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O prefácio
ANA RAMIREZ, GERENTE SÊNIOR DE INSIGHTS DOS CLIENTES DA
JAGUAR, SOBRE OUVIR A VOZ MAIS IMPORTANTE DE TODAS: A SUA
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nossos clientes atuais e em potencial. Visitamos
vocês em casa, observamos a sua vida e a forma
de utilização dos carros. Até filmamos isso. Pode
parecer um pouco invasivo, mas os nossos participantes sempre estão muito dispostos a isso.
Ficam empolgados ao saber que irão nos ajudar a
criar um novo Jaguar.
Também vemos esse entusiasmo nos nossos
designers e engenheiros. O diretor de design Ian
Callum e a sua equipe estão muito envolvidos em
nosso trabalho e sempre interessados em saber
mais sobre os nossos resultados. O desenvolvimento de um novo Jaguar, dessa forma, se torna
uma experiência muito enriquecedora para todos
os envolvidos. Entretanto, em última análise, a voz
mais importante é a de vocês.
Este é um exemplo de como vocês ajudam a
fazer a diferença: a pesquisa que fizemos ao considerar a possibilidade do F-PACE indicou que
um crossover da Jaguar faria tanto sucesso que
deveríamos criar dois. No entanto, também constatamos que os clientes queriam que um crossover
de Jaguar menor, um “filhote”, tivesse personalidade própria, um carro que se diferenciasse do
F-PACE de tamanho maior.
E, quando pesquisamos as opções de design
do E-PACE, constatamos que o design mais vertical dos faróis dianteiros, mais semelhante ao do
F-TYPE em comparação com o F-PACE, fazia
mais sucesso. Por isso, o carro que revelaremos
nestas páginas tem esse design.
Temos muito orgulho dele e nossa pesquisa nos
garante que irão gostar. Só temos a agradecer pela
ajuda na criação desse automóvel.

Ana Ramirez
Gerente Sênior, Insights dos Clientes

FOTOGRAFIA: JON CARDWELL

O

momento de revelar um novo carro aos
nossos clientes sempre foi extremamente importante e empolgante, especialmente quando é inovador como o
novo E-PACE. Entretanto, os nossos clientes nos
ajudaram a criar o E-PACE, assim como ajudam
a fazer todos os novos automóveis Jaguar.
Trabalho na equipe de insights do cliente da Jaguar
e a nossa missão é levar a voz
dos clientes para o núcleo criativo da nossa empresa.
Para isso, tentamos ver o
quadro geral. Observamos tendências do mundo todo para
podermos prever o tipo de carro
que vocês desejam, talvez até
antes que tenham consciência
desse desejo.
Usamos essas pesquisas
para planejar como deverá ser
o desenvolvimento da marca
Jaguar e identificar que tipo de
automóveis devemos fabricar.
Isso nos levou a criar o primeiro
crossover da Jaguar, o F-PACE;
sabemos que as vendas de
crossovers e SUVs mais do que
dobraram nos últimos cinco
anos. Agora representam um quarto dos carros
vendidos por ano no mundo todo – sendo que os
crossovers compactos, como o E-PACE, apresentam um crescimento particularmente rápido.
Portanto, faz sentido que a Jaguar tenha uma presença forte nesse mercado empolgante. E, evidentemente, conversamos diretamente com vocês.
Convidamos os nossos clientes atuais e aqueles
que desejamos conquistar para analisarem os
nossos estudos iniciais de design – em sigilo,
obviamente. Damos iPads e pedimos que vocês
analisem e classifiquem os carros. Em seguida,
conversamos com vocês mais detalhadamente
para entender, de fato, as respostas. Nós até procuramos vocês. Realizamos projetos de pesquisa
etnográfica em que “mergulhamos” na vida dos

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.

O Diário
VER ÃO/O UTO N O D E 2017

CASO VOCÊ NÃO TENHA VISTO
29 de junho a 2 de julho
FESTIVAL DA VELOCIDADE DE GOODWOOD
Goodwood é o maior evento automotivo do verão. Ocorre
no litoral sul da Inglaterra, na propriedade do Lorde March.
O tema do festival de 2017 é “Picos de Desempenho – os
Agentes Transformadores dos Esportes a Motor” – perfeito para o lançamento do Project 8 SV da Jaguar.
Project 8 é o nome dado a uma exposição exclusiva de
automóveis Jaguar XE, desenvolvida pelas Operações
de Veículos Especiais da Jaguar. Com 600 cv e 700 Nm
de torque, será o Jaguar mais potente e rápido produzido
para acelerar na estrada. Trezentos desses modelos raros
da Jaguar, um sonho de colecionador, estarão disponíveis
para compra. Para os que estavam procurando somente
um breve momento de emoção, um dos primeiros 8s
ficou à disposição para passageiros percorrerem trajetos
na lendária Hill Run. Uma emoção garantida.
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FOTOGRAFIA: HUBER-IMAGES.DE/STERNBERG NATALIE, JOHN WYCHERLEY

julho

Para saber mais, acesse goodwood.com ou faça
uma busca sobre “Jaguar Project 8”
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15 a 16 de julho
E P R I X D E F Ó R M U L A E , N OVA YO R K
A série de corridas de veículos elétricos chega
à cidade de Nova York para o primeiro ePrix
de Fórmula E de Nova York. Com o evento no
Brooklyn Cruise Terminal, as ruas e o porto de
Nova York irão se transformar em uma pista
de corrida para carros elétricos super-rápidos.
Em julho, estarão na pista Mitch Evans e Adam
Carroll, pilotos da Panasonic Jaguar Racing,
disputando sua primeira corrida de monoposto
reconhecida pela FIA a ser realizada nos cinco
distritos de Nova York.
Para saber mais detalhes sobre os locais de disputa
da Fórmula E e as corridas de veículos elétricos da Jaguar,
acesse jaguar.com/jaguar-racing

11 a 17 de julho
C O P E N H AG U E
S E M A N A D O S O RV E T E
A primeira edição deste
festival dedicado ao sorvete
ocorreu no ano passado,
na região central de
Copenhague.
O festival volta à cidade
pelo segundo ano, com
uma grande variedade de
sabores produzidos por
alguns dos melhores
fabricantes de sorvete, que
viajam à capital dinamarquesa para aliviar a alta
temperatura, que, para a
surpresa de muitos,
pode chegar a até 35 °C
nos meses de verão.
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FOTOGRAFIA: MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES, MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS, ARQUIVOS DA FUNDAÇÃO FRANK LLOYD WRIGHT/MUSEU DE ARTE MODERNA/BIBLIOTECA AVERY DE ARQUITETURA E BELAS ARTES/
UNIVERSIDADE DE COLÚMBIA, NOVA YORK (2), MUSEU DE ARTE MODERNA, NOVA YORK, DOAÇÕES DO FUNDO DAVID ROCKEFELLER, JR., FUNDO IRA HOWARD LEVY E FUNDO DE COMPRAS JEFFREY P. KLEIN

10 a 23 de agosto
C E N TO E C I N Q U E N TA A N O S D E F R A N K L LOY D
W R I G H T: R E V E L A N D O O A R Q U I VO
Cento e cinquenta anos após seu nascimento, o Museu
de Arte Moderna (MoMA) de Nova York celebra o trabalho do célebre arquiteto americano com esta grande
exibição. Quatrocentos e cinquenta peças criadas pelo
arquiteto em seus 60 anos de carreira, entre móveis,
álbuns de recortes e modelos de alguns de seus
edifícios famosos, ficarão em exposição o mês inteiro.

agosto
THE JAGUAR
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18 a 31 de agosto
BUENOS AIRES
F E S T I VA L E C O PA D O
M U N D O D E TA N G O
Mais de meio milhão de pessoas
visitam Buenos Aires para curtir o maior
festival de tango realizado todos os anos
em agosto, na Meca desse estilo, onde
os operários de La Boca inventaram esse
bailado apaixonado. Agora, milhares de
dançarinos profissionais protagonizam
o ponto alto do festival, a Copa do Mundo
de Tango, disputada no Luna Park.
Como o evento é um grande sucesso tanto
para os portenhos quanto para os
turistas, os ingressos são rigorosamente
limitados a, no máximo, dois por
pessoa e são vendidos apenas por
ordem de chegada.
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setembro

FOTOGRAFIA: LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, AGÊNCIA ANATOL/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT

14 a 24 de setembro
I A A , F R A N K F U RT M OTO R S H OW
O IAA – também conhecido como Frankfurt Motor Show –
é um evento de destaque para os fanáticos por carros do
mundo todo. A exposição é também a sua oportunidade
de ver o mais novo membro da família automotiva da
Jaguar Land Rover: o novo Range Rover Velar. O Velar
amplia os limites do design do Range Rover, com um
exterior funcional e elegante e uma cabine que
estabelece novos padrões de reducionismo cheio de
estilo. Porém, em Frankfurt, ele vai dividir o palco com
a linha cada vez maior de veículos Jaguar. Você ficará
impressionado com todos eles.
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23 a 30 de setembro

Para obter mais informações, inclusive sobre como
se inscrever para ser voluntário nos Jogos Invictus
de 2017, acesse invictusgames2017.com
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24 de setembro a
15 de outubro
B I E N A L I N T E R N AC I O N A L
D E A RT E D E P EQ U I M
Já em sua sétima edição, a bienal oficial
chinesa de arte contemporânea
internacional – chamada Bienal Internacional de Arte de Pequim – apresenta
trabalhos de até 100 países. Uma
exibição arrebatadora de cultura, no
ano de 2017 terá como tema a Rota da
Seda e contará com obras de pintores
e escultores do mundo todo, expostas
na capital chinesa no Museu Nacional
de Arte de Pequim.

FOTOGRAFIA: DONY WENJIE/GETTY IMAGES

JOGOS INVICTUS 2017
Os Jogos Invictus, assim chamados em homenagem ao famoso poema de William Ernest Henley,
celebram a contribuição do esporte nos aspectos
físico, psicológico e social dos militares e mulheres. Os primeiros Jogos Invictus com patrocínio
da Jaguar Land Rover foram realizados em Londres em 2014, depois que o Príncipe Harry, inspirado pelos Warrior Games dos EUA, percebeu a
importância do esporte e da atividade física para
acelerar a recuperação, contribuir para a reabilitação e promover a compreensão e o respeito. A
Jaguar Land Rover manteve a parceria com os jogos em 2016, em Orlando, e agora voltará como
parceiro patrocinador pela terceira vez nos jogos
deste ano em Toronto, no Canadá, de 23 a 30 de
setembro. Neste ano, 550 atletas militares de 17
países competirão em 12 provas, inclusive o Desafio de Direção do Jaguar Land Rover, com o
apoio de milhares de espectadores e mais de
1.500 voluntários.
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F R I E Z E LO N D R E S
O Frieze Londres, realizado
no Regent’s Park de 5 a 8 de
outubro, é destaque no
calendário artístico e cultural.
A exposição de artes Frieze,
um conjunto de palestras,
exposições impressionantes
e venda de arte de mais de
1.000 dos principais artistas,
envolvendo mais de 160 das
melhores galerias do
mundo, volta a Londres
pela 14 a vez.
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FOTOGRAFIA: MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5 a 8 de
outubro

outubro

28 a 29 de outubro
C I DA D E D O C A B O
FES TIVA L I NTER N AC I O N A L D E P I PA S
Libere a Mary Poppins que existe em você
na Cidade do Cabo neste outono, no
maior festival de pipas da África. Criadores
e controladores de pipas de todo o
continente chegam à Cidade do Cabo
para o festival, que atrai mais de 20.000
turistas para a cidade todos os anos.
Além de workshops sobre como fazer
pipas, a culinária da região
estará presente, representada pelos
vendedores ambulantes locais.

THE JAGUAR
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novembro

V E R ÃO/O U TO N O D E 2 0 1 7

Não se esqueça...
AC A D E M I A D O G E LO 2 0 1 8
Na reta final do ano se aproxima a nova
edição de um dos eventos mais empolgantes
da Jaguar: a Academia do Gelo. Nos primeiros
meses de 2018, aproveite para viajar para a
gelada e onírica Arjeplog (de 1822 habitantes),
no interior da Suécia, para curtir uma experiência de direção inigualável.
Os motoristas podem participar da segunda
operação da academia, acelerando nos lagos
congelados e na tundra com um F-TYPE ou
F-PACE na mesma unidade de testes em clima
frio onde a Jaguar põe seus carros à prova.
Conte com o apoio pessoal de instrutores
experientes na hora de dirigir durante o dia e
passe as noites em um hotel autêntico – tudo
isso em uma das regiões mais extraordinárias
do hemisfério norte. Para viver essa experiência, faça já a sua reserva no programa
de três ou quatro noites na Academia do
Gelo de 2018 em Arjeplog.

1 a 30
de novembro
KOYO, JA PÃO
O koyo anual no Japão é uma
tradição tanto para os moradores
locais quanto para os turistas.
É imperdível para quem se
encontra no país no mês de
novembro. Assim como as cerejeiras florescem na primavera,
as folhas adquirem uma cor
dourada encantadora no outono.
As regiões central e sul do Japão
testemunham a transformação
das folhas nessa época.
O mês de novembro é o ideal
para uma visita que, com
certeza, será bem marcante.

FOTOGRAFIA: NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Para saber mais e fazer reservas, acesse
jaguar.com/experiencesweden
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PAC E
I N VA D E R

TEXTO: Ben Oliver

A novidade da Jaguar está abalando o mercado com o brilho
da juventude. Ouvimos as primeiras impressões sobre
o E-PACE, o melhor carro esportivo, compacto e prático

Qualquer recém-chegado que
se preze quer deixar a sua
marca de imediato, e o E-PACE
da Jaguar, absolutamente
inovador, já está chamando a
atenção.
Surpreendente e agradável
na mesma proporção, o novo
membro da família Jaguar é
uma mistura de design
acentuadamente esportivo,
agilidade incomparável e
praticidade divertida, pronta
para tudo o que pode acontecer
com uma jovem família ou uma
pessoa que leva uma vida
dinâmica.
Conversamos com
clientes potenciais inﬂuentes,
especialistas e pessoas
diretamente responsáveis pelo
desenvolvimento do carro, para
conhecer suas opiniões sobre o
motivo pelo qual esse carro
esportivo compacto e prático é
inovador não só para a Jaguar,
mas para todo o mercado de
desempenho.

THE JAGUAR
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• Capacidade de reboque
de 1.800 Kg

• Suspensão traseira
multibraço soﬁsticada

• Sistema dinâmico
adaptável opcional

• Suspensão totalmente
independente

• Conjunto de transmissão
ativo para aumento da
agilidade

• Controle de progresso
em todas as superfícies

• Lançamento em baixo
atrito

• Tração intuitiva nas
quatro rodas

DESEMPENHO
ADAPTADO PARA
UM JAGUAR

“EQUILÍBRIO ENTRE BELEZA
E PRATICIDADE”
22

Acredito que atingimos esse equilíbrio. Para
mim, a “embalagem” do carro é tão boa quanto
o design exterior. No interior, deu-se muita
atenção aos detalhes ligados à armazenagem
no carro. Há algumas características muito
inteligentes no console central entre os bancos
dianteiros, por exemplo, e nas portas, no portaluvas e no porta-malas, para melhorar a
usabilidade do carro.
Evidentemente, tivemos acesso à
tecnologia da Land Rover, nossa marca irmã,
mas adaptamos essa tecnologia para um
Jaguar. Nas condições em que você pode
preferir usar o Jaguar — por exemplo: na
grama molhada, na neve ou no gelo — o carro
se sai muito bem.
Acredito que a primeira compra leva em
conta o visual do carro, mas o que faz a
pessoa dar preferência a uma marca é a
capacidade de suprir necessidades e até de
prever necessidades que você não esperava.
Eu acredito que o E-PACE é assim. Tenho
certeza de que ele terá muitos clientes ﬁéis
que continuarão com ele.

• Vetor de torque para
curvas mais precisas

Se há 25 anos, quando eu
comecei a trabalhar na
Jaguar, você me dissesse
que eu seria engenheirochefe de programa para um
SUV de desempenho como
esse, eu teria achado isso uma loucura.
Entretanto, eu sabia que, se fôssemos
realmente inovar e desaﬁar os conceitos
sobre o que um Jaguar poderia ou deveria ser,
eu precisaria trabalhar com uma equipe jovem
e muito talentosa. E trabalhei com uma equipe
assim. Durante todo esse projeto, procuramos
pensar diferente. Esse é o trabalho que eu
sempre desejei.
Quando começamos, percebemos que
muitos clientes queriam um carro que
passasse a sensação de um esportivo, mas a
fase ou o estilo de vida dessas pessoas pede
um automóvel com quatro lugares e muito
espaço. Por isso, começamos a falar de um
carro esportivo que poderia ser usado todo
dia. Nossa intenção era oferecer o melhor
equilíbrio possível entre beleza e praticidade.

O ENGENHEIRO-CHEFE
GRAHAM WILKINS – ENGENHEIROCHEFE DO PRODUTO E-PACE

Não há como discutir com
estatísticas. No mundo todo, o
segmento de SUVs compactos
é o que mais cresce no mercado
automotivo. Os compradores
adoram a combinação de altura
de chassi elevada, porta-malas
maior, espaço para cinco passageiros e a
segurança extra da tração nas quatro rodas.
A maioria das pessoas precisa de automóveis desse tipo para usá-los como meio de
transporte prático, frequentemente para a
família. Entretanto, como é uma compra que
envolve uma quantia alta, queríamos um belo
visual para passar a imagem certa.
Marcas premium como a Jaguar têm um
papel importante a desempenhar no mercado
de SUV - o design e o apelo da marca são
muito importantes nesse mercado.
O F-PACE foi uma jogada ousada e vem
sendo muito bem recebido. Agora temos o
E-PACE, que teve o tamanho reduzido e agora
abre um mercado totalmente novo. Analisando
as especiﬁcações do carro, ﬁca claro que a

JORNALISTA DO SETOR AUTOMOTIVO
E MÃE ERIN BAKER –
DIRETORA DA SEÇÃO CARS
NO JORNAL THE TELEGRAPH

Jaguar se manteve ﬁel às suas raízes de direção dinâmica. Eu acredito que esse carro será
mais voltado para motoristas determinados do
que a maioria dos SUVs.
Não irá decepcionar quem já é proprietário
de um Jaguar, pessoas que, por exemplo, têm
um F-TYPE e precisam de um SUV para a
família. Entretanto, também mostrará às pessoas que adquirirem o primeiro Jaguar que o
DNA da marca não mudou.
Eu, que sou mãe de dois ﬁlhos, acredito que
esse carro se sairá muito bem como um automóvel versátil para a família. O interior tem
alguns toques inteligentes, e o espaço amplo
no porta-malas é muito importante para o
transporte de compras, bicicletas ou malas de
famílias nas férias. Conversando com os engenheiros, ﬁquei sabendo que eles se esforçaram
para criar mais espaço para as pernas no banco
traseiro — isso é importante.
Se eu fosse projetar um carro esportivo para
o dia a dia com altura do chassi elevada e
porta-malas grande, ele seria bem parecido
com este.

“ESSE CARRO SE SAIRÁ MUITO
BEM COMO UM AUTOMÓVEL
VERSÁTIL PARA A FAMÍLIA”
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Eu acredito que, quando as
pessoas dirigirem o E-PACE
pela primeira vez, todos os
adjetivos felinos que as
pessoas aplicam aos automóveis Jaguar virão à
mente. É um carro equilibrado, ágil e preciso.
Não há motivos para que ele seja menos Jaguar
por ser um pouco mais alto e adequado para
todos os tipos de estrada.
O E-PACE é uma mistura daquilo que aprendemos com o sedã XE e o F-PACE. O tamanho
do XE é mais próximo ao do novo E-PACE, e
eu acredito que ele tenha um dos melhores
sistemas de direção que já produzimos. Essa
foi a nossa referência — nosso objetivo foi
obter a mesma precisão na direção.
Entretanto, é importante encontrar o equilíbrio correto. Não queríamos comprometer o
conforto por causa da precisão, e o reﬁ namento desse novo carro é, no mínimo, igual
ao dos nossos sedãs.

24

THE JAGUAR

• Ingenium a diesel,
4 cilindros com
turbo: 150 cv, 180 cv,
240 cv

• Ingenium a gasolina,
4 cilindros com
turbo: 249 cv, 300 cv

OPÇÕES DE
MOTOR

“É UM CARRO
EQUILIBRADO,
ÁGIL E PRECISO”

O CAMPEÃO DA EXPERIÊNCIA EM
DIREÇÃO MIKE CROSS – ENGENHEIROCHEFE DE INTEGRIDADE DOS VEÍCULOS

Do F-PACE, aproveitamos a experiência da
implementação das qualidades características
da Jaguar em um veículo mais alto, com maior
altura de chassi, e ele foi muito bem recebido
pelos críticos. Na verdade, o E-PACE facilitou a
nossa tarefa, porque é um pouco mais compacto.
Como era de se esperar, há muita coisa boa
acontecendo. O sistema de conjunto de transmissão ativo é um aspecto importante.
Na direção regular em boas condições, a tração ocorre principalmente nas rodas dianteiras,
para proporcionar uma eﬁciência ideal do combustível. Em superfícies ruins ou durante uma
direção mais agressiva, o sistema pode mandar
mais potência para a parte traseira, dividindo
ativamente o torque entre as rodas traseiras,
dando mais potência para a traseira externa —
para ajudar a entrar com a frente do carro em
uma curva, por exemplo.
A transmissão ativa proporciona a sensação
clássica de tração traseira da Jaguar, mas com a
segurança absoluta da tração nas quatro rodas.

Eu tenho um Jaguar XJS
1985 clássico que uso em
Munique durante o verão. É
um carro muito legal. Antes
disso, tive um Jaguar moderno. No entanto, quando
a neve chega e a temporada de snowboard começa, eu preciso de um carro com tração nas
quatro rodas, uma boa distância em relação ao
solo e muito espaço na traseira.
O SUV é perfeito para mim, e eu já tive dois.
Eu só não usava um Jaguar durante o inverno
porque, até agora, a empresa não tinha lançado um SUV menor.
Preﬁro um carro mais compacto. Por isso,
apesar de gostar muito do F-PACE, o tamanho
menor do E-PACE é ideal para mim e também
seria adequado para transportar dois ﬁlhos.

O CAÇADOR DE EMOÇÃO
TASSILO HAGER - EDITOR EXECUTIVO DA
REVISTA PLEASURE, SOBRE SNOWBOARD

Nos meus carros de inverno, geralmente eu
desço totalmente um banco e jogo a mala das
pranchas na parte de trás. E a mala ﬁca lá até
abril! Eu também carrego várias outras coisas,
como botas, roupas de frio e um capacete.
Além disso, levo alguns amigos. Assim ﬁca
mais divertido. Em relação ao espaço para as
pernas na parte de trás do E-PACE, acredito
que tudo isso caberia, sem problemas.
Também gostei muito do design. Não há
nada parecido nesse segmento. É possível notar o DNA da Jaguar, com características do
F-TYPE e do F-PACE, mas esse carro tem personalidade própria.
Praticamente tudo o que eu considero
característico do Jaguar está no E-PACE, e
nenhum outro SUV compacto é um Jaguar. É
importante poder dizer “Eu tenho um Jaguar”.

• Câmera 360 graus
opcional

• Pacote opcional de
direção

• Pacote opcional
para estacionar

• Assistente dianteiro
e traseiro de
estacionamento

• Câmera de ré

• Monitoramento das
condições do
motorista

• Assistência para se
manter na faixa

ASSISTÊNCIA AO
MOTORISTA

“NÃO EXISTE NADA PARECIDO”
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• Chave Activity Key
vestível e à prova
d’água (opcional)

• Porta-malas elétrico
opcional, acionado sem
as mãos

• Espaço de carga com
1,3 m de largura

• Armazenamento com
design nas duas portas
(5,3 L na dianteira,
4,3 L na traseira)

• Porta-copos removíveis

• Porta-luvas de 10 L

• Console central
profundo, de 8,4 L

• O melhor
armazenamento de
objetos pequenos da
categoria

O MAIS PRÁTICO DA
CATEGORIA

• Seletor de marcha
SportsShift

• Volante de couro com
3 raios

• Bancos esportivos
modelo padrão
R-Dynamic

• Materiais de alta
qualidade

INTERIOR COM
FOCO NO
MOTORISTA

“A CABINE É MUITO PRÁTICA E
PASSA A SENSAÇÃO DE CARRO
ESPORTIVO, COM FOCO NO
MOTORISTA”
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personalizada

touchscreen

• Página inicial

carregamento USB

• Até 5 soquetes de

smartphone

para aplicativos de

• Conectividade opcional

última geração

• Tela touchscreen 10” de

opcional

• Hotspot de Wi-Fi 4G

CONECTADO EM
QUALQUER LUGAR

THE JAGUAR

21” opcionais

opcionais

de LED tipo Matrix

• Faróis dianteiros

LED

características de

elegantes de LED

• Luzes traseiras

• Faróis dianteiros

esportivos

nos carros

• Design inspirado

PRESENÇA
MARCANTE NA
ESTRADA
28

• Rodas de liga de

tivos, como a alça de teto bastante característica e o foco no motorista.
Também trabalhamos muito em relação à
qualidade do E-PACE, com os materiais
corretos, detalhes certos e boas práticas de
fabricação em todos os aspectos.
No exterior, minha característica preferida é o friso ao longo da linha da cintura,
que se sobrepõe antes de desaparecer na
traseira. Se você olhar embaixo, verá uma
dobra muito acentuada, como se fosse
quase um corte na lateral da carroceria. A
ﬁ nalidade dessa dobra é quebrar a massa
visual, proporcionando a elegância característica de um Jaguar.
Oferecemos coisas desse tipo aos nossos
clientes. Esteticamente, eles têm uma percepção muito aguçada. Se você exagera para
chamar a atenção, isso não os engana. Portanto, o E-PACE não é um carro “gritante”.
Acredito que ele apenas sussurra um pouco
mais alto.

O E-PACE precisava ter
personalidade própria: a
nossa intenção é que as
pessoas gostem dele por
suas características próprias. O carro deixa claro
que é um Jaguar. Com o desenvolvimento do
F-PACE, aprendemos a aplicar as linhas características da Jaguar em um carro com proporções diferentes das que existem nos esportivos e sedãs.
O E-PACE tem que ser esportivo, porque é
um Jaguar. No entanto, ele expressa essa esportividade dentro de uma série de restrições. As pessoas esperam que um SUV seja
prático, e eu acredito que atingimos um bom
equilíbrio entre todos esses elementos.
Adotamos uma abordagem semelhante em
relação ao interior. A cabine é muito prática,
passa a sensação de carro esportivo, e não
temos vergonha de dizer que copiamos alguns detalhes diretamente dos nossos espor-

O GURU DO DESIGN
IAN CALLUM –
DIRETOR DE DESIGN DA JAGUAR

RETRATO: CHARLIE GRAY

Dados oﬁ ciais de consumo de
combustível do E-PACE em L/100 km:
Urbano 5,6 – 9,7
Rodoviário 4,2 – 7,0
Combinado 4,7 – 8,0
Emissões de CO2 em g/Km: 124 – 181
Apenas para ﬁ ns de comparação;
os dados reais podem variar.

“ELE EXALA ESPORTIVIDADE”

Acesse jaguarbrasil.com.br para saber mais
sobre o novo E-PACE e vê-lo em ação

THE JAGUAR

29

30

THE JAGUAR

FOTOGRAFIA: XBLADES MEDIA HOUSE

Com apenas 16 anos de
idade, Luke Bannister, de
Somerset no Reino Unido, já
foi consagrado campeão
mundial e é considerado um
dos pilotos profissionais de
drone mais promissores do
mundo. Aos finais de semana,
ele ainda se encontra com os
amigos para praticar e
aperfeiçoar suas habilidades
de pilotagem.

DRONE
RANGERS
A DISPUTA PARA DEFINIR O
MUNDO EMERGENTE DOS PROFISSIONAIS
EM CORRIDA DE DRONES
TEXTO: Simon Parkin
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N OVA T E C N O L O G I A
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A corrida de drones se tornou um grande negócio, com
várias ligas de competição que atraem pilotos com muitos
prêmios em dinheiro. Luke Bannister (acima, à direita)
e Gary Kent (mais abaixo), membros da equipe
NEXBLADES, estão entre os que procuram assumir a
liderança à medida que o esporte continua a crescer.

FOTOGRAFIA: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

ois anos atrás, com a chegada do Ano Novo, Gary
Kent, 37 anos, gerente de rede de TI de Surrey, Inglaterra, tomou uma decisão: passaria vinte horas
tentando algo que nunca havia feito antes. Pouco
tempo depois de ter feito essa
promessa, um amigo, antigo competidor semiprofissional de
eSports que jogava vídeo games por prêmios extravagantes,
mostrou a Kent um vídeo do YouTube com uma corrida de
drones. O vídeo mostrava um grupo de pilotos controlando
drones que emitiam um zumbido constante, cada um iluminado
com identificação de LEDs coloridos e em velocidades altíssimas.
Os pilotos usavam óculos de realidade virtual para controlar seus
drones e, assim, viam a ação como se estivessem dentro da cabine de um avião. Imediatamente Kent encomendou um drone
que pudesse caber na palma da mão – um primo jovem e distante das grandes máquinas usadas hoje para todas as finalidades, desde a produção de vídeo profissional até a gestão de culturas, ou drones usados em alguns países para entregas de
pacotes. “Eu fiquei fascinado na hora”, Kent me disse. “Eu sabia
que aquilo tinha tudo a ver comigo.”
Aquelas vinte horas logo se transformaram em uma semana
e depois isso virou um passatempo constante ao qual ele passou
a se dedicar. Kent atualizou seu drone e começou a se encontrar com os colegas numa clareira deserta na Floresta Swinley,
em Bracknell, na Inglaterra, onde pilotava entre as árvores.
À noite, Kent praticava no ginásio abandonado depois que os
estudantes da faculdade onde trabalhava tinham ido para
casa. O talento de Kent em relação à consciência espacial e
aos tempos de reação rápidos, aprimorados por anos em
jogos competitivos de vídeo games, fizeram dele um piloto
habilidoso. Não muito tempo depois, ele se inscreveu com
uma equipe profissional e, em alguns meses, ele já pilotava
seu drone a uma velocidade de mais de 150 km/h numa mina
de sal na Romênia, numa etapa da Drones Champions League
(Liga dos Campeões de Drones).
Embora a corrida de drones exista há mais de cinco anos,
foi somente nos últimos doze meses que o esporte floresceu e
passou de um hobby praticado em estacionamentos de supermercados e em clareiras nas florestas para um empreendimento
multimilionário, com equipes profi ssionais, calendários de
corridas, patrocínios lucrativos, pacotes de direitos de canais de
TV e a emergência de megastars como Kent. O que possibilitou
tudo isso foi a convergência dos avanços tecnológicos. Uma
câmera minúscula, montada no nariz do drone, permite ao piloto
controlar o veículo usando óculos de realidade virtual. Os avanços na tecnologia das baterias de lítio aumentaram a velocidade
dos drones adequados à competição profissional (o tamanho e
a potência da bateria ditam atualmente a classe de corrida na
qual o drone se encaixa).
Numa corrida de sprint de 400 m, que normalmente é
dividida em quatro ou cinco voltas de dois minutos, as velocidades podem ultrapassar os 200 km/h. Algumas competições
têm eventos de corrida de arrancada, na qual toda a energia
da bateria pode ser gasta numa única explosão avassaladora.
E é um membro da NEXBLADES, equipe de Kent, que detém
o recorde atual: 0-100 km/h em 1,2 segundo – mais rápido do
que, digamos, um SVR tipo F.
Em 2016, os melhores pilotos de drone do mundo se reuniram
em Dubai para a corrida inaugural do World Drone Prix. Mais
de 150 equipes competiram. Um estudante de 15 anos de

A CORRIDA DE
DRONES
FLORESCEU E
PASSOU DE UM
HOBBY A UM
EMPREENDIMENTO
MULTIMILIONÁRIO
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NUMA CORRIDA
DE SPRINT DE
400 M, A VELOCIDADE
PODE ULTRAPASSAR
200 KM/H
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A tecnologia desempenha um papel crucial em
qualquer corrida de drones profissional. Algumas
ligas impõem limitações aos chassis e ao
tamanho das baterias, enquanto outras permitem
que os pilotos otimizem seus drones da forma
como entenderem. Porém, em última análise, são
os pilotos humanos, sua consciência, habilidade
de coordenação e tempos de reação que
estabelecem a diferença entre triunfo e fracasso.

N OVA T E C N O L O G I A

Somerset, Inglaterra, Luke Bannister, levou para casa o primeiro
prêmio de US$ 250.000. “Eu tive essa sensação fantástica de
liberdade, como um pássaro voando, vendo o mundo de cima”,
Bannister me contou sobre a corrida. “Não foi difícil. Eu me tornei
o próprio drone.”
Graças a histórias como a de Bannister, a corrida de drones
passou a atrair multidões cada vez maiores e profissionais cada
vez mais dedicados. Em setembro passado, durante um evento
programado para coincidir com o Paris Drone Festival, os pilotos
fizeram seus drones voarem pela Avenue des Champs-Élysées.
Uma multidão de mais de 150.000 espectadores se reuniu
para assistir.
“Tenho extrema confiança de que o esporte ganhará cada
vez mais força”, diz Richard De Aragues, diretor do documentário de 2011, TT3D: Closer to the Edge, e fundador da equipe
NEXBLADES, pela qual Kent e Bannister competem agora.
De Aragues ressalta que a sua carreira como documentarista
premiado assumiu um papel secundário em relação ao esporte
nos últimos meses, já que indiscutivelmente conseguiu montar
a equipe de pilotos mais forte do mundo. “Temos os cinco
melhores pilotos classificados do mundo em nossos livros”, diz
ele. “Vencemos franceses, espanhóis, holandeses e irlandeses
e os nossos pilotos derrotaram a maioria dos melhores pilotos
em ligas rivais.”

FOTOGRAFIA: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

C

omo em qualquer esporte que está começando, diversos
empresários estão lutando para dominar o campo e
estabelecer a liga definitiva. A Drone Racing League
(DRL), cofundada por Nicholas Horbaczewski, um americano
que ajudou anteriormente a estabelecer a série Tough Mudder
de corridas de resistência física, atraiu mais de US$ 20 milhões
em investimentos nos últimos 18 meses. “O nosso objetivo é
aproveitar que o esporte de corridas de drones se encontra em
ascensão e transformá-lo num espetáculo mundial”, disse ele.
A DRL está no caminho certo para conseguir isso, tendo assinado
acordos com parceiros gigantes, como a ESPN e Sky Sports,
para transmitir seus eventos de 2017, que serão realizados em
vários estádios esportivos em todo o mundo. “A definição do que
as pessoas consideram ser um esporte está se ampliando”, disse
Steve Smith da Sky Sports durante uma recente conferência
de imprensa para anunciar a parceria, rebatendo as acusações
de que a corrida de drones não se encaixa na categoria.
Recentemente, a DRL assinou uma parceria de patrocínio com
a seguradora alemã Allianz, uma empresa cujo nome geralmente
é encontrado na lateral de carros de Fórmula 1.
“O que a Red Bull fez com os esportes radicais é o que queremos fazer com os esportes digitais”, disse Jean-Marc Pailhol da
Allianz. “Queremos tornar a corrida de drones um dos principais
esportes do planeta.”
Ligas rivais, como a Drone Champions League, agora estão
competindo pela atenção, ao organizarem corridas em locais
mundialmente famosos. Ainda este ano, a liga realizará uma
corrida na Grande Muralha da China, com transmissão ao vivo
na CCTV, a maior rede de TV da China. O canal DR1 dos EUA
também está apresentando um calendário de corridas lotado
com eventos que serão realizados em grandes cidades europeias.
O DR1 possibilita que os pilotos projetem a especificação de seus
drones, como na Fórmula 1, enquanto a DRL obriga que todos
os competidores usem drones com a mesma especificação.

Os futuros guardiães das corridas de drones estão trabalhando
pesado para a afluência do dinheiro, tanto quanto para impulsionar a inovação tecnológica. “Este ano estamos passando de
baterias 4S para baterias de classe 5S e 6S”, diz De Aragues.
“Isso resultará num aumento significativo na potência. Essa
potência pode então ser usada para facilitar corridas de longa
distância ou para aumentar a velocidade.” Os retransmissores
das corridas, para quem o rastreamento dessas pequenas
aeronaves que parecem mosquitos se deslocando pelo espaço
3D é um grande desafio, também estão pressionando para que
os construtores de drones usem chassis maiores. “Quanto maior
o quadrilátero, mais iluminado e mais físico ele se torna”, diz
De Aragues. “Fizemos testes com um chassi de 700 mm. Um
drone desse tamanho correndo a toda velocidade parece um
Black Hawk (helicóptero médio bimotor de transporte utilitário).”
À medida que os drones aumentam em dimensão e potência,
os orçamentos envolvidos aumentam com eles. Ainda assim,
De Aragues acredita que a corrida de drones é um esporte
democrático. “As pessoas podem construir um quadricóptero
de baixo preço”, diz ele. “Nem mesmo no kart e no automobilismo isso é possível. A macromanjedoura será a microcorrida.
Alguém poderia comprar um pacote de quatro desses artefatos
e criar uma corrida em casa. Assim, as crianças seriam treinadas
com uma libélula em vez de um avião de caça.” Independentemente da especificação do modelo utilizado, os requisitos do
piloto, segundo o campeão mundial Bannister, permanecem os
mesmos: “É preciso ter coordenação rápida entre olhos e
mãos, capacidade de manter a calma e ficar completamente
focado enquanto estiver pilotando.”
A corrida de drones pode ainda não oferecer uma carreira
viável para um jovem piloto de talento da maneira que o automobilismo oferece, mas os ganhos em potencial para os
principais competidores são bastante significativos. “Conheço
algumas pessoas que treinam em tempo integral nos EUA, mas
neste momento ainda é muito difícil mergulhar tão cedo no
esporte”, diz Kent. “Eu tenho uma família, um filho, então é
complicado dar esse salto de fé. Eu acho que isso pode ser mais
viável apenas para algumas pessoas, talvez para os jovens que
acabaram de sair da faculdade. Mas, neste momento, seria
um risco grande demais para mim. Mas esse é o meu objetivo.
É como fazer uma atividade qualquer da qual se gosta muito
e ganhar a vida com ela. Não parece trabalho.”

Richard De Aragues (à esquerda) conseguiu combinar a carreira
de documentarista com suas responsabilidades como fundador da
equipe NEXBLADES
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MARKE

CARREGANDO
O GRID
Jason Barlow conta todos os detalhes dos bastidores da semana anterior à corrida
de Fórmula E na Cidade do México, revelando como o trabalho em equipe
e a preparação detalhada ajudam a Panasonic Jaguar Racing a pegar embalo.
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O Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do
México, fica a impressionantes 2.240 m acima do nível do
mar. É uma pista de 2,1 Km que passa por um dos diversos
parques que dão vida a uma megacidade com 22 milhões
de habitantes. Na hora do rush, 3,5 milhões de automóveis
ocupam as estradas da cidade, causando
congestionamentos gigantes, mas a equipe da Panasonic
Jaguar Racing não deixa nada de lado.
Muito pelo contrário: a agenda da equipe na semana
anterior a um evento como a corrida na Cidade do México
é cumprida com precisão militar. Começa na quarta-feira
ao meio dia, quando a equipe de apoio chega à oficina
para descarregar os caminhões, enquanto os engenheiros
e mecânicos da prova realizam a primeira das muitas
sessões informativas necessárias para orientar toda a
equipe ao chegar ao local de realização de uma corrida.
Junte-se a nós e veja detalhes exclusivos da preparação
dentro e fora da pista.

FOTOGRAFIA: LAT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

LIÇÃO DE CASA

A própria Cidade do
México impõe seus desafios, como nos conta Adam
Carroll, piloto da Jaguar: “Algumas corridas acontecem em lugares muito
quentes. Por isso, é importante fazer
uma preparação na sauna. Para a corrida no México, também houve uma preparação adicional relacionada à altitude, com a equipe da Universidade de
Loughborough - isso me ajudou a melhorar minha frequência cardíaca.”
Pesquisas e outros tipos de preparação são realizados antes mesmo que a
equipe deixe a sua sede no Reino Unido.
Patrick Coorey, engenheiro de prova de
Carroll, explica: “Se a prova é disputada
em uma pista nova, nós obtemos informações, como os desenhos em CAD,
com quatro semanas de antecedência,
aproximadamente. Geralmente, a nossa
primeira análise é feita com um mapa
detalhado da simulação de pilotagem.
Usamos isso para simular diversas
opções, para conhecer as características da pista e compará-la com outros
circuitos conhecidos. Queremos
encontrar a forma mais eficiente de usar
e captar a energia em cada volta.”
No entanto, o processo não para por
aí. “Como ainda não pilotamos
no circuito, procuramos diferenças em
relação às nossas simulações assim que
chegarmos ao local, na quarta-feira”,
acrescenta. “Pequenos buracos ou
ondulações só podem ser identificados
quando estamos no local. Por isso,
precisamos conhecer a pista em
primeira mão.”

Pés no chão: Engenheiro de prova Patrick Coorey (acima, à direita) e a equipe analisam o circuito da Cidade
do México de forma mais detalhada. Na preparação para a corrida, nenhum detalhe pode passar despercebido.
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GANHOS DE
EFICIÊNCIA

“Em comparação com
outras modalidades do
automobilismo, a Fórmula E tem
muitas diferenças e desafios que, em
sua maioria, são positivos!” Coorey se
refere aos acertos para a modalidade.
“Ao contrário dos carros que queimam
combustível e vão ficando mais leves
durante a corrida, a massa nos nossos
carros permanece constante.
Em qualquer prova de automobilismo, os pilotos vivem no limite, mas
os pilotos de Fórmula E precisam
atingir níveis de eficiência cada vez
mais elevados para se adaptar e
aprender novas maneiras de aproveitar totalmente a velocidade na
entrada e nas curvas para não perder
o embalo do carro.”
“É necessário um grande esforço
em equipe para trabalhar com isso
durante a preparação e a corrida”,
comenta o piloto Mitch Evans. “Para
maximizar o potencial do carro com
a regeneração, é preciso usar uma
técnica de frenagem diferente.”

Cada local novo apresenta seus próprios desafios. As preparações na agenda dos pilotos Adam Caroll (abaixo, à
esquerda) e Mitch Evans (abaixo, à direita), envolvem treinamentos físicos e técnicos dentro e fora da pista.

880KG

PESO TOTAL DO CARRO,
INCLUINDO O PILOTO

A COTA DE ENERGIA POR PILOTO
DURANTE A CORRIDA EQUIVALE A APENAS
5,8 LITROS DE GASOLINA SEM CHUMBO

DESEMPENHO DO VEÍCULO:

0-60 MILHAS POR HORA EM 3 SEGUNDOS
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FATOS E NÚMEROS

CLIMA
ELETRIZANTE

A equipe Panasonic Jaguar Racing viaja em grupo para os diversos locais de corrida. Assim,
todos fi cam por dentro de todos os detalhes conforme o dia da corrida se aproxima.

FOTOGRAFIA: LAT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

SUSPENSÃO TRASEIRA
A suspensão traseira conta com
amortecedores ajustáveis em quatro
direções, com válvulas de escape.

CAIXA DE CÂMBIO
A caixa de câmbio sequencial
sob medida, com borboleta da
Jaguar Racing, dá aos pilotos as
ferramentas certas para melhorar
o desempenho.

A Fórmula E exige uma boa
administração do tempo
para realizar um volume imenso de
atividades durante um período curto.
Das 7h na sexta-feira até as 23h, o dia é
dividido em segmentos de 30 minutos.
Se há algum membro novo na equipe,
por exemplo, ele passa por um
“e-training” fundamental às 8h30 – a
eletricidade impõe seus próprios desafios e exige mais atenção aos detalhes
do que em outras modalidades. Sendo
assim, é fundamental que todos sempre recebam instruções completas.
Às 9h30, a FIA dá início ao processo de vistoria, enquanto os pilotos percorrem a pista a pé antes de participar
das atividades obrigatórias com a imprensa às 10h30. Em seguida, os carros
são totalmente carregados entre 12h e
20h, antes de receber os adesivos com
o código de barras de segurança
e os lacres da FIA. Às 23h, aplica-se a
regra do parque fechado e eles estão
prontos para a corrida.
A prova em si é intensa, acirrada e
agressiva. A corrida caiu nas graças
dos torcedores mexicanos, que lotaram
a seção de arquibancada do Autódromo Hermanos Rodríguez e criaram um
clima eletrizante. Entretanto, a audiência vai muito além das arquibancadas:
em média, as corridas têm cerca de
300.000 espectadores ao vivo, e as
impressões nas redes sociais ultrapassam a marca de 6 milhões, contando somente o Facebook e o Twitter.

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

O I-TYPE conta com a MGU (sigla em inglês para Unidade Geradora
do Motor) da Jaguar Racing, que tem uma máquina elétrica
síncrona CA de ímã permanente. Ela fornece 200 KW de potência
bruta e conta com o apoio da MCU da Jaguar Racing e um inversor
altamente eficiente alojado em uma carcaça de carbono.
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MARKE

PREPARAÇÃO
MENTAL

Quando o sábado finalmente chega, fica evidente outra diferença fundamental
entre a Fórmula E e outras modalidades de automobilismo. Evans confirma: “O fato de ter apenas um dia para
fazer aquilo que as outras modalidades têm dois ou três dias para realizar
é a parte mais difícil.
A Fórmula E tem duas sessões de
treinos livres, a qualificação, a Super
Pole e a corrida, tudo no mesmo dia.
Ou seja, o dia passa rápido e é muito
intenso. Além disso, é preciso planejar
as atividades com a imprensa durante
a semana. Mesmo que o dia esteja reservado para a corrida, é preciso estar
preparado psicologicamente.”
Agora o ritmo das atividades fica
ainda mais intenso e o dia é dividido
em segmentos de 10 ou 15 minutos, a
partir do momento em que o parque é
aberto às 6h30. Após a inspeção da
pista e um exercício com o safety car,
os pilotos Adam e Mitch finalmente
vão para a pista para um treino de 45
minutos, seguido por uma sessão informativa com instruções detalhadas.
Em seguida, a qualificação, — que
vai das 12h às 12h45 — é dividida em
quatro grupos. A disputa da Super
Pole – outra inovação da Fórmula E,
na qual os cinco melhores competem
pela pole position – ocorre das
12h45 às 13h. Nesse momento, a ação
é intensa.

O gerenciamento da estratégia para a corrida, que envolve o monitoramento das condições da pista
e das manobras dos adversários, a supervisão da comunicação e do uso da energia, requer mão
fi rme e uma visão geral clara em todos os momentos.

FATOS E NÚMEROS
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DIREÇÃO

RODAS E PNEUS

A direção é manuseada através
de um sistema de direção
de cremalheira e pinhão não
assistido, com um painel
incorporado ao volante.

O I-TYPE está montado em quatro pneus Michelin
de 18” para uso em condições úmidas e secas.
Instalado em aros trançados de magnésio para
corrida, o conjunto dianteiro possui uma largura
máxima de 260 mm e o conjunto traseiro 305 mm.
O diâmetro máximo é de 650 mm para o conjunto
dianteiro e 690 mm para o traseiro.

THE JAGUAR

FREIOS
Os freios de corrida de carbono
do I-TYPE têm finalidade dupla,
por também oferecerem carga
regenerativa da bateria do carro
por meio da MGU no eixo traseiro.

PEGANDO
EMBALO

FOTOGRAFIA: LAT PHOTOGRAPHY

É no dia da corrida que a equipe vê o bom resultado da preparação minuciosa. A partir do momento
em que os pilotos dão partida nos motores, é a atenção aos detalhes que leva aos bons resultados.

NO DECORRER DA 1A E DA 2A
TEMPORADAS, OS CARROS DA
FÓRMULA E, MOVIDOS A BATERIA,
PERCORRERAM UMA DISTÂNCIA
COMBINADA DE 119.000 KM.
ISSO EQUIVALE A TRÊS VOLTAS
AO MUNDO E APROXIMADAMENTE
UM TERÇO DA DISTÂNCIA
ENTRE A TERRA E A LUA

A prova na Cidade do
México foi a 25a corrida
de Fórmula E e uma análise rápida
dos tempos nas voltas de classificação
confirma que a modalidade está ficando muito empolgante e competitiva.
Os diferenciais da Fórmula E são a
intensidade e a variedade de fatores a
serem monitorados na pista assim
que a corrida começa. Nas palavras
de Coorey:
“O gerenciamento da estratégia é
algo que exige bastante, mas eu gosto muito disso. Preciso monitorar
tudo com atenção – tempo, feed de
TV, mensagens do controle da prova,
adversários, uso da energia, energia
restante e temperatura da bateria.
Além de tudo isso, preciso me comunicar com o piloto e decidir a melhor
forma de utilizar a energia.”
Mesmo assim, a preparação e o
trabalho árduo deram frutos nas rodadas de classificação e na corrida
principal: Carroll ficou na 12a posição
no grid, a apenas 0,841 segundo do
tempo de Oliver Turvey, que ficou
com a pole. A diferença entre ele e
Mitch Evans foi de apenas um centésimo de segundo.
No fim das contas, foi nessa
corrida que a Jaguar teve o seu melhor resultado até o momento: Evans
ficou em quarto lugar, encostado no
ganhador Lucas di Grassi. Carroll
terminou na oitava posição, com
apenas alguns segundos de diferença.
“Conseguimos um ritmo bom, e eu fiz
uma corrida veloz e com níveis de
energia muito bons. O fato de os dois
pilotos terem marcado pontos é muito
importante para a equipe”, comemorou Evans. James Barclay, diretor da
equipe, acrescentou: “Chegar a isso
depois de apenas quatro corridas é
sinal de que teremos um bom futuro.
Para uma equipe nova como a nossa,
isso é uma grande motivação. É a
consequência das várias horas de
trabalho de todos os envolvidos.”
Depois disso, a equipe pode encerrar o expediente, fazer as malas e
voltar para a sede em Oxfordshire –
onde a preparação para a próxima
corrida, em Mônaco, começará imediatamente.

Para ver mais sobre a Fórmula E,
acesse jaguarracing.com

UMA BATERIA DE FÓRMULA E CONTÉM 200 KG DE CÉLULAS
DE ÍONS DE LÍTIO. ISSO EQUIVALE A 300 BATERIAS
DE LAPTOP OU 4.000 BATERIAS DE CELULAR
THE JAGUAR
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E N T R E V I S TA

SENHOR
DO TEMPO

Jean-Claude Biver é famoso por seu entusiasmo excepcional e por
estratégias criativas nada comuns. A Jaguar procurou o vibrante
CEO e enfant terrible do setor relojoeiro para conversar sobre suas
inspirações – e saber por que os relógios precisam ter alma.
TEXTO: Michelle Mussler
FOTOGRAFIA: Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver é o grande provocador da relojoaria, o homem
que voltou a colocar os relógios da LVMH, produtora de artigos
de luxo – marcas de peso com décadas de história, como Hublot,
TAG Heuer e Zenith – no pulso de grandes celebridades, como
Cristiano Ronaldo e Cara Delevingne.
Em uma época em que as pessoas olham para o smartphone
no bolso em vez de consultar os relógios de pulso para ver as
horas, Biver conseguiu manter, e ainda fez crescer, o negócio de
relógios da empresa: enquanto as vendas dos concorrentes
caíram 15% em 2016, a TAG Heuer teve um aumento
impressionante de 12% no faturamento.
Agora o vibrante CEO está enfrentando um novo desafio:
assumir a marca Zenith, substituindo Aldo Magada, que deixou
a empresa no início de 2017. Como um relógio bem calibrado,
Biver acorda às 3 da madrugada e costuma trabalhar 80 horas
por semana, buscando a perfeição na relojoaria, sem planos de
desacelerar. Como ele consegue? Para descobrir o segredo,
fomos até a Basileia, capital mundial do relógio, conversar
com esse gênio criativo.

Como parte da estratégia do
novo relógio inteligente TAG
Heuer Modular 45, Jean-Claude
Biver decidiu que toda a
produção deveria voltar a ser
feita internamente. Para isso,
construiu uma unidade de
fabricação totalmente nova
na sede da TAG Heuer em
La Chaux-de-Fonds, na Suíça.
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Sr. Biver, você está nessa área há 40 anos e, aos 68 anos de
idade, está enviando e-mails em um horário em que a maioria
das pessoas está dormindo. Qual é a sua motivação?
Paixão pura e simples. Sem isso, já teria me aposentado há muito
tempo. Se o trabalho não fosse uma diversão, eu já teria feito as
malas e ido há muito tempo para o Polo Norte ou para o Butão.
Também poderia voltar para a universidade, fazer um curso de
artes, mergulhar em um livro, redescobrir o esporte, cuidar das
minhas vacas, praticar caminhada – a lista vai longe.
Mesmo assim, você irá correr uma maratona.
Só depois de completar 70, daqui a dois anos! Meu

De olho no futuro:
com seu talento de
enxergar os rumos do setor
melhor do que qualquer
outra pessoa, o Sr. Biver
alcançou resultados
extraordinários ao longo
de toda a carreira.
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“O RELÓGIO
DEVE TER APELO
SEXUAL”
TAG H E U E R M O D U L A R 45

treinamento está apenas começando, mas também estou
cuidando de vários outros projetos.

O TAG HEUER MODULAR 45 é o sucessor do primeiro

Você já desempenhou quase todas as funções possíveis no
setor relojoeiro e é um milionário que se fez sozinho. A maioria
das pessoas da sua idade estaria pensando em se aposentar.
O que o leva a continuar trabalhando?
Não é uma questão de ego, nem de realização pessoal; já
“consertei” quatro marcas de relógio. Também não faço isso
por dinheiro – desde que a minha família esteja bem, eu não
me importo. É a paixão que eu tenho pelo trabalho. Para mim,
é uma expressão de amor – isso me mantém acordado, dá
energia, enche de otimismo, proporciona visão e me mantém
em contato com muita gente. Esse amor cativa as pessoas e
elas retribuem generosamente. Se eu me aposentasse, perderia
tudo isso e viraria as costas para essas pessoas. Por isso, ainda
não quero parar.

relógio inteligente da marca suíça, o TAG Heuer
Connected, lançado em 2015. Baseado no sucesso da
primeira incursão do grupo no mercado de relógios
inteligentes e considerado como uma das jogadas mais
ousadas do Sr. Biver até o momento, o Modular 45 tem
45 mm de largura e 13,75 mm de espessura e é constituído por vários componentes intercambiáveis, como
caixas, pulseiras, abas e bezéis, que possibilitam uma
variedade praticamente ilimitada de personalizações.
Projetado e fabricado com materiais de alta qualidade
nas novas unidades de produção da TAG Heuer em
La Chaux-de-Fonds, o relógio carrega o mesmo selo
de qualidade dos relógios mecânicos da empresa,
indicando a procedência suíça. Voltado para o
mercado de luxo, o relógio tem as mesmas funções
que outros relógios inteligentes, inclusive um
processador Intel Atom Z34XX, 512 MB de memória
principal e 4 GB de armazenamento. Compatível
com Android e iOS e à prova d’água a 50 metros de
profundidade, o relógio conta com um acelerômetro,
giroscópio, sensor para detecção de inclinação,
microfone, mecanismo tátil/vibracional, sensor de
luz ambiente, GPS e sensores NFC de pagamento
para pagamentos wireless.
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Você foi inovador durante esse tempo todo, toda a sua
carreira. De onde vêm as novas ideias e a inspiração?
É algo quase subliminar – as ideias surgem quando estou
comendo ou esquiando. Tenho um bom faro para tendências
e me inspiro facilmente quando estou em cidades que ditam
tendências, como Londres, Tóquio, Nova York e Berlim. Há doze
anos, notei que estavam vendendo relógios pretos de plástico
no Japão e tive a ideia de desenvolver um relógio preto de
cerâmica, que se tornou o Hublot Big Bang All Black. Depois
disso, várias marcas de relógio fizeram a mesma coisa. Houve
algo semelhante em relação aos meus relógios em cores
fluorescentes, que fizeram parte da nossa linha durante três
anos. As cores neon foram uma tendência da década de
1980 que tinha saído de moda.

E N T R E V I S TA

O novo TAG Heuer Modular 45 é a
tentativa mais recente de Biver de
revolucionar o difícil mercado de
relógios. O conceito tem um toque
de luxo, que normalmente não está
associado a relógios digitais.

Várias marcas de luxo empregam pessoas para conhecer as
últimas tendências, mas você não faz isso. De que forma você
acompanha tendências como essas para saber o que faz
(ou não faz) sucesso?
Na verdade, meu filho mais novo é meu scouter de tendências.
Ele tem 17 anos e pode me ensinar muita coisa, acredito que não
tenho nada a aprender com os mais velhos. Com meu filho,
aprendo muito sobre marcas de que nunca ouvi falar.
Costumamos viajar para descobrir marcas – foi assim que
conheci a Palace, a Supreme e a Off White. Depois que a Supreme
se uniu à Louis Vuitton, meu filho me deu uma bronca, dizendo:
“Faz três anos que estou dizendo que a TAG Heuer e a Supreme
deveriam se unir, mas a Vuitton foi mais esperta que vocês.
Que vacilo! Vocês poderiam ter tomado essa atitude antes
dela.” Aconteceu a mesma coisa em relação ao rapper A$AP
Rocky, que agora trabalha com a Dior. Alec Monopoly, Bella
Hadid e Cara Delevingne foram ideias dele, e agora são
embaixadores da marca TAG Heuer.
Você também assumiu um novo cargo na Zenith. Assim
como muitas outras marcas suíças de relógio, a Zenith
enfrentou desafios nos últimos anos. O que você pode fazer
para superá-los?
Primeiramente, analisarei todos os aspectos do negócio e
ouviremos o que cada funcionário tem a dizer. De vez em
quando, passo a noite na empresa para entender realmente
o que torna a produção tão especial. Estamos criando obras
de arte que duram uma eternidade. É a arte da relojoaria.
Entretanto, não podemos permitir que se torne um museu;
precisamos progredir continuamente. É por isso que o novo
calibre da Zenith, capaz de medir com uma precisão de
centésimos de segundo e dotado de duas bobinas de carbono

patenteadas, recebeu o nome “Defy El Primero 21”, lançando
um desafio ao século XXI. A criatividade e a qualidade, aliadas
à tradição e à cultura, são as melhores embaixadoras da
Zenith. Isso nunca vai mudar e é uma verdadeira história de
sucesso, assim como as parcerias inteligentes, como a nossa
colaboração com a Range Rover.
Isso reflete o seu famoso ditado: “o relógio deve ter
personalidade”. O que isso significa?
Todo relógio deve ter apelo sexual e uma alma criada e
transmitida pelo relojoeiro. O relógio é como um talismã:
Sempre uso meu primeiro All Black e estou convicto de que
ele é meu talismã. Falando nisso, os carros são criados da
mesma forma. Qual é a finalidade de um carro? A experiência
de dirigir deve ir além de um simples transporte. Já tive um
Jaguar E-Type 1966 com motor de 4,2 litros. O cheiro dos
bancos de couro, o ruído prazeroso das portas fechando, o
som do motor – tudo isso cria um sentido de ocasião bem
específico. Eu prefiro carros que exalam tradição e foram
criados por artesãos. Isso é o que dá alma a eles.
Para terminar: você disse que cuidar da Zenith será o
seu último trabalho de grande relevância. Apesar disso,
nesta conversa, tenho a impressão de que não será.
Afinal de contas, existe um próximo passo neste ramo
para você?
A Zenith será a quarta grande marca de relógio que eu
comandarei na minha carreira e acredito que será a última.
Entretanto, provavelmente, verei o que o futuro irá trazer e,
em seguida, posso me preparar para desacelerar quando
chegar aos 75 anos. Mas enfatizo que isso é apenas uma
possibilidade.
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DESIGN

DEPOIS DOS

EAMES
E como será a próxima geração de designers? Quem
continuará com a tradição de um design radical
e franco, mas de bom gosto, fiel ao legado dos Eames
nos próximos anos? Analisamos alguns dos criadores
mais inspirados que dominam o cenário internacional,
em busca dos talentos preparados para se tornar os
modernistas do design no próximo século.

TEXTO: Henrietta Thompson
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FOTOGRAFIA: © PETR KREJČÍ

ESTE ANO SERIA O 110º ANIVERSÁRIO DE
CHARLES EAMES. Ele e sua esposa, Ray, formaram
uma das duplas mais importantes do design no
século XX. Criando móveis, produtos, filmes, livros e
interiores impressionantes que transformaram o setor,
o casal encarnou o estilo dos meados do século que
continua em voga e serve de inspiração ainda hoje.

STUDIO SWINE
JA PÃO/ I N G L AT E R R A
SWINE, nesse caso, significa Super Wide
Interdisciplinary New Explorers (Novos
Exploradores Multidisciplinares Super Amplos),
e o nome descreve precisamente o que essa
dupla de designers faz. A equipe foi fundada
pela arquiteta japonesa Azusa Murakami e pelo
artista inglês Alexander Groves que, como os
Eames, formam um casal que figura entre os
melhores do design. O novo rumo que traçaram
para o design e a criatividade não é tão
voltado para a criação de coisas bonitas (apesar
de também terem criações belas), mas procura
questionar como o mundo funciona de fato,
por meio de processos inovadores altamente
engenhosos e de materiais como cabelo
humano, latas derretidas e plástico retirado do
mar para criar obras de arte, filmes e produtos
de luxo, com um viés que convida à reflexão.
Aqui e à esquerda, apresentamos as
famosas cadeiras Fordlandia, feitas de materiais
como borracha vulcanizada da Amazônia,
enxofre e óleo de linhaça.
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BRUNNO JAHARA
BRASIL
Brunno Jahara, que estudou na Europa e mora no Rio, defende
entusiasticamente uma renovação na cena do design brasileiro.
Com produtos e móveis belos e brilhantes que falam do
Brasil com uma linguagem internacional, ele ajuda esse país
vasto e multicultural a criar um design com identidade própria, um
lugar de recursos abundantes, inovação e artesanato.
Com a Neorustica, sua primeira coleção de móveis feitos de refugo
de madeira pintada, sua intenção foi chamar a atenção para as
condições de vida dos brasileiros que vivem em favelas – pessoas
que o inspiram por sua engenhosidade. Da mesma forma, a
Batucada, sua linha de luminárias e recipientes feitos de alumínio
anodizado martelado, é inspirada nas panelas usadas como
instrumentos musicais improvisados nas favelas brasileiras.
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ANDREAS
BERGSAKER
N O R U EG A
Andreas Ferdinand Riise
Bergsaker, norueguês que vive
em Copenhague, é um nome
conhecido que merece ser
observado no competitivo
cenário do design norueguês.
Sendo assim, não é surpresa que
ele tenha sido contratado para
trabalhar internamente na HAY,
marca de prestígio na área de
design. Com grande talento para
tornar o trivial e o cotidiano
mais bonitos, é também um
mestre da longevidade dos
produtos não só no sentido
físico, mas também por
impregná-los com um valor
emocional duradouro.
Defendendo o artesanato
tradicional e as qualidades
táteis, peças como o vaso
Singularity, mostrado aqui,
são muito procuradas como
artigos para se ter e conservar
para sempre.

MARCIN RUSAK
P O LÔ N I A
Marcin Rusak se inspira nas flores, mas não
da forma que você imagina. Como filho
e neto de floricultores em Varsóvia, na
Polônia, ele é fascinado pelas possibilidades
decorativas do mundo natural, mas depois
de uma pesquisa mais profunda sobre o setor
floricultor, ele percebeu o potencial não nos
motivos tradicionais de pétalas, mas na
reutilização de resíduos botânicos. Ao criar
móveis etéreos (e altamente colecionáveis),
iluminação e superfícies que usam flores
sobre uma resina desenvolvida especialmente para isso, Rusak nos incentiva a
explorar os arredores, questionar o consumo
e perceber os detalhes da vida sob uma
luz diferente. Na coleção Flora Perma de
Rusak (apresentada aqui), as flores são
“congeladas” em padrões divertidos e, em
seguida, processadas para criar um efeito
novo, de mármore fossilizado.
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S U ÉC I A
O Studio Vit, em Estocolmo, foi
inaugurado por Helena Jonasson
e Veronica Dagnert em 2010,
unindo suas respectivas
experiências em design industrial,
moda e design de comunicação.
Agora, com suas habilidades
voltadas para os móveis, a
iluminação e os espaços, os
designs dessas minimalistas
obcecadas por materiais
são marcados pelo porte
elegante e pela poesia. Em suas
próprias palavras: “Num mundo
com tanto ruído, acreditamos
que qualidades sensíveis e
delicadas, como a serenidade,
causam um forte impacto.”
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STUDIO VIT

NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANÇA
O francês Noé Duchaufour-Lawrance, seguindo os passos do pai escultor, é conhecido pelo
talento com formas naturais e linhas orgânicas suaves. No entanto, embora suas peças
sejam sempre estéticas, também são funcionais, como mobília e interiores inspiradores.
Depois de atuar como diretor artístico do Sketch, um restaurante mundialmente famoso de
Londres cujos interiores fizeram dele um dos locais mais procurados na cidade, Duchaufour-Lawrance montou seu próprio estúdio e começou a realizar projetos de prestígio, como
as salas da classe executiva da Air France e conceitos de varejo para clientes como Yves
Saint Laurent e a Galeria BSL em Paris. Como muitos modernistas do próximo século,
Duchaufour-Lawrance se inspira em elementos da natureza, como pedras, paisagens
e água corrente. Sua prateleira Naturoscopie I, mostrada abaixo, é um desses trabalhos:
sua inspiração veio das estruturas celulares vegetais vistas em nível microscópico.

WAYNE BURGESS
Diretor do Jaguar Studio,
Produção e Projetos de Design
da SVO sobre a importância
do design moderno atemporal

UMA
LINGUAGEM
EM COMUM
“Há paralelos claros entre a filosofia e a exe
cução de muitos modernistas do próximo
século que estão em atuação hoje e o design
da Jaguar. O trabalho de artistas como Noé
Duchaufour-Lawrance, por exemplo – em
ambientes completos de interiores, como as
salas da Air France no aeroporto CDG de
Paris, ou em móveis separados criados para
a Habitat ou a Hermès – transmite um senso
amplo de elegância e simplicidade nas formas e volumes que também estão presentes
no design da Jaguar. Seu trabalho combina
muito bem elementos mecânicos e lineares
com formas mais naturais e orgânicas,
de um modo semelhante à abordagem da
Jaguar em relação a seu design interior
e exterior. Seu modo de permitir que a
escolha dos materiais guie a forma geral
do objeto é muito semelhante à nossa abordagem em trabalhos com madeira, alumínio
e couro nos interiores de veículos (e exteriores, no caso do alumínio). Por fim, seu
modo de usar e manipular a luz para passar
uma sensação de tranquilidade e “bem-estar” no ambiente é condizente com a
nossa filosofia relativa à iluminação
nos interiores dos veículos, o destaque
dos principais elementos do design e a
otimização visual do espaço disponível.
De um ponto de vista mais pessoal, seu
trabalho me lembra o do grande Eero
Saarinen, que foi muito influenciado pelos
Eames – a influência foi tão grande que ele
deu a um de seus filhos o nome “Eames”.
Para mim, há uma linhagem clara na linguagem do design dos Eames, que passa por
Saarinen e chega a Duchaufour-Lawrance,
corroborando minha ideia de que o design,
para ser atemporal e ter uma longevidade
verdadeira, deve ser essencialmente puro,
simples e idealizado cuidadosamente.”
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Infinitamente elegante
e extremamente chique,
Audrey Hepburn conquistou
seu lugar na história da
moda. RICHARD WILLIAMS
explica como todos nós
nos apaixonamos por essa
atriz emblemática e pelo
estilo que ela criou.

“Bonita,
não é?”
...pergunta Peter O’Toole e, por uma fração de segundo, não
sabemos se ele se refere ao E-Type amarelo de dois lugares
estacionado próximo a uma mansão em Paris ou a Audrey
Hepburn, que volta seus grandes olhos do carro para
O’Toole e deste para o automóvel, com uma expressão de
pura descrença, tentando entender a relação entre o ladrão
inglês que ela flagrou furtando a coleção de arte de seu pai
na calada da noite e o belo carro esporte. “Ela faz mais de
240 quilômetros por hora”. “É útil nas fugas, sabe como é.”
“Hum. O roubo deve ser um ótimo negócio”, diz Hepburn,
acomodando-se no banco do motorista. Ela veste um paletó
magenta de cetim sobre uma camisola curta, de cor rosa claro,
com detalhes de renda de cor marfim. E galochas. Está linda,
como se fosse um sonho.
Eles continuam conversando sobre o Jaguar. Ele diz:
“É roubado”. “Não posso dirigir um carro roubado”, responde
ela. “O princípio é o mesmo: quatro marchas à frente, uma à ré.”
Ela dirige porque, minutos antes, feriu acidentalmente o
braço dele disparando uma pistola de pederneira que enfeitava
uma parede para se defender do invasor desconhecido.
Agora, encantada e desarmada, ela lhe dá uma carona para
casa. Ele orienta: “O Hotel Ritz”. “É na Place Vendôme. Sei
onde é”. “Você é um ladrão muito sofisticado, não é?”

52

THE JAGUAR

TRECHOS DE “COMO ROUBAR UM MILHÃO DE DÓLARES” ©1966 CORTESIA DA TWENTIETH CENTURY FOX. ESCRITO POR HARRY KURNITZ. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Í CO N E S

A combinação entre o
Jaguar E-Type amarelo
de dois lugares e o
figurino de Hepburn em
“Como roubar um milhão
de dólares” mistura
moda, cinema e história
automotiva em partes
iguais; uma imagem que
continua viva no
legado emblemático
de Hepburn.
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Sofisticação, com certeza, é um assunto que Hepburn conhecia
bem. Aliada ao jovem estilista Hubert de Givenchy, ela usou
seu rosto élfico e silhueta esbelta para criar um novo paradigma
de beleza, uma alternativa à voluptuosidade dos seios fartos
de Marylin Monroe e Anita Ekberg, da década de 1950, e ao
patamar inatingível de modelos da Vogue como Suzy Parker
e Lisa Fonssagrives. Para as mulheres modernas, seu estilo
básico: calças pretas justas, sapatos bailarina pretos, blusa
preta simples com gola rolê, óculos
escuros grandes, talvez um rabo de
cavalo, era adequado para todas as
circunstâncias, profissionais ou não.
Primeiramente Givenchy
forneceu à Hepburn o figurino de
Sabrina, seu segundo papel principal,
em 1954. Talvez o estilista tenha se
decepcionado momentaneamente
no primeiro contato com ela, já que
esperava ver Katharine Hepburn.
Ao que parece, poucos estilistas da
década de 1950 ficariam felizes
com o desafio de vestir uma estrela
tão sem importância. Entretanto,
nenhum vestidinho preto foi mais
importante do que aquele que
causou impacto vestindo Holly
Golightly, no filme “Bonequinha
de luxo”, de Blake Edwards, no
ano de 1961.
Nas palavras de Givenchy em
uma entrevista para a jornalista
Drusilla Beyfus, “foi como um
casamento”. “Pouco a pouco nossa
amizade cresceu e, com a amizade,
a confiança mútua. Sempre respeitei
o gosto da Audrey. Ela era diferente
das outras estrelas de cinema,
porque gostava de simplicidade.”
Nas palavras dela, “Eu sou
autêntica apenas quando estou
usando as roupas dele”. “Ele é muito
mais do que um estilista: é um criador
de personalidade.” Isso não significa
que a menina que viveu a ocupação
nazista da Holanda, teve parentes
executados e deportados,
testemunhou trens carregados de
judeus sendo enviados para os
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“Em alguns
momentos, sua
atuação em Como
roubar um milhão
de dólares
lembra um desfile
de Givenchy com
duas horas de
duração”

O relacionamento de
Hepburn com a moda,
em particular com
Hubert de Givenchy,
tornou-se uma marca
duradoura em toda a
sua carreira
cinematográfica

campos de concentração, quase morreu de inanição e foi a
Londres em 1948 por causa de uma bolsa de estudos no Ballet
Rambert não tinha aquela qualidade. Givenchy simplesmente
enfatizou as qualidades que a definiam e a tornou mais
parecida consigo mesma – embora isso não tenha agradado a
todos. Segundo o fotógrafo Cecil Beaton, “antes da II Guerra
Mundial, ninguém tinha aquele visual dela”. “Agora
apareceram centenas de imitações. As ruas estão cheias de
jovens com cabelos murchos e rostos pálidos cor de luar.”

FOTOGRAFIA: SILVER SCREEN COLLECTION/KONTRIBUTOR/GETTY IMAGES (2)

E

la tinha 37 anos quando fez o filme “Como roubar
um milhão de dólares”, uma combinação de filme
sobre roubo e comédia romântica, do diretor William
Wyler, no ano de 1966.
Sua beleza suavizou-se e amadureceu sem perder o frescor
da ingênua de 24 anos de “A princesa e o plebeu”, do diretor
Wyler. Foi seu primeiro papel principal, que lhe rendeu um
Oscar, um Globo de Ouro e um prêmio BAFTA em 1954.
Em alguns momentos, sua atuação em “Como roubar um
milhão de dólares” lembra um desfile de Givenchy com duas
horas de duração, reeditado em uma locação de cinema. Ela faz
sua entrada, ao volante de um Autobianchi conversível
vermelho, um carro charmoso baseado no Fiat 500, usando
um capacete branco futurista, óculos de sol exageradamente
grandes com armação branca, terno branco, calças justas e
sapatos de salto baixo. Em seguida, vem um coat-dress cor
de jade, um vestido ostra impossivelmente elegante, um terno
de tweed fino e – o golpe de misericórdia – um vestido preto
com mangas de renda, meias pretas de renda combinando e
uma máscara preta de renda, usada para se encontrar com
O’Toole no bar do Ritz (“Isso é uma reunião de negócios”,
esclareceu ela, em tom de reprovação, recusando seu convite
para tomar um drinque no quarto).
De acordo com uma biografia de O’Toole, o relacionamento
com Hepburn não se limitou ao set de filmagem, embora
ambos estivessem casados na época: ele, com Siân Phillips;
ela, com Mel Ferrer. “Como roubar um milhão de dólares”
está longe de ser o melhor filme de seus protagonistas, e a
química sexual entre o belo casal é tão escassa que não
transmite credibilidade. Muitos anos depois, O’Toole
recordou Hepburn como “encantadora, mas atormentada,
pois confiava pouco em seu próprio talento. É surpreendente
ver tantas atrizes lindas, mas sem confiança em sua
capacidade e imagem.”
O Jaguar, com placas de Paris, é o veículo perfeito para
um filme sobre roubo produzido numa época em que a
minissaia estava migrando da King’s Road para o Boulevard
Saint-Michel. O E-Type, lançado em 1961 com um preço que

surpreendeu pessoas como Enzo Ferrari (custava cerca de um
terço do preço de seus 250GTs, com um desempenho
semelhante), foi a expressão perfeita da modernidade pósguerra e do estilo jovial.
O modelo de O’Toole e Hepburn era um Série I de 4,2 litros –
a especificação clássica, fabricada de 1961 a 1968, que
começou com o motor de seis cilindros em linha e 3,8 litros,
vencedor em Le Mans, antes do lançamento da versão maior
em 1964. Com qualquer um desses motores, ia de 0 a 100 em
aproximadamente sete segundos. Testes em estrada atuais
sugerem que ele realmente podia, conforme disse O’Toole,
alcançar uma velocidade superior a 240 quilômetros por hora.
Hepburn, por sua vez, continuou multiplicando sua
elegância. Continuava linda em “Robin e Marian”, onde
contracenou com Sean Connery, no ano de 1976, já semiaposentada. Embora David Thomson, em seu Biographical
Dictionary of Film, tenha qualificado Hepburn como “uma
criatura da década de cinquenta”, ela definiu uma ideia de
estilo que sobreviveu não só à década de seu auge, mas
também à sua morte devido ao câncer em 1993, depois de
muitos anos de visitas, em nome da UNICEF, a países como
Etiópia, Somália e Vietnã, onde ajudou crianças afetadas
(como ela em sua infância) pela guerra e pela pobreza.
Após um último tratamento em um hospital de Los
Angeles, quando sua doença foi considerada terminal,
Givenchy providenciou sua viagem, em um jato particular,
de retorno à sua casa na Suíça, onde a atriz faleceu dormindo.
Segundo o certificado de óbito, ela faleceu aos 63 anos,
mas o conceito Audrey Hepburn é atemporal.

THE JAGUAR

55

VIVA A
IMERSÃO

FOTOGRAFIA: MERIDIAN, GETTY IMAGES

OS FONES DE OUVIDO DE REALIDADE VIRTUAL JÁ CAPTARAM A IMAGINAÇÃO
E AVANÇAM EM TECNOLOGIA DE ÁUDIO, POSSIBILITANDO A IMERSÃO
DOS OUVINTES EM UM CENÁRIO SONORO ABRANGENTE E MULTICAMADAS
COMO O PRÓXIMO GRANDE SALTO EVOLUTIVO
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realidade virtual (RV) se tornou um fenômeno:
jogadores de vídeo game, frequentadores de
cinemas e praticantes de hobbies aderiram à
ideia de imersão em um ambiente digital virtual.
Quase 100 milhões desses fones – que vão desde
unidades simples do Google Cardboard e que transformam um
smartphone em um fone de RV, até o sofisticado Oculus Rift –
foram vendidos no mundo todo somente no ano passado, e o
Facebook está desenvolvendo ativamente uma interação social
com RV. Os usuários estão fascinados pela ideia de uma
experiência sensorial e pela capacidade de entrar em um mundo
totalmente novo sem sair do lugar – e o som pode produzir
esse mesmo efeito.
O áudio imersivo coloca os ouvintes no meio da ação e vem
sendo usado no cinema e no teatro para levar os espectadores
o máximo possível para dentro da cena. Está sendo usado cada
vez mais nos jogos de vídeo game para estimular a imaginação
e levar os jogadores para dentro da ação.
“O áudio imersivo dá vida a elementos fundamentais do
mundo virtual em que você está. É como estar no topo de um
edifício alto e ouvir o vento ou ouvir explosões do seu lado no
meio de um campo de batalha. Isso pode fazer o seu coração
acelerar”, comentou Ryan Hughes, um astro do vídeo game
no YouTube cujos vídeos tiveram mais de 23 milhões de
visualizações.
“Queremos que você fique arrepiado”, afirmou John
Buchanan, CEO dos especialistas em sistemas de som
inovadores da Meridian Audio. “Queremos que se apaixone
novamente por aquela música que você achava que conhecia.
Queremos oferecer uma reprodução de áudio perfeita.”
Por isso, a Meridian foi fundada em 1977, com o compromisso
de se adaptar constantemente, fazendo o ajuste fino de sua
tecnologia para tornar a reprodução de áudio mais realista. O
objetivo da Meridian é dar aos ouvintes a impressão de que estão
em um show ao vivo, em um estúdio de gravação ou dentro de
um filme que estão ouvindo através de fones e sistemas de som,
projetados e construídos inteiramente no Reino Unido.
Grandes estúdios e diretores de cinema utilizam o áudio
imersivo há décadas, inclusive George Lucas, cujo filme THX
1138, de 1971, foi pioneiro no uso do design sonoro, tendo como
resultado o sistema de som imersivo THX utilizado em muitos
cinemas atualmente. Entretanto, assim como a tecnologia de
RV, até pouco tempo atrás, a tecnologia do áudio imersivo era
volumosa e não tinha mobilidade.
Por meio do desenvolvimento, da evolução e do
aperfeiçoamento constantes, a Meridian trabalhou para reduzir o
tamanho do hardware e dos alto-falantes e, ao mesmo tempo,
aprimorar os recursos da tecnologia de processamento para
aumentar a qualidade da saída de áudio. O objetivo é aumentar
o prazer e a profundidade da apreciação musical dos ouvintes,
além de destacar elementos que passam despercebidos em
sistemas de alto-falantes comuns.
O áudio em alta resolução, reproduzido em um sistema
avançado de som imersivo, pode realçar sons que você achava
que conhecia, não importando se é a voz embargada do
narrador nos momentos mais comoventes de um audiolivro, o
ruído normalmente inaudível de um inseto na floresta em um

“O áudio em alta resolução
proporciona clareza, sutileza
e profundidade muito além
de tudo o que a maioria das
pessoas já ouviu”
documentário sobre a natureza ou um agudo de guitarra na
sua música preferida, enquanto os dedos do músico passam
pelos trastes.
“O som imersivo é uma ótima oportunidade para
aprimorarmos ainda mais o som das músicas, filmes e jogos
preferidos das pessoas. O áudio em alta resolução proporciona
clareza, sutileza e profundidade que vão muito além de tudo o
que a maioria das pessoas já ouviu”, afirmou Buchanan. “Para a
música, a característica e a complexidade realmente imersivas
dessa tecnologia revelam uma camada inteiramente nova de
batidas, graves e sons que os sistemas de som padrão não
conseguem oferecer.”
Para ouvir música e ver filmes em casa, os sistemas podem
ser configurados e otimizados para se adaptar à arquitetura, à
localização da mobília ou até mesmo ao móvel em que o
ouvinte está sentado.
Entretanto, não é preciso estar em casa, sentado, para
curtir o som imersivo aperfeiçoado. Até mesmo viajando de
carro, em meio ao ruído de outros veículos e de estradas
barulhentas, motoristas e passageiros podem apreciar um
som perfeito, o melhor da categoria, graças aos sistemas
automotivos da Meridian desenvolvidos e aperfeiçoados
especificamente para a estrada.
Por isso, a Meridian e a Jaguar são parceiras: ambas as
empresas têm o mesmo desejo de estimular os sentidos e
proporcionar desempenho. “Queremos garantir que o ritmo,
o timing e a força do desempenho se façam notar no carro”,
afirmou Buchanan. “Dessa forma, os passageiros estão sempre
envolvidos pelo som, proporcionando uma experiência de
áudio muito mais rica durante a viagem.”
Sendo assim, tanto para tocar o seu álbum favorito no
último volume viajando em uma estrada rural sinuosa quanto
para ouvir um audiolivro em uma rodovia monótona, você
pode ser transportado física e emocionalmente graças aos
sistemas da Meridian Audio.
O áudio automotivo imersivo é mais um exemplo da
inovação vanguardista da Meridian, característica da empresa
há mais de 40 anos. Durante esse período, o áudio sofreu
mudanças radicais - os discos de vinil deram lugar às fitas
cassete e, em seguida, vieram os CDs, MP3s e, agora, o
streaming digital.
“Em todas essas grandes transformações, proporcionamos
produtos e serviços inovadores de forma consistente, para
garantir a melhor experiência possível para os nossos clientes”,
descreveu Buchanan. “Olhando para o passado, é incrível
constatar o nosso grande progresso, mas o que mais nos
empolga é aquilo que o futuro nos reserva.”
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DIREÇÃO INTELIGENTE
Rodas girando e decisões em frações de segundo: a tecnologia Smart Cone
da Jaguar foi projetada para revelar o melhor de cada piloto no
THE ART OF PERFORMANCE TOUR 2 na pista
mais difícil do mundo
TEXTO: Chris Stokel-Walker

Adam Carroll, da Panasonic Jaguar
Racing (esquerda) é um dos pilotos
profi ssionais que testaram “a pista
mais difícil do mundo”
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recisamos ficar atentos o tempo todo. É muito fácil se
fixar somente numa barreira e deixar de ver onde vai
acender a próxima luz. Temos que manter o controle.”
Adam Carroll, piloto da Panasonic Jaguar Racing,
conhece bem os desafios de algumas das pistas mais difíceis
do mundo. Como piloto profissional, ele está acostumado a
prever curvas complicadas e manobras dos adversários em
todas as condições, literalmente. Mesmo assim, ao guiar seu
potente F-TYPE na pista de Brands Hatch, em Kent, no Reino
Unido, ele não tira os olhos da pista e dos 24 cones brancos
de plástico moldado com 70 cm de altura à sua frente, equipados
com um pequeno sinal que emite uma luz verde quando ele
passa, indicando para onde deve ir.
“O truque é não usar marchas altas demais”, ele continuou.
“Não entrar nas curvas rápido demais, mas também não economizar no freio.” Ele observa o próximo conjunto de cones
que acende à sua frente; em seguida, faz o trajeto exato da
curva com o F-TYPE e evita o subesterçamento, freando sem
esforço, na medida exata para minimizar a perda de tempo.
É trabalho de profissional – mas a imprevisibilidade da pista
em constante mudança exige muito dele, forçando-o a mostrar
as habilidades que fizeram dele um dos melhores pilotos de
Fórmula E do mundo.
A pista de Brands Hatch, que domina essa exibição de
talento em competições de nível mundial, foi criada para demonstrar a inovadora tecnologia Smart Cone da Jaguar, uma
nova forma de construir pistas de corrida e testar a capacidade
de permanecer alerta, desenvolvida para a segunda edição do
“The Art of Performance Tour” da Jaguar. O princípio é simples:
antes de liberar os pilotos, até 24 sinais Smart Cone são colocados num espaço aberto com o tamanho adequado para formar
a pista. Depois que o piloto já está em movimento, há mais de
um milhão de formas de configurar os cones durante a corrida
em si. Isso significa que, mesmo se o piloto fizer uma primeira
curva perfeita, ele deverá ficar atento aos próximos sinais para
ver como deverá reagir e fazer o melhor tempo geral. Por causa
da imprevisibilidade e das possibilidades de configuração praticamente ilimitadas, a equipe da Jaguar Experience deu ao
teste o nome de “pista mais difícil do mundo”.
Entretanto, a tecnologia Smart Cone está longe de ser
simples. “Cada kit Smart Cone tem diversos elementos
diferentes”, explicou Will Garrity, membro da equipe do The
Art of Performance Tour da Jaguar Experience, que ajudou a
desenvolver a tecnologia Smart Cone e agora a apresenta a
clientes do mundo todo. Resumindo numa palavra, os métodos
envolvidos são “avançados”. Conforme os pilotos percorrem
a pista, um sinal de GPS é transmitido do carro para um laptop,
que armazena essas informações usando um software específico
para isso. Em seguida, o laptop usa um chip controlado por
rádio para transmitir sua saída diretamente para os sinais
Smart Cone da pista em tempo real, usando uma rede mesh.
O pulso faz com que os sinais mudem de cor, acendam ou
diminuam a luminosidade, dependendo da localização do carro
na pista, guiando o piloto para a próxima curva. Como isso
acontece em milissegundos, os pilotos são forçados a ficar
permanentemente alertas e, ao mesmo tempo, chegar ao limite
do seu potencial – tirando o máximo da seleção de automóveis
Jaguar potentes disponíveis para pilotagem nas pistas com
Smart Cone. O sistema GPS é infinitamente mais preciso do

“Não entre nas
curvas rápido demais,
mas também não
economize no freio”
que as soluções do mercado utilizadas na maioria dos carros.
Consegue indicar a localização exata do carro na pista, com
precisão de 200 milímetros, e, ao mesmo tempo, faz o ping
no laptop 100 vezes por segundo. Dessa forma, até mesmo as
mudanças mínimas no desempenho do carro na pista são registradas e usadas para reconfigurar a pista em tempo real. Depois
que a pista é percorrida, os dados fornecem uma descrição detalhada de como você se saiu, com base em indicadores-chave
de desempenho.
“Registramos três dados: distância, precisão e tempo”, explicou Garrity. “Com base nesses três elementos, você obtêm sua
pontuação.”
Os resultados podem ser surpreendentes, já que é necessário
dominar todos os três aspectos de uma corrida perfeita para
ter uma pontuação alta. Pilotos profissionais, como Carroll e
seu copiloto Mitch Evans, que realizaram muitos testes da
tecnologia Smart Cone, sabem disso. Mesmo assim, de acordo
com Garrity, nem sempre eles conseguem um tempo vencedor,
pois com o Smart Cone cada pista é sempre diferente da outra.
É simplesmente impossível saber como será a pista. O jeito é
sentar ao volante de um Jaguar bem ajustado e tentar equilibrar
aceleração, frenagem e atenção simultaneamente, tentando
superar os cones. Isso garante uma experiência exclusiva, em
que literalmente qualquer pessoa pode fazer seu melhor
tempo e ser o vencedor do dia.
“Uma competição em pequena escala no mundo inteiro
seria interessante”, comentou Garrity. “O marido dirige
priorizando velocidade e tempo, esquecendo a distância e a
precisão, e a esposa tende a conseguir uma pontuação global
mais alta.”
Em breve, essas diferenças pequenas, mas decisivas, também
poderão ser quantificadas num ranking geral mundial. “Pretendemos realizar uma competição global, regional e específica
por país, usando a tecnologia Smart Cone,” disse ainda Garrity.
“As pessoas poderão competir numa pista com tecnologia
Smart Cone de última geração para ganhar prêmios, como
ingressos para corridas de Fórmula E.” Entretanto, além de
prêmios físicos, o que está em jogo é o orgulho – é, acima de
tudo, o direito de dizer que você foi o melhor do mundo numa
pista de corrida.
Acesse jaguar.com/artofperformancetour para se registrar e
concorrer a uma oportunidade de pilotar com a tecnologia Smart
Cone no The Art of Performance Tour 2
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MARKE

ESPORTES COM
DE PRANCHA
Munique e seus arredores, com declives excelentes e um dos locais mais famosos
no mundo para a prática do surfe urbano, oferecem o melhor para todos
que curtem uma vida agitada. A Jaguar acompanhou um dia de aventura para
descobrir em primeira mão como se domina o esporte.
TEXTO: David Barnwell FOTOGRAFIA: Rasmus Kaessmann
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O melhor de dois
mundos: é preciso
muito empenho e
dedicação para
dominar a neve
e as ondas
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“O QUE MAIS
VOCÊ PODERIA
QUERER
NA VIDA?”
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U M D I A CO M M U I TA AV E N T U R A

S
O dia de trabalho dos nossos dois amigos e
esportistas radicais, Daniel Dingerkus (abaixo,
à esquerda) e Basti Kuhn (abaixo, à direita) tem
de tudo – desde manobras arriscadas na neve
até um lanche tranquilo sob o sol na montanha.

ebastian “Basti” Kuhn tinha apenas 18 anos quando
foi ao sopé dos Alpes alemães pela primeira vez. Logo
depois de deixar a escola, fez sozinho a viagem entre
sua cidade — Bamberg, perto de Munique — e a aldeia
de Garmisch, localizada entre a Áustria e a Bavária, no sopé do
Zugspitze – uma imponente geleira coberta de neve, oficialmente
o pico mais alto da Alemanha, com 2.962 metros de altura. Sem
trabalho nem obrigações, ele alugou um cômodo onde cabia
pouco mais do que uma cama e uma cozinha improvisada e se
preparou para a nova vida como atleta de snowboard em tempo
integral. Seu plano deu certo. Agora, com 34 anos, é bastante
conhecido na cena do snowboard alemão, com vários patrocínios e reportagens em revistas. Sorrindo e protegendo os olhos
do sol matinal com a mão enluvada, comentou: “No fim das
contas, tudo deu muito certo”. Fica claro que ele está empolgado por estar de volta, preparando-se para encarar a paisagem
lunar do Zugspitze fora das pistas estabelecidas. “Sabe como
é... o que mais você poderia querer na vida?”. Entretanto,
Basti não subiu aqui conosco para curtir a vista. Ele resolveu
fazer algo muito especial. O cume do Zugspitze está a apenas
120 km do centro de Munique. Por coincidência, um dos melhores
lugares do mundo para a prática do surfe urbano, o Eisbachwelle,
fica nessa cidade. Por isso, Munique e seus arredores fazem
parte de um dos raros locais no mundo onde é possível passar
a manhã nas montanhas fazendo snowboard e surfar à noite.
E estamos prestes a ver como se faz isso. O plano é se
levantar às 6:00 da manhã, subir até o topo dos Alpes alemães,
passar a manhã e o início da tarde no Zugspitze e voltar ao
centro de Munique para surfar na famosa onda. Para nos mostrar
que esse dia cheio de ação e pranchas é realmente possível,
Basti se uniu a Daniel Dingerkus, de 24 anos, surfista profissional,
de uma família que tem o surfe no DNA e que cresceu na Bavária.
Com talento inato para esportes radicais, Daniel começou a
esquiar aos três anos de idade e, em seguida, passou a praticar
também wakeboard, windsurf, kitesurf, snowboard e skate.
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Voltando às ruas do centro
de Munique, as encostas
brancas do Zugspitze parecem
outro mundo. Logo abaixo,
Eisbachwelle, a onda urbana
mundialmente famosa.

“Isso é o que se faz por aqui”, explicou Daniel, limpando os
óculos e avaliando o vale abaixo. “Quando você mora em um
lugar em que a distância entre a cidade e a natureza oferece
todas essas oportunidades, muita gente acaba se interessando
por esportes. Eu não sei o que faria se não estivesse em cima
de uma prancha.”
Basti e Daniel mostram elegância e confiança, parecendo
conhecer cada curva e saliência do terreno e conversando despreocupadamente enquanto esquiam. De repente, eles param.
Somos orientados a nos afastar e eles sobem uma pequena
elevação. O ruído inconfundível da prancha de snowboard
cortando a neve quebra o silêncio. Segundos depois, Daniel
chega a um ponto sem volta e, com um ruído alto e grave, ele
decola. No alto, ele dá um giro elegante de 360 graus, tendo
como plano de fundo o céu azul. O pequeno milagre que testemunhamos ocorreu em alguns instantes, mas isso nos pareceu
um século. Sem mais ninguém por perto, o conjunto formado
pela paisagem alpina, neve, céu azul matinal e a aterrissagem
perfeita do Daniel representou a essência do snowboard: um
momento de liberdade tão pura que nos faz invejar o atleta que,
com um tom meio abusado, pergunta: “E aí, gostaram?!”
Passamos o restante da manhã seguindo a dupla, que vencia
todos os obstáculos naturais que encontravam. Ficamos sabendo que Basti fraturou a coluna não só uma, mas duas vezes, em
um período de quatro anos. Porém, mesmo assim, conseguiu
voltar à prancha. Antes de um salto de quatro metros, ele comentou, como se não fosse nada demais: “faz parte do jogo”. Daniel,
estimulado pela paisagem abaixo, que, para ele, é um parque
de diversões sem fim, lança a prancha várias vezes pela neve,
buscando a imagem perfeita para o nosso fotógrafo. A energia
dos dois é incrível, mas ainda estamos na metade do dia; depois
de um almoço rápido, observando as sombras nas montanhas,
chega a hora de voltar ao movimentado centro de Munique.
Precisamos nos apressar para poder pegar a onda urbana.
Há décadas, surfistas do mundo todo procuram a capital
bávara atraídos pelo Eisbachwelle. Anteriormente, a onda situada no centro de Munique funcionava apenas durante algumas
semanas do ano, quando as condições do leito do rio eram
adequadas. Isso mudou na década de 1980, quando Walter
Strasser, uma lenda do surfe local, decidiu resolver o problema.
Por iniciativa própria, uma noite ele levou ferramentas elétricas e
luzes alimentadas por gerador para a beira do rio e instalou um
trilho pesado de trem no leito do rio. O trilho quebrou perfeitamente a onda, que, atualmente, mantém uma altura em torno
de 1,5 metro o ano todo.

E

m qualquer dia do ano que você for a Munique, verá que a
cidade se tornou um local importante para o surfe. Dezenas de surfistas fazem fila todos os dias na margem do rio,
com suas roupas de borracha e shortboards personalizados,
ideais para esse tipo de onda, e vários turistas e espectadores
formam a torcida.
“Fica lotado, principalmente no verão”, relatou Daniel, saindo
da água depois de pegar a primeira onda. “Mas aqui as pessoas
surfam o ano inteiro. Eu acordava às cinco horas da manhã no
inverno para aproveitar sozinho esse lugar. É assim que se aprende; é claro que fazemos isso por diversão, mas é preciso ficar
obcecado pela ideia de se aprimorar. Não é uma tarefa fácil.”
Atrás de nós, Basti já fez as primeiras manobras na onda,
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FOTOGRAFIA: RASMUS KAESSMANN, MATTHEW MICAH WRIGHT/GETTY IMAGES

“EU VINHA AQUI ÀS CINCO HORAS
DA MANHÃ NO INVERNO PARA
APROVEITAR SOZINHO ESSE LUGAR.”
pisando firme e controlando os movimentos da prancha. Assim
que ele escorrega e é carregado pela forte corrente, o próximo
surfista da fila entra. O espetáculo impressiona e, conforme
as horas passam e a tarde dá lugar ao início da noite, a dupla
continua se revezando em uma série que parece não ter fim,
de breves batalhas com a onda perpétua. O céu já não está
azul, e a serenidade do Zugspitze foi substituída pelo barulho
ensurdecedor do agitado rio urbano e dos carros que passam
acima dele. É como se tivéssemos viajado entre realidades
paralelas, ligadas somente pela dedicação dos dois atletas
para nos mostrar o melhor dos dois mundos.
“É assim que é”, explica Basti, e os dois atletas finalmente
dão o dia por encerrado, com a água correndo pelas roupas de
borracha e a pele ainda marcada pelo sol matinal na montanha.
“Quem mora aqui pode se dar ao luxo de escolher. Temos de
tudo: montanha ou rio, verão ou inverno. Não aproveitar isso
seria uma idiotice.”
Conforme o dia termina, o movimento na onda vai diminuindo, e somente uns poucos surfistas dedicados ainda entram na
água, tentando a última grande manobra antes de encerrar o
expediente. E quanto a Daniel e Basti? Eles encerraram as atividades do dia – um grande dia. No entanto, para eles foi um dia
como outro qualquer, e está longe de ser o fim. Amanhã, eles
subirão nas pranchas novamente. E no dia seguinte também.

NEVE PARA SURFAR NO MUNDO TODO
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O N OVO X F S P O R T B R A K E

FAÇA AS MALAS
Não importa se você quer um longo dia na
neve, pegar onda, ou fazer as duas coisas: o
novo Jaguar XF tem tudo o que você precisa,
desde o maior espaço para carga até um
novo visual de tirar o fôlego e a famosa
direção dinâmica da Jaguar.
Para transportar todos os equipamentos
necessários, o espaço de carga versátil com,
no mínimo, 565 litros, é mais do que suficiente
para as suas coisas e as de seus amigos.
O novo XF Sportbrake tem mais espaço para
as pernas dos passageiros do segundo banco,
para que eles também viajem satisfeitos.
Para ter ainda mais espaço, basta rebater os
bancos traseiros para conseguir dois metros
de comprimento e mais de um metro de
largura, proporcionando até 1.700 litros de
volume para a bagagem. É o ideal para equipamentos de snowboard ou para as suas
bolsas de surfe, por exemplo. Além disso, há
um espaço discreto sob o assoalho para
armazenar outros objetos.
O porta-malas elétrico é um item padrão,
enquanto o porta-malas elétrico acionado por
gestos está disponível para sua conveniência,
facilitando o acesso ao espaço de carga,
principalmente quando você estiver com as
mãos ocupadas. Prendendo ao seu pulso a
chave Activity Key, resistente e à prova
d’água, você pode deixar as chaves no carro
enquanto esquia ou surfa e, mesmo assim,
entrar no carro facilmente quando terminar.
Além disso, o novo XF Sportbrake tem o
DNA inconfundível do design da Jaguar. A
cobertura elegante e baixa pode contar com
um teto panorâmico de vidro com 1,6 m2 – o
maior da categoria – intensificando a sensação de espaço e inundando o interior de luz.
Com a variedade de opções de motor
disponíveis – muitas delas com a tecnologia
Ingenium – você sempre encontra uma configuração de acordo com as suas necessidades, seja de eficiência, seja de desempenho *.
Para obter mais informações sobre especiﬁcações, recursos e equipamentos, acesse
jaguar.com ou procure a concessionária local,
onde você também encontra a linha completa
de acessórios Jaguar Gear disponíveis para
deixar o novo XF Sportbrake do seu jeito.
As informações estão sujeitas a alterações
e podem variar de acordo com o mercado.

66

THE JAGUAR

“OS 565 LITROS DE
ESPAÇO DE CARGA
SÃO MAIS DO QUE
SUFICIENTES PARA
TRANSPORTAR
SUAS COISAS E AS
DE SEUS AMIGOS.”

*Dados oficiais de consumo de combustível
do XF Sportbrake em l/100 km:
Urbano 5,6 – 8,5
Rodoviário 3,9– 5,9
Combinado 4,5 – 6,8
Emissões de CO2 em g/Km: 101 – 192
Apenas para fins de comparação; os dados
reais podem variar.
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A Jaguar pensou
em falar com um piloto
de F1 para ouvir uma
opinião sobre um carro
veloz. Então nós fomos
para os Alpes saber de
Romain Grosjean sobre
os F-TYPE SVR e F-TYPE
400 SPORT, além de
sua paixão pela marca
Jaguar e seu histórico
nas corridas
68

THE JAGUAR

O
TIPO
APAIXONADO

TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFIA: Tom Salt

F -T Y P E

“DIRIGIR UM JAGUAR
FAZ COM QUE VOCÊ SE
DESTAQUE MAIS DO
QUE EM OUTROS
CARROS, MAS PRINCIPALMENTE AO DIRIGIR
UM SVR – AS PESSOAS
QUEREM OUVIR O
RONCO DO MOTOR!”

E

por falar em chegadas, voar até o topo de uma montanha de helicóptero e aterrissar ao lado de uma estrada
fechada, onde um Jaguar F-TYPE ou F-TYPE 400
SPORT esperam você, não é nada mal. Foi exatamente
assim que o piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean chegou no
“set” para o vídeo que ele está gravando para a Jaguar.
Nós nos encontramos numa manhã fria, mas lindamente en-solarada, nos Alpes Franceses, perto da fronteira com a Suíça
e de sua casa, em Genebra. Típico para um corredor, o francês
de 31 anos de idade escolhe inicialmente o super carro SVR de
200 mph (322 km/h), em vez do 400 SPORT de 171 mph (275 km/h).
“Eu já passei bastante tempo em um SVR, tanto nas estradas
quanto nos circuitos, mas não dá para reclamar”, ele diz com
um grande sorriso. “O motor é altamente responsivo e, nos
circuitos, a tração nas quatro rodas permite que ele mantenha
o ritmo e a velocidade nas curvas por muito tempo. A carroceria
também reage muito bem, então você pode forçar o carro
até seus limites”.
BONITO DE VER, INCRÍVEL DE ESCUTAR
Embora as estradas estreitas e cheias de curvas dos Alpes
não sejam o lugar ideal para manobras na pista, Grosjean ainda
pode fazer muita coisa. “O som do SVR é realmente incrível,
principalmente quando você ativa o Modo Dinâmico com o
Escapamento Esportivo”, ele se entusiasma. “O design também
é maravilhoso - você vê como o carro é rápido só de olhar para
ele. E ao sentar, parece que está num avião de caça, com o
banco baixo e todo o conforto em volta de você.
“É parecido com o F-TYPE 400 SPORT, você sente que está
fazendo algo importante ao sentar no banco do piloto, tanto pelo
motor V6 Supercharged, como por seu estilo, características
inconfundíveis e detalhes que o diferenciam dos outros carros”.
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À medida que Grosjean vai dando mais voltas com o F-TYPE
para os cinegrafistas, o remoto lugar vai enchendo de gente.
O prefeito local aparece, assim como diversos pedestres todos
intrigados com o magnífico carro azul reluzindo à luz da manhã
e por quem pode estar no volante.
“Dirigir um Jaguar faz com que você se destaque mais do que
em outros carros”, diz Grosjean, “principalmente ao dirigir o
F-TYPE. As pessoas dizem: “Uau, o que é isso?”. Elas querem
vê-lo e ouvir o ronco do motor.” A multidão paciente logo vai poder ver e ouvir, mas agora é hora de começar a nossa entrevista.
INFLUÊNCIA NAS CORRIDAS
Logo fica claro que a Jaguar exerceu um papel importante na
sua paixão por carros e na sua carreira. “Eu me apaixonei pelos
Jaguares do Circuito Le Mans quanto eu ainda era criança”, ele
se lembra. “Eu tinha um pôster na parede - aqueles carros me
faziam querer ser um piloto”.
“Anos depois, eu queria saber mais sobre a história da Jaguar
e de seu sucesso no Le Mans. O D-Type que venceu a corrida
de 24 horas nos anos 50 é muito especial. Quando eu tive a
oportunidade de dirigir um de verdade, eu me surpreendi com
a capacidade do carro de ir adiante com os meus estímulos.
Ao aprender sobre a história da Jaguar e os carros de estrada
atuais, você entende por que é tão fã dessa marca”.
De fato, a Jaguar é um assunto familiar para Grosjean, já que
o seu próprio carro é um F-PACE, que ele usa para passear
com seus dois filhos, Sacha (4) e Simon (2), e para transportar
a bicicleta que gosta de pedalar. Sua esposa, a apresentadora
do canal francês F1, Marion, também dirige um XE.
Desde pequeno ele se lembra de estar rodeado por carros.
Seja brincando com carros de controle remoto ou dirigindo
pequenos carros elétricos no seu jardim, antes de sua primeira

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Presença forte nas
estradas, o F-TYPE SVR
exibe um motor V8 muito
ágil, carroceria otimizada
e tração nas quatro rodas
que, juntos, garantem uma
experiência de direção
extremamente diferenciada
e gratificante.
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“O SOM DO SVR É
FANTÁSTICO. O
DESIGN TAMBÉM
É INCRÍVEL - BASTA
OLHAR PARA VER
QUE ELE É RÁPIDO.”

experiência dirigindo um carro de verdade, quando tinha apenas
13 anos de idade. “Meu pai às vezes corria em um circuito e eu
me lembro de dizer à minha mãe - vamos passear de carro.
Quando eu cheguei a 180 km/h com aquele Subaru Impreza, ela
gritou bem alto.”
Aos 14 anos, ele começou a praticar kart seriamente e passou
para os carros monolugar aos 18 anos, mas mesmo assim teve
que fazer o teste para obter sua habilitação em um Fiat Panda,
um tanto mais lento, apenas alguns dias após seu aniversário de
18 anos. Ele olha para trás e ri com as lembranças: “Eu me lembro
do instrutor falando após passar no teste: acho que você pode
dirigir um pouco mais rápido agora.”
O primeiro grande troféu de Grosjean veio em 2003, por ter
ganho todas as dez etapas do Campeonato Formula Lista Junior,
mas a ideia de se tornar um piloto de Fórmula 1 só aconteceu
bem mais tarde.
“Por muito tempo na minha carreira, eu só corria por diversão,”
ele reconhece. “Foi quando eu ganhei o título da GP2 que pensei:
“Quer saber? Se eu sou bom o suficiente para vencer em categorias logo abaixo da F1, então talvez eu consiga.”
Enquanto isso, ele mantinha uma carreira à parte, caso viesse
a precisar. “Eu trabalhava num banco privado em Genebra em
meio período em 2007, 2008 e 2009, até no meu primeiro ano na
F1. Eu sentia que precisava saber como era a vida real, acordar
cedo, colocar terno e gravata, e ir trabalhar.
“Eu não tinha experiência em bancos, mas a empresa era incrível e me deu muito apoio. Eu comecei no balcão de atendimento
e saí de lá como gerente assistente de carteiras.”
BEM VIVIDO
Grosjean correu em todas as temporadas da F1 desde 2012,
primeiramente com a Lotus e atualmente com a Haas, já fez mais
de 100 largadas e chegou ao pódio 10 vezes. Seus sonhos são ser
bicampeão de F1 e vencer o Le Mans, mas ele admite que ainda
há muito trabalho a ser feito para atingir esses objetivos.
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Dados oficiais de consumo de
combustível para o F-TYPE SVR
em L/100 km:
Urbano: 16,2
Rodoviário: 8,5
Combinado: 11,3
Emissão de CO2 g/km: 269
Apenas para fins de comparação;
os dados reais podem variar.

MARKE

“COM O F-TYPE, VOCÊ
SENTE A ESTRADA E
CONSEGUE SENTIR MUITO
CONTROLE E AGILIDADE,
AO MESMO TEMPO EM
QUE PODE OUVIR AS
INCRÍVEIS NOTAS DO
MOTOR TURBINADO E
DO ESCAPAMENTO”.

Para Romain Grosjean, estar atrás
do volante do F-TYPE nas
estradas da montanha é a melhor
forma de ficar longe das pressões
das corridas.
Dados oficiais de consumo de
combustível para o F-TYPE 400 SPORT
em L/100 km):
Urbano: 12,0
Rodoviário: 6,6
Combinado: 8,6
Emissão de CO2 g/km: 269
Apenas para fins de comparação;
os dados reais podem variar.
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“É onde quero estar quando me aposentar, e é o meu sonho
desde criança. Você precisa da combinação de um bom carro,
um bom ano e uma boa equipe. Você precisa estar no lugar
certo, no momento certo”.
UM OUTRO LADO
Seu sonho é equilibrado com um realismo duramente conquistado, após ter causado polêmica por ter batido em outros
carros no seu início na F1. “Você cresce e fica mais experiente”,
ele dá de ombros. “A questão não é a primeira curva ou
vencer a corrida, é fazer o melhor que você pode com aquilo
que você tem”.
Ele também diz que já deixou as superstições de lado. “Eu costumava usar a mesma roupa de baixo antes dos dias de corrida,
uma na sexta, uma no sábado e outra no domingo”, ele diz com
um pouco de vergonha, mas ri e acrescenta, “Mas uma vez eu
esqueci de colocá-las e ganhei a corrida, então eu pensei: “Ok!
Não preciso mais viajar sempre com essas cuecas”.
Tendo dito isso, ele ainda assim admite que segue uma rotina
bastante meticulosa antes de cada corrida. “Sempre me visto
da mesma maneira, coloco a parte de cima, depois a parte de
baixo e o macacão, depois a bota direita e a bota esquerda.
Eu também entro no carro pelo mesmo lado todas as vezes,
chegando por trás. Mas isso é só uma preparação, para me
ajudar a entrar “no clima”.
Fora do “clima” e longe das corridas, Grosjean diz que sua
forma de pilotar é muito diferente. “Eu participo de 20 Grandes
Prêmios por ano e piloto os melhores carros do mundo a
230 mph (370 km/h), então não quero que aconteça alguma
coisa na estrada porque um caminhão estava vindo do lado
oposto ou porque havia óleo na pista e eu não vi”.
Ele divide seu tempo livre entre um apartamento em Paris
e uma casa em Genebra, onde as colinas e montanhas ao redor
da cidade suíça garantem um local excelente para dirigir, bem
como para seus outros hobbies, que são correr e pedalar.
Fora do mundo da velocidade, ele adora cozinhar. “Eu adoro
ficar na cozinha e a paciência que ela exige. O que mais cozinho
são pratos franceses, mas também sou suíço, portanto eu tento
combinar um pouco da cozinha dos dois países. Não tenho um
prato emblemático, mas a sobremesa tem que ser de chocolate.
Não consigo viver sem chocolate!”
TREM DE PENSAMENTOS
Quanto ao futuro, além de buscar o título da F1 e de seus sonhos
com a vitória em Le Mans, ele se empolga em imaginar qual
será o seu próximo carro. “Eu quero muito dirigir o I-PACE. Ele

FIQUE POR DENTRO
Aproveite ao máximo a sua experiência diária com o F-TYPE gravando
e analisando o seu desempenho com
o novo aplicativo Jaguar ReRun.
Desenvolvido especialmente em
colaboração com a GoPro, o ReRun
permite que você reviva todos os
movimentos emocionantes em vídeo
com qualidade HD.
Fácil de usar e configurar, a
melhor parte é que o ReRun proporciona uma dimensão maior ao seu
vídeo, graças à exclusiva sobreposição animada da sua velocidade,
aceleração e frenagem.
Isto permite entender melhor
todos os aspectos do seu desempenho nas pistas, ajudando você a
desafiar e vencer o seu maior rival
das pistas: você mesmo!
O ReRun também conta com
uma ferramenta simples de edição
e exportação de vídeos, para você
compartilhar com sua família,
amigos e outros amigos amantes
de corridas.
Compatível com dispositivos
Android e iOS, o aplicativo está
disponível em inglês, francês,
alemão, italiano, português e
espanhol. Descubra mais na loja
de aplicativos do dispositivo.

é lindo, muito espaçoso e acho que os carros elétricos serão o
futuro das cidades”.
Como esperado para um corredor, ele não é um grande fã de
carros autônomos. “Eu adoro dirigir”, diz ele. “Principalmente
quando eu estou no volante de um F-TYPE ou 400 SPORT pelas
estradas das montanhas”.
“Mesmo ao dirigir devagar, com o F-TYPE, você sente a
estrada e consegue sentir muito controle e agilidade, ao mesmo
tempo em que pode ouvir as incríveis notas do motor turbinado
e do escapamento. Espero que ainda existam carros assim daqui
a 10 anos, ou então vou preferir andar de trem”.
Descubra a linha completa de modelos F-TYPE e
monte o seu no site jaguarbrasil.com.br
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ENSAIO

N

o início deste mês, viajei num carro
sem motorista feito por uma startup do Vale do Silício. Apesar da
autonomia do veículo, o criador ainda não
havia conseguido a papelada necessária
para delegar o controle da direção, da
frenagem e da aceleração ao enorme
computador localizado no porta-malas.
E assim, meu carro sem motorista tinha
um motorista. Era um caso estranho de
burocracia, não de tecnologia. Porém,

enquanto eu via na tela de entretenimento
informativo o “cérebro” do carro em ação –
o sistema de visão com inteligência
artificial que estava detectando e
categorizando objetos e obstáculos em
torno dele enquanto planejava a rota ideal
– meu próprio cérebro levou algum tempo
para refletir sobre a cidade do futuro e a
maneira como as novas inovações e
tecnologias podem tornar a vida nela mais
inteligente, mais ecológica e mais fácil.

CARROS SEM
MOTORISTA NA CIDADE
DESDE O ALÍVIO AUTOMATIZADO DA AGRESSIVIDADE NO TRÂNSITO ATÉ OS
ZUMBIDOS DOS GYM PODS: A TECNOLOGIA INTELIGENTE VAI MUDAR TUDO
O QUE SABEMOS SOBRE A VIDA NA CIDADE
TEXTO: Olivia Solon ILUSTRAÇÃO: Mario Wagner
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Não há outro transtorno que una os
moradores de forma tão eficaz e
democrática como o tráfego. Não importa
se você é um bilionário ou um garçom, se
está numa limusine ou num fusca, você
continuará parado no engarrafamento
na hora do rush, desejando que pudesse
se teletransportar dali. A capacidade de
desaparecer de um lugar e reaparecer
em outro rapidamente, sem ter que lidar
com o trânsito, atrasos ou com o odor
indesejado de alguém no metrô tem um
apelo bastante óbvio. Infelizmente, os
cientistas só conseguiram transferir
átomos individuais em seus laboratórios,
por isso ainda levará muito tempo para
escapar de situações embaraçosas
desse tipo. Enquanto isso, teremos que
improvisar com outras abordagens para
tornar mais suportável o transporte de
massa das pessoas nas cidades.
A tecnologia inteligente incorporada a
todo veículo e conectada à internet
poderia ajudar a aliviar um pouco do
estresse de estar no trânsito. Poderia
haver sensores para o monitoramento da
frequência cardíaca e do suor no volante,
para detectar e reduzir a agressividade
no trânsito. “Você parece frustrado e
nervoso”, diria o carro com um tom suave,
enquanto um braço robótico começaria a
acariciar suavemente o seu cabelo. “O que
acha de fazer um intervalo de 20 minutos?
Pedi para você um frappuccino desnatado
com amêndoas e caramelo em um café
próximo daqui, estaremos lá em cinco
minutos.” Ao chegarem lá, o sistema de
navegação consultaria um banco de
dados sobre a disponibilidade de
estacionamento em tempo real para
levá-lo direto à vaga mais próxima.
Pronto, a agressividade passou.
À medida que a tecnologia melhora,
eu vejo os “assistentes de motorista”
evoluírem para os serviços autônomos de
valet. Basta chegar em seu destino, sair
do carro e ele seguirá seu caminho
sozinho. Nunca mais você vai ficar
procurando uma vaga num
estacionamento de vários andares. Nem
precisará sofrer de ansiedade ao tentar
estacionar numa vaga apertada com uma
fila de motoristas atrás de você buzinando
impacientemente. Quando estiver pronto
para enfrentar as ruas novamente, você
poderá pegar o telefone e chamar seu
automóvel obediente, igual à Super
Máquina. (Obs.: Super Máquina era um
seriado que fez sucesso nos EUA na

“Um pequeno
aviso do
nosso futuro
automatizado:
você não terá
mais nenhuma
desculpa para
chegar atrasado.”
década de 1980, com um carro controlado
por um computador de bordo totalmente
autônomo e inteligente).
No entanto, o objetivo final é atingir a
autonomia plena. Frotas de carros
elétricos autônomos, desde que possam
superar os obstáculos regulamentares
necessários, oferecem uma lista enorme
de benefícios tentadores, que vão desde a
melhoria no fluxo de tráfego (veículos que
podem se deslocar harmoniosamente,
mais perto um do outro) à redução no
número de acidentes. O projeto dos
veículos também irá mudar radicalmente.
Da mesma maneira que os primeiros
automóveis seguiram o formato da
carroça puxada por cavalos, a geração
atual de veículos autônomos imita seus
equivalentes dirigidos por humanos. Seu
formato foi ditado por normas rigorosas
de segurança, que serão menos relevantes
quando o erro humano, a principal causa
em mais de 90% das colisões, for
totalmente removido da equação. Aos
poucos vamos nos acostumando a ser
conduzidos por robôs e então veremos
essa mudança. O volante e os pedais do
freio vão desaparecer, surgirá uma
variedade de formas, tamanhos,
configurações e poderemos criar novas
maneiras de preencher o tempo no
trânsito de uma forma mais produtiva.
Haverá pods para reunião, namoro e
jantar, enquanto nos deslocamos pelas
cidades. Talvez haja veículos para malhar
(gym pods), sair com os amigos (squad
pods) e também para a meditação
tranquila (zen pods).
Uma vez que os veículos autônomos
precisam ter inúmeras câmeras e sensores
para manter o controle do que está em

volta deles, não vai ser fácil para os
criminosos agirem sem serem notados.
O roubo de carros será como caçar um
alvo muito grande e blindado, que pode
atingir uma velocidade de 200 km/h.
Com certeza haverá histórias
divertidas, com imagens de tentativas de
crimes em que os veículos desenvolvem
comportamentos hilários ou audaciosos.
Qualquer pessoa que já tenha acelerado
por alguns metros sem ver que um amigo
ou membro da família estava esticando o
braço para abrir a porta do passageiro
conhece a alegria exagerada que essa
provocação pode causar. Quanto tempo
levará para que o ladrão desista?
Quando você puder chamar um táxi
sem motorista, que chegará em apenas
alguns minutos, você não precisará mais
ter uma garagem, pois não haverá
necessidade de guardar nem de fazer a
manutenção do seu próprio veículo.
Em vez disso, você pode alugá-lo para
start-ups ou inventores, em troca de
uma pequena participação no
empreendimento. Amazon, Apple, Disney
e Google começaram em garagens, por
isso basta pensar na inovação que ocorrerá
quando não será mais um carro que vai
ocupar esse espaço precioso na casa.
Por último, também teremos tempo
e espaço para transformar nossas
inspirações repentinas em produtos.
Headsets de realidade virtual para gatos.
Alguém gostou da ideia? ALGUÉM? Não
se preocupe com financiamento, eu já
hipotequei a casa.
Um pequeno aviso do nosso futuro
automatizado: você não terá mais
nenhuma desculpa para chegar atrasado.
O atraso em massa foi um contágio
espalhado pelo contato humano com
telefones celulares. Honrar compromissos
ficou menos urgente, já que podemos
enviar um rápido “Desculpe, amor, vou
me atrasar. O congestionamento está
péssimo :-(“. Quando chegar a era em
que o fluxo de tráfego será previsível,
esse tipo de desculpa não vai cair bem.
Em vez disso, você terá que recorrer a
novos dilemas éticos decorrentes do
choque entre a nova tecnologia e a
natureza: “Chego em 10 minutos. Meu
pod automático não conseguia decidir
entre atropelar um bando de passarinhos
ou um esquilo, então precisei esperar ele
se decidir. Estou torcendo para que ele
dê marcha a ré e volte a trafegar daqui
a pouquinho.”
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O Clube Do Jaguar
PARA PILOTOS RÁPIDOS E DIFERENCIADOS

SYBIL
LUPP

A

pequena fazenda de criação de ovelhas na Ilha Norte,
Nova Zelândia, onde Sybil Audrey Marie WellesleyColley (nascida em 1916) cresceu, não tinha nada de

diferente. Entretanto, desde a sua infância, a mulher que seria a
primeira piloto de corrida da Nova Zelândia era diferente. Ela
fazia suas próprias regras; não gostava de bonecas e casinhas
de brinquedo. Dizem que destruiu um jogo de chá no seu
aniversário de quatro anos porque não tinha “rodas e outras
coisas”. Aos 11 anos, dirigia o carro do pai na fazenda, preparando-se para abalar a sociedade meiga da Nova Zelândia

A lenda neozelandesa Sybil Lupp
talvez não esteja presente nas listas
mais comuns de pilotos emblemáticos.
Porém, com uma carreira que inspirou
mulheres pilotos durante gerações,
sua influência no mundo automobilístico
é digna de ser lembrada

pré-guerra: ela não se envergonhava de ter gasolina nas veias.
Independente e inovadora, fez um curso de manutenção
automotiva por correspondência e vendia carros. Por ser uma
jovem em uma profissão, e uma sociedade dominada por
homens, ela admitiu que o trabalho era “difícil” e que teria
desistido se não fosse “orgulhosa pra caramba”. Sendo assim, ela
persistiu e venceu. Logo pôde abrir sua empresa de consertos e
vendas de automóveis Jaguar. Foi o primeiro passo de um caso
de amor com o Saltador (em referência ao felino que representa
a marca) que durou a vida toda. Ela teve 15 automóveis Jaguar,

TE X TO : P aul Ent wistle
I L U S T R AÇ ÃO : A n n a P a r i n i

inclusive um E-Type V12 dourado espetacular (que combinava
com seu vestido de festa preferido), um XJS vermelho vibrante
e um XK120 branco que seria sua “marca registrada”.
Os carros foram o primeiro amor verdadeiro de Sybil, mas o
mecânico e fanático por corridas Jack Lupp foi o segundo, em
uma disputa muito acirrada. Trabalharam juntos na concessionária, e a loira inteligente e glamorosa, com olhos cinzentos
fantásticos, despertou a sua atenção. Casaram-se em 1939,
quando as primeiras consequências nefastas da guerra atingiram
a Nova Zelândia. Sybil teve uma “guerra tranquila”, atuando
como motorista da Força Aérea Feminina Auxiliar da Nova
Zelândia. Entretanto, em 1945, a tragédia a atingiu quando
Jack morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Dois anos
depois, ela se apaixonou por Percy, irmão de Jack, também
fanático por carros. Casaram-se e fundaram o Otago Sports
Car Club. Como não poderia deixar de ser, Sybil ganhou a
corrida inaugural do clube e, usando um macacão por cima do
vestido, ela se acostumou a vencer, colecionando mais e mais
troféus, superando seus adversários masculinos.
Sybil levou a vida pisando fundo. Em 1961 seu segundo casamento chegou ao fim, mas a concessionária da Jaguar fundada
por ela e pelo ex-engenheiro da marca, Lionel Archer, ia muito
bem. Em 1969, Lionel finalmente a pediu em casamento sobre o
capô de um Jaguar, e Sybil casou-se pela terceira (e última) vez.
A idade não acabou com a velocidade nem com o estilo de
vida de Sybil. Ela simplesmente se adaptava. Mesmo assim, aos
74 anos, ela fez uma concessão à idade avançada: comprou um
XJS vermelho com transmissão automática e direção hidráulica.
Sybil faleceu em 1994, aos 78 anos. Seu cortejo fúnebre foi
acompanhado por uma carreata do clube automobilístico.
Combinando estilo, eloquência, elegância e puro talento para
corridas, ela inspiraria pilotos femininas por várias gerações,
mostrando que não é preciso se masculinizar para vencer em
um mundo dominado por homens. Basta ter gasolina nas veias
e uma obsessão pela pilotagem que perdure a vida inteira.
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF JAGUAR.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Jaguar.

www.castrol.com

www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

