembro de 2018. (E, sim, o
Letterman do nome tem a ver com o
famoso apresentador de programa de
entrevistas norte-americano David
Letterman. Rahal apareceu no programa
de TV de Letterman depois de vencer o
campeonato da Fórmula Indy de 1986;
eles iniciaram uma forte amizade que
levou ao envolvimento comercial dos
dois na equipe atual.)
Rahal, de 65 anos, tem também um
relacionamento de longa data com a
Jaguar: ocupou um cargo de gerência
na equipe de Fórmula 1 da marca no
início dos anos 2000; administra uma
concessionária Jaguar Land Rover na
Pensilvânia desde 2001; teve um
conversível E-type de 1961 e dirigiu
vários Jaguares de corrida clássicos.
Assim, seu último passo parece um
progresso natural.
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“Eu amo as corridas de rua – aquela sensação
de estar tão perto das paredes e, ao mesmo
tempo, ter de ser muito suave e precisa.”
“Tenho o prazer de vender o I-PACE
como concessionário e também de
colocá-lo nas corridas”, entusiasma-se
Rahal. “Ele responde a muitas das
demandas que as pessoas têm de um
carro para a rua. O I-PACE é atraente,
não há nada como ele por aí. A Jaguar
realmente marcou um golaço com este
carro.”
A Jaguar I-PACE eTROPHY é a série
de apoio da quinta temporada do
Campeonato de Fórmula E, sendo que
as corridas acontecem nos mesmos
fins de semana da Fórmula E ao longo
das 10 rodadas completas. Com até
20 carros participando de cada prova,
os concorrentes têm seu próprio
engenheiro de corrida exclusivo, além
de acesso a mecânicos, uniformes de
marca, roupas e suítes especiais. Um
carro VIP da Jaguar também participará
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de cada corrida com uma figura famosa
do automobilismo ou de outra área.
“Tenho muita fé na Jaguar e na
M-Sport, que está fazendo grande parte
do trabalho de operações técnicas”, diz
Rahal. “As partes envolvidas nos dão
confiança de que será uma série muito
bem gerenciada e proporcionará muita
emoção. Além disso, os veículos
elétricos só tendem a ficar mais
sofisticados e capazes e, através deste
programa, poderemos contribuir para
essa evolução.”
Os carros da Jaguar I-PACE
eTROPHY têm a mesma bateria de íons
de lítio de 90 kWh usada no I-PACE
de produção, mas ostentam uma
aerodinâmica aprimorada – mais
evidente no aerofólio traseiro ajustável
–, além de uma série de medidas de
segurança e redução de peso, entre as

FOTOS: NICK DIMBLEBY, CHARLIE GRAY

KATHERINE LEGGE

Katherine Legge, veterana da NASCAR e da
Fórmula E, foi a primeira entre os pilotos
contratados por Bobby Rahal.

quais uma gaiola de proteção em vez
de assentos traseiros e alguns painéis
em que o alumínio foi trocado por
material composto.
Apesar de todo o seu entusiasmo
jovial, Rahal fala com total seriedade
sobre a entrada de sua equipe na série
– “queremos vencer”, ele afirma,
decidido – e contratou dois “pilotos
muito bons”, Katherine Legge e Bryan
Sellers. “Experiência, maturidade e
ritmo são as qualidades que eu estava
buscando quando escolhemos nosso
elenco de pilotos”, explica.
Nascido em Ohio, Sellers traz uma
vasta experiência em corridas de
resistência, com passagens pelo
campeonato WeatherTech SportsCar
da IMSA e pelas 24 Horas de Le Mans.
Por outro lado, a britânica Legge, hoje
radicada nos Estados Unidos, é
veterana não só de séries
convencionais apreciadas pelos
fanáticos, como NASCAR e DTM,
mas também da Fórmula E. “Estou
entusiasmada por estar envolvida –
trata-se de uma marca britânica
emblemática e de uma equipe de
corrida emblemática”, disse Legge a

The Jaguar. “Sempre adorei os
Jaguares. Tenho recordações especiais
do E-type do meu avô.”
O potencial que a série tem de
difundir uma mensagem positiva sobre
a aquisição de veículos elétricos pelas
pessoas também atrai Legge: “A
Fórmula E fez muito bem ao promover
os carros elétricos, mas o I-PACE é
algo mais próximo e mais fácil de se
identificar”.
Mas será que ela acha que sua
experiência na Fórmula E vai ajudá-la
nas corridas da eTROPHY? “As corridas
de carros elétricos exigem variação
diferente da aceleração, economia de
energia e frenagem regenerativa em
certos pontos, mas não é um passo
tão grande quanto algumas pessoas
pensam”, ela pondera.
“Esta série não terá paradas nos
boxes, então as corridas prometem ser
uma total briga de rua. Eu amo as
corridas de rua – aquela sensação de
estar tão perto das paredes e, ao
mesmo tempo, ter de ser muito suave e
precisa.”
Isso soará como música aos
ouvidos de Rahal – ele sabe tudo sobre

se arriscar, mas é sensato o bastante,
como dono de equipe, para entender
que a constância é tão importante
quanto a velocidade absoluta. “Em
muitos circuitos estreitos, há todos os
tipos de oportunidades de colidir com
a parede”, diz ele, com um sorriso,
“então, você quer pilotos que tomem
boas decisões”.
Boas decisões que, esperamos,
trarão corridas de sucesso, vendas e
entusiasmo com o futuro dos veículos
elétricos em geral, como Rahal conclui:
“Todo mundo no ramo de corridas quer
ver o lado elétrico do esporte crescer.
Essas séries estão trazendo para o
esporte muitas pessoas que, de outra
forma, não teriam interesse. Acho que
isso agrega valor ao automobilismo em
geral. E, quando você olha as empresas
envolvidas, são realmente as de ponta.
Elas é que vão desempenhar um papel
relevante no futuro do automóvel”.
Com a I-PACE eTROPHY, a Jaguar
está bem na dianteira do grid de
largada.
Acompanhe o campeonato Jaguar I-PACE
eTROPHY em jaguarracing.com
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CENTELHA
D E C R I AT I V I D A D E
O JOALHEIRO CONTEMPORÂNEO SEAN O’CONNELL
ESTÁ DANDO O QUE FALAR COM SUA MANEIRA
ORIGINAL DE VER ELETRICIDADE POR UM ÂNGULO NOVO.

TEXTO: Melisa Gray-Ward
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“A GERAÇÃO DE IMAGENS
POR FAÍSCAS É UMA
MANEIRA DE ENXERGAR
ALÉM DA SUPERFÍCIE
EXTERNA NORMAL
DAS COISAS E DE
MERGULHAR FUNDO.”
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subcorrentes comuns e linhas de ligação”, explica ele, “a
maneira pela qual a eletricidade se move através de fronteiras,
entre objetos e dentro da estrutura das coisas”.
Desse modo, para O’Connell, a geração de imagens por
faíscas é um meio de “enxergar além da superfície externa
normal das coisas que a fotografia mostra e de mergulhar
profundamente na estrutura da matéria. É uma perspectiva
energética do mundo”.
Assim, embora cada anel inicialmente apareça apenas
como mero produto de sua forma – pense em tubos de aço
inoxidável, nitreto de silício, cromo ou titânio –, numa reflexão
mais atenta, os trabalhos revelam elementos cinéticos
fascinantes que são mostrados nas fotografias. O’Connell
explica: “A geração de imagens por faíscas me permitiu ver a
estrutura cristalina do aço meteórico exibida em padrões de
descarga elétrica ou encontrar rachaduras e imperfeições
tênues em material fino demais para ser visto com uma lupa,
através do arco persistente de faíscas ao longo da
imperfeição”.
A geração de imagens por faíscas é quase tão antiga
quanto a própria fotografia, mas O’Connell expandiu as
possibilidades. “O equipamento que uso, montado com antigos
circuitos de bobina de Tesla e com meus próprios projetos,
onsiderando-se que ele é o criador de algumas
permite examinar uma gama muito maior de materiais”, diz ele
das joias contemporâneas mais inovadoras da
sobre as imagens criadas ao se colocar o filme sobre uma
Austrália, Sean O’Connell está notavelmente fora
espessa placa de cobre. “A amostra é disposta diretamente
do circuito: trabalha em um contêiner de
sobre o filme, com um eletrodo ligado por cima. Outro eletrodo
transporte reaproveitado na zona rural da
é conectado à placa de cobre, e até 60 mil volts são pulsados
Tasmânia, cercado por 140 hectares de idílica mata nativa. “A
através da amostra. As faíscas se movem de um lado a outro
mudança e o crescimento no mundo natural revelam conexões
da amostra, assumindo a forma da estrutura interna e saindo
entre material, forma e movimento da maneira mais eficiente e
por todo o filme fotográfico, expondo-o.”
bonita”, explica ele.
O’Connell se vê como um joalheiro que apenas usa a
A exploração que O’Connell faz desse relacionamento fica
fotografia como meio de expressão. No entanto, seu próximo
evidente em sua linha de joias Spark, que combina design
projeto para 2019 – Matter Reanimated, uma coleção de
sofisticado e materiais exclusivos com as habilidades
imagens de cem materiais usados na vida diária – irá ainda
artesanais tradicionais. O’Connell fotografou, então, a
mais fundo, envolvendo também o sentido da audição: “As
eletricidade que passava por suas criações para produzir um
peças serão acompanhadas por um vídeo que reúne
conjunto secundário de obras independentes – o Material
centenas de imagens estáticas de faíscas e que usa o áudio
Studies: Spark, uma cativante série de fotografias que
gerado pelas frequências das faíscas”.
acompanha os anéis Spark.
Ao admitir a singularidade de seu trabalho,
É uma abordagem que O’Connell
O’Connell também reconhece os valores
começou a ponderar quando fazia
criativos que o ligam a uma comunidade
doutorado no Sydney College of the Arts.
mais ampla de criadores. “Pode não haver
“Minha pesquisa se concentrava em
outros joalheiros que submetam seu
encontrar maneiras de enxergar além dos
trabalho à eletricidade de alta tensão para
limites que impomos entre indivíduos,
fazer imagens, mas há um entendimento
culturas, objetos e ideias. Houve diversos
comum e valorização dos materiais que
experimentos que documentei em foto,
compartilho com outros joalheiros e
filme e som”, diz.
artesãos em geral”, diz ele.
Em um deles, O’Connell desenvolveu uma
Em última análise, foi essa valorização
gama de osciladores de áudio de alta
das qualidades fundamentais de um
O artista e artesão australiano Sean O’Connell
tensão. Foi a origem de seu inconfundível
material, juntamente com o desejo dele de
aprendeu design de objetos e ourivesaria antes
processo de geração de imagens por
inovar, que levaram a obra de O’Connell a
de seus experimentos no doutorado o levarem
a explorar a ﬁ na arte da eletricidade.
faíscas. “Eu estava em busca de
habitar um universo próprio.

IMAGENS: SEAN O’CONNELL; RETRATO: KEZIA LITTLEMORE
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UMA ODE AO
INCONFORMISTA
VALE A PENA IR CONTRA AS CONVENÇÕES?
SEGUNDO DALLAS CAMPBELL, NÃO NOS
ENQUADRARMOS TALVEZ SEJA, NA
REALIDADE, O QUE NOS FAZ PROSPERAR.
conformidade é o tecido que mantém a integridade de nossas

musical da minha escola com uma peça de piano

instituições, a não conformidade é a cor, o padrão e a textura.

que se adequava às minhas habilidades musicais:

Onde estaríamos, enquanto espécie, sem os grandes saltos

4’33’’, de John Cage, compositor vanguardista

imaginativos que favorecem nossa compreensão da natureza?

norte-americano de meados do século 20. Quando abri a

O progresso da ciência começa pela capacidade de imaginar

partitura e acertei minha postura, comecei, sabendo muito

algo diferente.

bem o que me aguardava. Para quem não está familiarizado
com a peça, trata-se de quatro minutos e trinta e três

Copérnico, Galileu e Darwin, apesar de estarem sujeitos
aos rígidos paradigmas sociais e religiosos de sua época,

segundos de silêncio total. Tecnicamente fácil de tocar, mas

libertaram-nos de nossa prisão intelectual, permitindo-nos

difícil de executar em público – você precisa realmente se

ver a natureza como ela é, e não como gostaríamos que fosse.

comprometer. Passado um minuto, fui interrompido pelo

A rebelião sempre foi o principal motor da cultura humana:

professor, que me expulsou do teatro, para diversão dos meus

imagine se o público tivesse ficado sentado em silêncio na

amigos. Aquilo era o mínimo que eu poderia esperar. Foi uma

estreia de A Sagração da Primavera, de Stravinsky, ou se

jogada arriscada, calculada para reforçar minha reputação

os Sex Pistols (foto acima) não tivessem feito seu infame

escolar de rebelde e palhaço da turma. Em retrospectiva, foi

cruzeiro de barco pelo Tâmisa só porque não obtiveram

um risco que valeu a pena. Teria sido uma farsa se o professor

permissão. E O Clube dos Cinco sem Ally Sheedy sacudindo

tivesse me deixado terminar.

sua caspa? Imagine se John Kennedy decidisse não ir à lua

Assim como no seu caso, minha jornada pela vida tem

por ser difícil demais. Ou se a sufragista Millicent Fawcett

sido um constante cabo de guerra entre a segurança da

não tivesse tido a coragem de clamar: “A coragem chama a

conformidade e a vontade de ir contra o status quo. Por mais

coragem em todos os lugares”.

que gostemos de pensar em nós mesmos como livres

É preciso coragem para pensar e agir de maneira

pensadores, a realidade é diferente. Como todo

diferente. O medo de parecer tolo, o medo da autoridade e,

comportamento animal, o nosso foi moldado por milhões de

particularmente, o medo do fracasso são forças poderosas

anos de evolução. Somos animais que vivem em grupo. A

que lutam para nos manter na linha. Em nosso mundo cada

conformidade não é uma escolha, é nossa configuração

vez mais hiperconectado, avesso ao risco e obcecado por

padrão de fábrica. Os benefícios da cooperação coletiva, do

formulários de opinião, pode parecer mais seguro seguir o

altruísmo e do respeito a nossos idosos contribuíram para o

rebanho. Porém, como a escritora J.K. Rowling disse de forma

extraordinário sucesso de nossa espécie.

tão eloquente a uma turma de formandos de Harvard, “é

Quando se trata de tomar decisões importantes, por

impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a menos que

exemplo, a sabedoria coletiva do grupo geralmente é melhor

você viva com tanta cautela, que seria como se você não

do que a do indivíduo. A mecânica disso foi esmiuçada por

tivesse vivido; se este for o caso, é o mesmo que fracassar”.

décadas de pesquisas feitas por psicólogos e neurocientistas,
que viram diretamente como o cérebro reage quando

Às vezes, vale a pena jogar fora sua cautela. Para o bem
de todos nós.

confrontado com sinais sociais: quando suas ações ou
opiniões divergem das do grupo, o córtex pré-frontal medial
do seu cérebro lhe dirá que algo está errado e colocará você
na linha de novo. Você vive num espectro de conformidade
versus não conformidade, com um pano de fundo cultural em
constante mudança e perpétuo movimento. No entanto,
imagine um mundo em que todos fizessem o esperado. Se a
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Dallas Campbell apresenta ambiciosos programas
de televisão factuais, como Supersized Earth,
City in the Sky, Bang Goes the Theory e Egypt’s
Lost Cities, para a BBC, além de Ciência do
Absurdo, da National Geographic. Seu livro Ad
Astra: An Illustrated Guide to Leaving the Planet
já está disponível.

FOTOS: PICTURE PRESS/CAMERA PRESS/DENNIS MORRIS
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uando eu tinha 15 anos, participei do concurso

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

DESEMPENHO DE EQUIPE

DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A JAGUAR
Há muitos anos, trabalhamos incansavelmente com a Castrol para desenvolver
óleos de motor sob medida para as necessidades de desempenho do seu Jaguar.
O Castrol EDGE Professional é resultado dessa parceria. Com rigorosa qualidade,
este lubrificante é cuidadosamente formulado por especialistas em tecnologia
da Castrol e engenheiros da Jaguar para aumentar a economia de combustível,
reduzir as emissões de CO2 e maximizar o desempenho e a durabilidade do
motor do seu Jaguar.
O Castrol EDGE Professional está disponível exclusivamente no seu
Concessionário Jaguar local.

RECOMENDADO PELA JAGUAR COM EXCLUSIVIDADE
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From £7,500 to £125,000
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