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I LU ST R A ÇÃ O D A CA PA : C R U S C H I F O R M

VE JA A EVOLU ÇÃO
de um ícone britânico diferenciado com a
nova exposição e tour de fabricação da Range
Rover. É um marco para o Range Rover Evoque.
Reabasteça mais rapidamente com o aplicativo
Fill Up & Go
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THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.

A TÍTULO

P E S S OAL

CONDUZIDOS PELO DESEJO

O Range Rover será sempre visto como o primeiro veículo utilitário
esportivo de luxo do mundo. Nada pode mudar isso. Quando
foi lançado em 1970, nada parecido havia sido feito. Depois do
primeiro Range Rover, os nossos designers e engenheiros se focaram
em garantir que continuássemos evoluindo e dando o nosso melhor.
A equipe vem fazendo isso há 47 anos. Esse desejo incansável
de inovação e melhoria é celebrado nesta edição da Onelife onde
colocamos em destaque o inconfundível Range Rover, descendente
direto desse primeiro veículo fora da estrada de luxo e o dinâmico
Range Rover Sport.
Os nossos veículos emblemáticos oferecem agora uma série de aperfeiçoamentos para tornar o ótimo ainda melhor e manter o status de líder na sua
categoria. Entre estes, o mais importante é sem dúvidas o surgimento de um
sistema de propulsão e transmissão de veículo híbrido elétrico recarregável
(PHEV). Tanto o Range Rover como o Range Rover Sport serão disponibilizados
com a tecnologia PHEV, que apresenta uma melhoria inédita e pode alimentar
o veículo sem qualquer problema por até 51 km: mais do que suficiente para
o uso diário da maioria dos clientes. Apresentamos uma perspectiva exclusiva
desses novos Range Rovers icônicos e dos respectivos valores de emissão
nas páginas 32 e 54.
Acreditamos que as cidades terão um papel decisivo na sustentabilidade
no futuro e os nossos novos PHEV se adaptam perfeitamente a essa visão dos
novos centros urbanos, dos quais Oslo é um exemplo (ver pág. 22). Ainda na
Noruega, também experimentamos o novo Range Rover Velar (ver pág. 70).
Apesar de nossos inovadores estarem em grande parte sediados no Reino
Unido, as influências da marca sempre foram universais. Desde os primórdios, a
Land Rover exporta veículos para as partes mais remotas do mundo e importa
ideias e inspiração. Essa concepção é mais importante que nunca. Não se trata
apenas de garantir que os nossos automóveis suportem condições
extremas, que vão desde o calor do deserto do Sara até o frio do Ártico, mas
também de estarmos preparados para dar resposta às necessidades cotidianas
dos nossos clientes, antes mesmo que elas sejam notadas.
Os designers e engenheiros que projetaram o primeiro Range Rover
talvez ficassem surpresos com os aperfeiçoamentos que fizemos nas últimas
versões do modelo, mas com certeza sentiriam uma relação estreita com a
tradição que os inspirou.

Simon Pick
Diretor Global de Marketing Direto da Land Rover
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Simon Pick, o Diretor Global de Marketing Direto da Land Rover,
afirma que os aperfeiçoamentos mais recentes do Range Rover
permanecem fiéis ao desejo constante da marca de inovar
e garantir que nossos clientes aproveitem o melhor da vida.

www.icandyworld.com
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H E R Ó I M U LT I TA R E FA S
Com essa multiferramenta – com o formato do emblemático Defender e do
tamanho de um cartão de crédito na sua carteira, você nunca ficará na mão.
Com um cortador, uma chave inglesa e uma chave de fenda, você conserta qualquer
coisa. Consertar fica fácil como abrir uma garrafa da sua bebida preferida – muito
prático, porque a multiferramenta também inclui um abridor de garrafas.
SAI BA M AI S
Para ver a linha completa de produtos, acesse landrover.com/shop
ou visite o revendedor local da Land Rover
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O

M ELH OR

AMIGO

DO

HOME M …

AM IG O

UR S O

... merece as melhores tigelas de cerâmica do mercado. Decorada com
muito bom gosto com a famosa placa HUE 166, a tigela do cachorro pode ficar
no Land Rover ou na cozinha e fará com que a sua culinária canina
arroz-com-feijão seja digna de uma estrela Michelin.

Talvez você prefira o modelo do primeiro Land Rover para a
sua coleção, mas seus filhos podem discordar totalmente dessa ideia.
O ursinho Hue veste o clássico macacão na cor verde Grasmere e,
além disso, deixa a pegada da Land Rover por onde passa

landrover.com/shop

landrover.com/shop
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N A V E G A D O R

MOUNTAIN BIKE D OBR ÁV EL
MONTAGUE PAR ATR OOPER ELITE
A emoção de dirigir um Land Rover nos terrenos mais acidentados
do mundo é incomparável, mas aqueles que desejam um desafio diferente
podem tentar atravessar o mesmo tipo de terreno de mountain bike.
O modelo Paratrooper Elite é uma bicicleta de 30 velocidades com rodas
de 27,5 polegadas e Shimano XT – além disso, é dobrável para facilitar
o transporte. Por isso, também é adequada para a selva de pedra.
montaguebikes.com
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JAQUETA DE PENUGEM
L AND ROVER

AO

CA I X A D E S O M PA R A U S O
AR LIV RE BRAV EN BRV-XXL

Precisa permanecer aquecido, seco e disposto? A jaqueta de
penugem Land Rover, disponível nos modelos
masculino e feminino, faz tudo isso. O enchimento misto
de penugem mantém você abrigado. Essa jaqueta acolchoada
de gola alta e punhos ajustáveis protege contra vento
e chuva. Os bolsos com zíper são uma característica que mantém
seus pertences protegidos.

O canto dos pássaros e o ruído do vento nas folhas das árvores
podem ser incrivelmente relaxantes, mas certos momentos
pedem um acompanhamento musical à altura.
A Braven BRV-XXL é uma caixa de som Bluetooth potente
e forte, projetada especificamente para funcionar ao ar livre.
Personalize as configurações de graves e agudos das suas músicas
preferidas e curta o pôr do sol com trilha sonora.

landrover.com/shop

braven.com

L ANT ERNA RECARREGÁV E L
L AND ROVER

P O RTA- CO P O PA R A CA R G A D E
TELEFON E S EM F IO L AN D ROV E R

Esta lanterna recarregável Land Rover azul-marinho
tem um feixe de luz forte, três modos
pré-configurados e um punho recartilhado
para dar mais aderência. Vem também
com um cabo de carga USB.

Os porta-copos percorreram um longo caminho: esse
complemento opcional dos veículos Land Rover permite
carregar sem fio o celular no porta-copo do console
central. A luz de LED do carregador indica quando
está carregando e, ao concluir, ela se desliga.

landrover.com/shop

gear.landrover.com

11

X X X X X X X

L E F T

N A V E G A D O R

02

TONNEAU
BARRILADO

N OT Í C I AS

Um tonneau barrilado de 15,3 metros parece ser digno do Livro Guinness
de Recordes Mundiais? Pois foi mesmo. Essa manobra de tirar o fôlego,
realizada pelo dublê profissional Terry Grant, foi o clímax do lançamento
do novo E-PACE – um SUV compacto de alto desempenho
da Jaguar, a marca irmã da Land Rover – ocorrido em Londres neste verão.
Em uma apresentação para um grande público, Ian Callum, diretor
de design da Jaguar, resumiu as qualidades do novo produto da Jaguar
à linha PACE: “os princípios de design consolidados da Jaguar garantem
o posto do E-PACE como o carro esporte de sua categoria. Nosso
novo SUV compacto de alto desempenho combina o espaço interno,
a conectividade e a segurança que as famílias esperam e as proporções,
a pureza do design e o desempenho que normalmente não estão
associados a um veículo tão prático.”
Com uma arquitetura de suspensão leve, tração nas quatro rodas, e
tecnologias Active Driveline e de vetorização de torque, esse SUV de vários
talentos se inspira na linha de carros esportivos da Jaguar.
A tradição esportiva da Jaguar é uma referência bastante elevada, mas
a simples presença dessas características nunca seria suficiente para Mike
Cross, engenheiro-chefe de integridade veicular: “o E-PACE proporciona uma
dinâmica de direção excepcional, mas é refinado e confortável. Conseguimos
isso por meio da suspensão traseira compacta Integral Link e o subquadro
dianteiro montado semissólido. Este carro é um SUV compacto de alto
desempenho com tração nas quatro rodas que tem a precisão e o controle da
carroceria satisfatórios para o motorista e confortáveis para os passageiros.”
A Dinâmica Configurável dá mais controle do que nunca ao motorista,
com configurações individuais para o acelerador, a transmissão automática,
a direção e, quando instalado, o sistema de suspensão Dinâmica Adaptativa.
Aliado à nova linha de motores Ingenium a gasolina e a diesel, o novo
E-PACE da Jaguar é, de fato, um carro para o motorista.
Mobilidade é mais do que ir do ponto A para o ponto B. O mantra de
hoje é a conectividade digital, e o E-PACE é um dos veículos mais conectados
e inteligentes da categoria, perfeitamente equipado para lidar com qualquer
situação criada por você, o ambiente e sua família. (Para fazer o tonneau
barrilado, é mais recomendável contratar o Terry Grant.)

O novo E-PACE, portador do DNA atlético
da linha de esportivos da Jaguar, redefine as
referências de agilidade, desempenho e
conectividade na categoria de SUVs compactos.

SAIBA M A I S
Para saber mais sobre o novo E-PACE, acesse o site jaguar.com
VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES AO E-PACE: em mpg (l/100 Km): urbano: 50,4 (5,6) - 29,1 (9,7); fora da cidade: 67,3 (4,2) - 40,4 (7,0);
combinado: 60,1 (4,7) - 35,3 (8,0); emissões de CO2 g/Km: 124 - 181. Somente para comparação. Os valores concretos podem variar.
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T HE 2018 L A ND ROV ER
COLL EC T ION IS HERE .
shop.landrover.com

Discover a new collection of apparel and accessories online at shop.landrover.com, or visit your local Land Rover retailer.

N A V E G A D O R

NOTÍCIAS

SAUNDERS HOMENAGEIA
O PIONEIRO SHACKLETON
Sir Ernest Shackleton liderou três expedições britânicas
à Antártica contra todas as probabilidades, trazendo
seus comandados de volta em segurança e ampliando
as fronteiras da exploração. Ben Saunders, embaixador
do Land Rover Adventure, conhece bem as adversidades. Ele escreveu um livro esclarecedor em
comemoração às conquistas desse incrível explorador
e pioneiro, narrando com detalhes as expedições e
revelando suas qualidades de liderança. Saunders, um
explorador polar que enfrentou condições traiçoeiras
para chegar aos confins da Terra, dá vida aos grandes
avanços – e contratempos – de Shackleton em sua
inovadora expedição Endurance. É um ponto de vista
diferenciado sobre aquela que talvez seja a história de
sobrevivência mais extraordinária de todos os tempos.
SA I B A M A I S
Explore o novo livro no site penguin.co.uk
Saiba mais acessando o bensaunders.com
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04
V I AG E M

ABRA SUA MENTE

O Butão, um reino mágico de montanhas e vales
imponentes, aninhado a leste dos Himalaias, entre
o Tibete, Assam, Bengala Ocidental e Sikkim, é relativamente um novato em viagens globais – recebeu seus
primeiros turistas em 1974. Ao pé da letra, Butão
significa “o fim do Tibete”, mas é conhecido popularmente como Druk Yul, “a Terra dos Dragões do Trovão”.
Essa nação remota, rica em mosteiros e aferrada a faces
de montanha extremamente íngremes, tem claramente
um senso de humor diferenciado – mede-se em termos
de Felicidade Interna Bruta, em vez do PIB, mais
comum.
Até o momento, a globalização não deixou marcas
neste país de conto de fadas. Mesmo assim, o renascimento do turismo sob medida, ao estilo das grandes
jornadas do passado, finalmente descobriu o Butão.
Desde 2018, é possível reservar, como um pacote, cinco
novos resorts satélites em vários locais do reino, cada
um deles dedicado a um dos cinco sentidos.

O primeiro – em Timbu, a capital – concentra-se no
rico legado cultural do design, com interiores modernos
e despojados, com painéis ricos de madeira e pedras
naturais. O segundo local, em Punakha, é uma casa de
fazenda tradicional entre terraços férteis, com a decoração tradicional butanesa. O terceiro resort em Gangtey
conta com madeiras envelhecidas, mobília de couro
quente e uma ponte exclusiva para a observação de
pássaros. Bumthang, no meio de uma floresta, tem
janelas enormes e é uma celebração da vida ao ar livre.
O último resort, em Paro, fica ao lado de uma antiga
construção de pedra e foi projetado para incentivar os
turistas a conversar sobre o que viram e viveram. Uma
viagem para o Butão é mais do que um turismo
diferenciado – é uma jornada dentro de uma jornada.
Seria este o lugar mais feliz da Terra?

Gangtey está cheio
de painéis de madeira
nodosa. Abaixo:
montanhas místicas
e terras férteis são
a tela perfeita.

SA I B A M A I S
Para descobrir a magia do Butão, acesse: www.sixsenses.com/about-us/new-openings
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N A V E G A D O R

PARCERIA
COM O MUSEU
DE DESIGN

05
D E S I G N

No início da década de 1970, o Range Rover original
ficou em exposição no Museu do Louvre, em Paris, como
exemplo de um “design industrial exemplar”. Até hoje, essa
disciplina artística continua sendo fundamental para a
composição genética do veículo motorizado.
Uma nova parceria anunciada este ano entre o Museu
de Design de Londres e a Jaguar Land Rover – parceria
inédita com um fabricante de automóveis – destaca a
importância do design e busca explicar como suas metas
são atingidas.
Em março, o Range Rover Velar – um carro projetado
e fabricado no Reino Unido, com design britânico – fez sua
estreia no museu como o primeiro veículo a ser exibido
nesse local instigante no centro de Londres. A divulgação
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T E C N O LO G I A

foi a primeira de uma série de colaborações, exposições e
eventos planejados pelos parceiros para os próximos três anos.
A parceria inovadora também revela como os designers e seu
trabalho conseguiram cativar o público.
“Essa relação é uma prova da nossa paixão pelo design,
que é importante em tudo o que fazemos”, afirmou Gerry
McGovern, diretor executivo de design da Land Rover. “O
design deve estar sempre em igualdade com a integridade
da engenharia. Levar um veículo da concepção à produção é
uma atividade multidisciplinar, e o design é a cola que une tudo.”

SAIBA MAIS Mergulhe no mundo da excelência do design
acessando designmuseum.org

INCENTIVO
À INOVAÇÃO
Isso não é Marte. É uma das maiores matrizes solares do Reino
Unido, localizada no telhado do Centro Avançado de Fabricação de
Motores da Jaguar Land Rover, em Wolverhampton. Estima-se que
a matriz solar, equipada com mais de 22.600 painéis fotovoltaicos,
com pico de 6,3 MW, possa gerar até 30 % da energia utilizada pelo
Centro de Fabricação de Motores. Isso equivale à energia utilizada
por mais de 1.600 casas. Os painéis fotovoltaicos evitarão a geração
de mais de 2.400 toneladas de CO2 por meio da eletricidade da
rede. A Jaguar Land Rover anunciou recentemente que, até março
de 2020, toda a sua eletricidade adquirida no Reino Unido será
de fontes renováveis. “Nosso futuro tem baixo teor de carbono,
é limpo e eficiente”, sentenciou Ian Harnett, diretor de compras e
RH da Jaguar Land Rover.
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LAND ROVER SERVICING

BECAUSE YOU GO FAR
WE GO FURTHER

Whenever your Land Rover comes in for servicing, we go out of our way to make
the experience as stress-free as possible. No one knows your vehicle quite like
Land Rover; you’ll find expert technicians, Genuine Parts and even complimentary
refreshments are all part of the service.
To book your service, go to landrover.com

N A V E G A D O R

A HISTÓRIA DO RANGE ROVER

07
I N S I G H T

O Range Rover marca presença nas estradas desde
a construção dos primeiros veículos pré-produção em 1967.
Agora, há uma exposição na unidade de fabricação da Jaguar
Land Rover em Solihull – onde os Range Rovers são produzidos
desde 1970 – que mostra a ascensão indiscutível de um ícone
distintamente britânico.
A exposição “A história do Range Rover” revela artefatos
e materiais nunca vistos antes que acompanham as cinco
décadas do Range Rover, desde o carro pioneiro para todas
as estações até o SUV de luxo definitivo que ele é hoje. Desde
os primeiros esboços – e uma réplica em tamanho natural,
de argila – até o inovador Range Rover Velar da atualidade
(o primeiro Range Rover totalmente novo a ser lançado desde
o Evoque em 2010), a exposição ilustra a evolução de um
veículo sem igual.
Os visitantes que desejarem ir além poderão fazer um tour
de três horas, que mostra o trabalho na fábrica de Solihull, onde

18

são produzidos esses veículos emblemáticos. O tour também
documenta a mescla de operários da fabricação altamente
qualificados e robôs de última geração que é necessária para
construir um Range Rover 2017, até o último parafuso e porca.
Com o acompanhamento de um guia especializado, os
convidados do tour percorrem os setores de arquitetura das
carrocerias, com muito alumínio, e de montagem final, onde
é produzido o modelo mais recente da família Range Rover.
A exposição e o tour pela fabricação – administrado com
a ajuda de funcionários antigos da fábrica de Solihull, alguns
dos quais trabalharam com Range Rovers desde o primeiro
protótipo – documentam o legado rico e extenso da marca,
utilizando a tecnologia inovadora que torna a fabricação atual
possível e empolgante.
SAIBA MAIS Que tal reservar seu lugar agora? Acesse
landrover.com/experiencesolihull

Uma réplica de argila
com o emblemático teto
flutuante e as variações
da grade. Abaixo: o
chassi original de direção
a partir do lançamento.

N A V E G A D O R
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ABASTECIMENTO
MAIS RÁPIDO

T E C N O LO G I A
Um novo aplicativo para pagamento sem uso de
dinheiro, desenvolvido em colaboração com a Shell, foi
integrado à tela touchscreen da família de veículos Land
Rover e em breve estará disponível no mundo todo.
O aplicativo Fill Up & Go revolucionará o reabastecimento no posto de gasolina. Os motoristas poderão
efetuar pagamentos diretamente do veículo, poupando
tempo e eliminando a preocupação de deixar o carro
e os passageiros sem supervisão no posto de gasolina.
O aplicativo já está disponível para proprietários de
veículos equipados com aplicativos InControl.
Basta abrir o aplicativo da Shell na tela touchscreen
do painel para pagar o combustível via PayPal ou
Apple Pay – é um sistema de pagamento integrado que
elimina a dificuldade no reabastecimento. Gostou disso?
Que tal baixar o aplicativo para participar da revolução
no método de pagamento?
SAIBA MAIS Para saber mais, acesse a sua loja de aplicativos
ou faça uma busca nos aplicativos InControl

EVOQUE LANDMARK

09
N OT Í C I AS

Seis anos depois do início das vendas e de atingir cifras recorde,
a Land Rover comemora esse fato lançando uma edição especial
Landmark do Range Rover Evoque. O SUV compacto de luxo
que estabeleceu um novo nicho nesse segmento muito procurado
chegou a 18.000 vendas no mundo todo em março, destacando
a imensa popularidade do modelo. “O Evoque é um sucesso
incontestável e continua prosperando”, afirmou Ralf Speth, CEO
da Jaguar Land Rover.
A edição comemorativa Landmark tem um detalhamento
novo e dinâmico, aliado a uma estética diferenciada, destacada
pela opção de uma nova cor – o azul Moraine, inspirado nos lagos
azul-turquesa das Montanhas Rochosas canadenses. O Evoque

edição Landmark conta com um teto panorâmico fixo na cor
cinza dos Cárpatos, rodas de liga de 19 polegadas, na cor cinza
escuro brilhante, e grade Grafite Atlas, letreiro no capô, ranhura
do para-lama e tampa do porta-malas. Também tem recursos
convenientes, como entrada sem chave e tampa do porta-malas
com abertura e fechamento elétrico como padrão.
SAIBA MAIS Para mais informações sobre o Range Rover Evoque, acesse
landrover.com/evoque
VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES AO EVOQUE
LANDMARK: em mpg (l/100 Km): urbano: 27,4 (10,3) - 51,4 (5,5); fora da cidade:
40,9 (6,9) - 65,7 (4,3); combinado: 35,4 (8,2) - 58,9 (4,8); emissões de CO2 em g/Km:
125 - 185. Somente para comparação. Os valores concretos podem variar.
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Oslo não apenas tem uma consciência ambiental
admirável, no que se refere a meios de transporte zero emissões,
a capital norueguesa lidera a nível internacional.
T E X T O
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VERD E

Oslo é uma cidade marcada
pela água e esta é a piscina do
fiorde de Sørenga, um bairro
recente situado no novo porto.
À esquerda, a estação de carregamento elétrico é parte deste
cenário, onde os veículos de zero
emissões representaram 40% dos
registrados na Noruega em 2016.
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OSLO, CAP ITAL

V E R D E

“OS DESAFIOS RELACIONADOS
AO CLIMA NOS OBRIGAM A
TOMAR DECISÕES DRÁSTICAS”

Terça-feira, 9 da manhã, em Grünerløkka, o bairro mais badalado
de Oslo onde a maioria dos edifícios residenciais têm poucos andares
e foi reformada meticulosamente sem um aspecto muito clean.
Parece que todas as pessoas andam segurando um copo de café
com leite ou empurram um carrinho de bebê. Em meio a elas,
Dagmar Kollstrøm estaciona o seu carro elétrico. Quando ela sai do
veículo, apanha um cabo e conecta o seu carro à estação de carregamento. “É gratuito estacionar e “reabastecer” o meu carro – porque
é movido à eletricidade!” diz Kollstrøm antes de virar a esquina até a
agência de publicidade onde trabalha como redatora.
Oslo se tornou a capital dos automóveis elétricos do mundo.
Não há outra cidade com tantos como lá. Isso se deve principalmente
ao fato de o governo dar muitos benefícios aos cidadãos se optarem
por veículos de zero emissões. “Quando precisei de um carro novo,
há três anos, me decidi por um elétrico não só devido a questões
ambientais, mas também por ser uma ótima aquisição,” diz Kollstrøm
antes de explicar que a compra do seu automóvel era isenta de
impostos, o que faz uma grande diferença na Noruega, onde os
impostos são extremamente altos.
“Outros países estão investindo em campanhas de conscientização. Na Noruega, as pessoas podem facilmente perceber que
os automóveis elétricos são vantajosos do ponto de vista financeiro,”
diz Christina Bu, Diretora-geral da Elbil, a Associação Norueguesa de
Veículos Elétricos. “Com a isenção fiscal, um automóvel elétrico de
médio porte acaba custando um pouco menos do que um modelo
equivalente com motor de combustão,” diz Bu.
No último ano, os veículos elétricos e híbridos representaram
cerca de 40% dos automóveis registrados na Noruega. A quantidade
é especialmente alta em Oslo e suas imediações, e em 2016 o número de automóveis híbridos excedeu, pela primeira vez, o dos veículos
elétricos a nível nacional. Segundo Marius Holm, economista de recursos e Diretor-geral da fundação ambiental Zero, que trabalha para
um futuro livre de combustíveis fósseis, esta é apenas uma tendência
temporária até que esteja disponibilizada uma linha mais diversificada
de automóveis elétricos de porte maior. “O nosso objetivo é que os
automóveis elétricos constituam 100% de
todos os veículos novos o mais rápido o possível. Acredito que
durante os próximos quatro anos, ao menos oito em cada dez dos
novos veículos registrados serão movidos a eletricidade,” diz Holm.
Uma pergunta que se faz com frequência é por que a Noruega tem
três vezes mais veículos ecológicos de propulsão alternativa do que a
Alemanha, apesar de a última ter uma população 15 vezes maior.
A resposta pode ser encontrada saindo da cidade para uma
das atrações turísticas mais populares da Noruega e observando o
tráfego em circulação.
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CO N T R AST E S
Oslo, com a sua mistura de arquitetura moderna e estilo escandinavo
clássico, conta com a vantagem de ter vários parques. O economista
de recursos Marius Holm (esquerda), a Secretária-geral da
Associação Norueguesa de VEs Christina Bu (abaixo) e a família Nielsen
(acima) não gostariam que fosse de outra forma.
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VA N TAG E M E L É T R I CA
O Presidente da Câmara Raymond Johansen (l.) estabeleceu
objetivos ambiciosos para Oslo. “Porque os próprios políticos
têm de tomar medidas coerentes.” A quantidade de pontos
de carregamento elétrico é impressionante. É fácil encontrar um.
Os VEs têm outro ponto a seu favor: a sua própria faixa nas
principais ruas. Isso economiza tempo.

À tarde, seguimos pela E18 em direção ao Museu Henie Onstad a
oeste, onde se encontram também as áreas residenciais mais procuradas. À esquerda, está o fiorde.
À direita, áreas residenciais e comerciais. Como na maioria das
grandes cidades, a esta hora do dia o trânsito se move bem lentamente – exceto na faixa destinada a transportes públicos. No entanto,
em Oslo, não são apenas os ônibus e táxis que podem ultrapassar o
trânsito lento nas outras faixas, mas também alguns automóveis particulares – todos são veículos elétricos (EVs).
A autorização para usar a faixa dos transportes públicos e a
isenção de pedágios para atravessar a cidade são apenas dois dos
incentivos que a Noruega criou para estimular mais cidadãos a mudarem para a mobilidade elétrica. Neste momento, existem tantos
VEs em Oslo que estes só podem utilizar as faixas para transportes
públicos nos horários de pico se tiverem pelo menos dois ocupantes.
O forte subsídio da mobilidade elétrica na Noruega é uma forma
particularmente simples de reduzir as emissões de gases com efeito
estufa. “A Noruega e Oslo têm objetivos climáticos ambiciosos. A
maior parte da nossa eletricidade é gerada a partir de energia hidroelétrica, por isso, para nós, não é uma opção simplesmente acabar
com mais uma central elétrica a carvão para reduzir as emissões de
CO2. Em vez disso, temos que fazer economias no setor automotivo,”
diz Bu. Cada automóvel elétrico, especialmente se for movido a energia hidroelétrica ecológica de emissões zero, que substitua um automóvel convencional favorece significativamente a redução das emissões de CO2 da Noruega.
“Os desafios relacionados ao clima nos obrigam a tomar decisões drásticas,” diz o Presidente da Câmara de Oslo em exercício
Raymond Johansen. A capital norueguesa se comprometeu a reduzir
as emissões de gases com efeito estufa em 50% até 2020 em comparação com as da década de 1990, excedendo as disposições do
Acordo de Paris. Em 2030, esse valor deverá mesmo chegar aos
95%. “Estabelecer objetivos ambiciosos é um dos aspectos mais
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importantes de uma política ambiental progressiva. Isso acontece
porque os políticos se obrigam a tomar medidas coerentes,” diz
Holm. Quem rejeitar esse tipo de raciocínio por ser ingênuo está
enganado no caso da Noruega. Aqui, os políticos são extremamente
autodisciplinados, como demonstram há décadas, a nível nacional,
com o fundo do petróleo. Este é utilizado para investimentos
estrangeiros com os lucros do negócio de matérias-primas. Como
resultado, a Noruega se tornou um dos países mais ricos e economicamente estáveis da Europa.
As ambiciosas políticas ambientais de Oslo já atraíram a atenção internacional e lhe valeram o título de “Capital Verde da Europa” de 2019, em junho. O relatório da Comissão Europeia aplicável observa: “Oslo dá provas de um desempenho excelente com
um reforço consistente demonstrado na maioria dos indicadores,
incluindo alterações climáticas, transportes locais, natureza e biodiversidade, qualidade do ar, qualidade do ambiente acústico,
gestão de resíduos, ecoinovação, emprego sustentável e desempenho energético.”
“A administração em si provoca apenas 4% das emissões poluentes.
A nossa ferramenta mais importante é, portanto, a gestão cotidiana,
seja o ordenamento urbano, a política de transportes ou o poder de
compra,” afirma o Presidente da Câmara Johansen. No desenvolvimento de novos bairros urbanos como Pilestredet Park, o respeito pelo
ambiente é levado em consideração desde o início. Por exemplo, foram
utilizados materiais de construção reciclados e foram criados telhados
ecológicos. A nova ópera, situada junto ao fiorde, embora esteja, no
centro da cidade, produz um pouco da energia de que necessita por
meio dos painéis solares integrados na fachada envidraçada.
Em Oslo, tal como em toda a Noruega, a maior parte da eletricidade é produzida a partir de energia hidroelétrica. Enquanto recurso econômico e ecológico, a eletricidade, juntamente com o
petróleo e o gás, tem sido utilizada tradicionalmente para fins de
aquecimento. Oslo contraria essa tendência e se empenha na pro-
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“O LIXO ORGÂNICO DE
O S L O É U T I L I Z A D O PA R A
PRODUZIR BIOGÁS
PA R A O S Ô N I B U S L O C A I S .”

dução de aquecimento urbano a partir de instalações de incineração
de resíduos, como a de Klemetsrud, no sudeste do país.
Lá, o edifício é semelhante a muitas outras fábricas e representa
tanto oportunidades como dificuldades para a política ambiental.
Começando pelos aspectos positivos, Holm acredita que a produção
de energia a partir da incineração de resíduos é eficiente. Para ser o
mais ecológica possível, tem que ser utilizada uma grande quantidade de resíduos em outro lugar. Portanto, os noruegueses primeiro
separam os resíduos.
Em um apartamento bem iluminado ao norte do centro de Oslo,
embaixo da pia da cozinha integrada na sala, está escondida uma
série de recipientes para lixo. Trine Otte Bak Nielsen, que vive no
apartamento com o seu marido e dois filhos diz: “Nós separamos
tudo. Mas não é uma obrigação; é simplesmente um hábito.”
A tecnologia das instalações de triagem ajuda a aliviar um pouco
a quantidade de trabalho do casal. Em casa, os lixos orgânico e
reciclável têm de ser colocados e fechados em sacos diferentes, mas
podem ir para a mesma lata de lixo. Um código de cores
simples que utiliza sacos azuis e verdes permite que o conteúdo seja
automaticamente triado e separado em uma fase posterior na
estação de reciclagem.

Parte do lixo orgânico de Oslo é usado para produzir biogás para os ônibus públicos locais. O que não pode ser reciclado é queimado. Naturalmente, esse processo emite CO2, mas a central de Klemetsrud já testou
a armazenagem subterrânea do gás poluente em vez de o liberar para a
atmosfera. Só se os resultados forem plenamente satisfatórios é que será
possível cumprir os objetivos climáticos de Paris.
No entanto, o processo implica desafios. A armazenagem segura
de CO2 é complicada e cara e, por isso, atualmente não é viável do
ponto de vista comercial. Portanto, a cidade tem ainda de fazer grandes
esforços para cumprir os seus próprios objetivos climáticos exigidos até
2020. Alguns críticos salientam que a solução mais ecológica de todas
é evitar os resíduos.
Como um número crescente de noruegueses, os Nielsens são eficientes na prevenção das emissões. Mesmo com um carro a gasolina
ou a diesel é possível fazê-lo – utilizando-o simplesmente um pouco
menos. Nos trajetos diários para as lojas ou para o trabalho, eles optam pela bicicleta. A nova bicicleta do casal está guardada em sua
garagem e é quase tão grande quanto um carro pequeno: a bicicleta
elétrica tem um espaço bem grande entre os eixos e uma estrutura
entre o guidão e a roda dianteira que permite transportar as duas
crianças e algumas sacolas “Desde que compramos esta bicicleta, o
tempo que demoro para deixá-los na creche diminuiu de 20 minutos
para apenas cinco,” diz ela.
Entretanto, Nielsen não está muito satisfeita com as ciclovias da
sua cidade. Diz que são poucas e estreitas demais. Os especialistas
concordam. Enquanto Copenhagen foi este ano nomeada novamente
a cidade com maior respeito pelas bicicletas, Oslo entrou para o top
20 pela primeira vez. Em 19.º lugar, ainda há muito a se fazer.
“Está longe de ser um mau resultado,” afirma o político Johansen.
Felizmente, a capital dinamarquesa não é longe: o ferry para
Copenhagen sai ao lado da ópera. Se tudo sair de acordo com os planos de Holm, o grande navio passará rapidamente a funcionar também com emissões zero.
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FAÍSCA
RELUZENTE
Apresentando o moderno e inovador veículo
elétrico híbrido Range Rover Plug-in, que tem
o potencial de eliminar as emissões pelo tubo
de descarga de forma totalmente silenciosa –
sem comprometer a capacidade do líder
da categoria nem o design emblemático.
T E X T O
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“Menos pressa, mais velocidade” é o lema dos engenheiros da Land Rover. Certamente, foi esta a abordagem
adotada para a concepção dos veículos elétricos híbridos
plug-in, conhecidos como PHEVs observar atentamente o
desenvolvimento do mercado e da tecnologia e, em seguida, aprender com as incursões iniciais antes de lançar a melhor oferta da categoria quando o momento e a tecnologia
forem adequados.
E a hora é agora. O modelo ano 2018 da Range Rover e
Range Rover Sport oferece, pela primeira vez, versões de
PHEV, proporcionando desempenho total dentro e fora da estrada e, ao mesmo tempo, prometendo benefícios incríveis
em termos de economia, CO2 e impostos (além do livre acesso
à maioria das zonas de baixa emissão de CO2 no mundo todo).
O coração do novo sistema é um motor Ingenium 300 cv
de 2.0 litros a gasolina, projetado especialmente pela Jaguar
Land Rover, que agora tem o apoio de um motor elétrico de
85 kW. Combinadas, essas duas fontes de potência geram
404 cv, possibilitando uma arrancada de 0 a 62 mph (0 a 100
Km/h) em de menos 6,9 segundos, chegando à velocidade
máxima de 137 mph (220 Km). Acrescentando a essa capacidade uma cifra oficial de emissões de CO2 de apenas 64 g/km
e até 31 milhas (51 Km) de operação somente elétrica, com
emissão zero pelo tubo de descarga, temos o cenário perfeito
para que os novos Range Rover e Range Rover Sport forneçam potência de maneira consciente.

No modo elétrico, as
versões PHEV do novo
Range Rover oferecem
emissões zero de
dióxido de carbono
em uma distância de
até 51 Km.

O novo e inovador trem de força elétrico e a gasolina
aprimoram a lendária capacidade da Land Rover em todos
os tipos de terreno, a um ponto que os rivais não conseguem se igualar Por isso, os novos PHEVs Range Rover e Rover Range Sport oferecem potência elétrica tanto nas marchas altas quanto nas baixas - são os primeiros EVs SUV a
fazerem isso. Além disso, o motor elétrico do PHEV controla
o fornecimento de potência melhor que um motor de combustão interna, para proporcionar maior capacidade de “arranque” em superfícies de pouca aderência.
Além disso, a distância em relação ao solo, líder da
categoria, facilita a direção em terrenos acidentados, e
o sub-assoalho macio garante a proteção adequada do
sistema EV. A profundidade na água do Range Rover, a
melhor da categoria (900 mm e 850 mm para o Range
Rover Sport) não é afetada.
O refinamento dos veículos elétricos é outra área em que
os engenheiros da Range Rover trabalharam muito. “Muitos
veículos elétricos não são silenciosos sob carga, mas o nosso
PHEV Range Rover é praticamente silencioso no modo EV,
proporcionando um nível mais alto de serenidade na cabine,
principalmente em percursos urbanos”, explicou Nick Collins,
Diretor da Linha de Veículos. A capacidade de andar até
51 Km no modo EV é fantástica. A transição para a potência
combinada é perfeita, e o aumento de desempenho na
marcha superior é simplesmente impressionante.

Os PHEVs Range Rover e Range Rover Sport podem
ser carregados de diversas formas. Com uma tomada
domiciliar padrão – no Reino Unido, por exemplo –
podem ser necessárias apenas 7,5 horas para uma recarga
total, algo perfeito para uma pernoite. Pode-se obter uma
carga mais rápida, em somente 2,75 horas, com uma caixa
de parede com essa finalidade, uma tomada industrial de
32 ampères, ou conectando a uma estação pública de carga, que está se tornando algo cada vez mais comum.
A porta de carga é totalmente integrada à grade
dianteira para proporcionar uma conexão fácil, mantendo
o despojamento do design emblemático da Range Rover.
Os PHEVs Range Rover e Range Rover Sport foram
projetados para suportar muito bem as intempéries. Ambos
têm um aquecedor elétrico complementar e um compressor de ar movidos pela bateria de alta tensão. Isso permite
o pré-resfriamento ou pré-aquecimento dos veículos em
temperaturas extremas, como -40 ºC ou +60 ºC, sem
necessidade de dar partida no motor.
Do ponto de vista do motorista, é muito fácil controlar
a potência desses PHEVs e conservar a sua energia. Na
direção normal, o carro decidirá automaticamente qual é
a mistura necessária de gasolina e energia elétrica usando
um motor de partida acionado por correia e uma caixa de
marchas de embreagem dupla para proporcionar mais
suavidade. O automóvel pode até utilizar dados de navegação por satélite, com base em rotas pré-programadas,
para otimizar o uso da energia.
Além da Otimização Preditiva da Energia, o motorista
pode selecionar manualmente uma função SAVE para
manter a carga da bateria no nível em que se encontra
quando o botão é pressionado. Isso é útil para quando o
motorista deseja reservar a carga da bateria para a motorização EV em um momento posterior da viagem.
O modo de operação normal do veículo é o híbrido
paralelo, em que o carro seleciona automaticamente a
mistura energética mais eficiente do motor elétrico e do
motor a combustão. O motorista também pode selecionar
o modo EV manualmente para que o veículo use apenas
a eletricidade, utilizando a energia elétrica armazenada
na bateria. Isso é perfeito para um funcionamento quase
silencioso e será anulado se o motorista usar bastante o
pedal do acelerador. Nesse caso, o motor a combustão
dará partida, possibilitando a combinação da energia total.
Também será anulado se a carga da bateria chegar a um
nível insuficiente para manter a operação.
Considerando tudo isso, os novos PHEVs da Land
Rover parecem estar preparados para levar seus motoristas
mais longe, sem problemas de confiança e de consciência.
Este é o melhor momento para experimentar um carro
elétrico.
VALORES OFICIAIS DA UE REFERENTES AO CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL PARA OS PHEVS RANGE ROVER E RANGE ROVER
SPORT em l/100 Km: combinado 2,8; emissões de CO2 em g/Km:
64. Somente para comparação. Os valores concretos podem variar.
Para ver os valores completos, consulte landrover.com/phev
CARREGUE AS BATERIAS Para saber mais sobre as novas e
inovadoras opções de PHEV e ver como é fácil fazer a transição, acesse
landrover.com/phev

29

AN IMMERSIVE EXPERIENCE
WHEREVER YOU ARE

Installation by Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Elogiado pela mídia como “a forma mais refinada de cruzar a face da Terra”,
o Range Rover mais emblemático da Land Rover não precisava mudar.
Mesmo assim, o modelo foi atualizado e apresenta suas incríveis melhorias.
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A iluminação de LED
Pixel-Laser opcional
reduz o ofuscamento e
maximiza a iluminação
para o motorista de
forma inteligente, dando
a ele mais segurança
e confiança.

O design e a tecnologia andam rápido na Land
Rover. O modelo do ano de 2018 do Range Rover
passou por uma atualização incrível. Conversamos
com Finbar McFall, diretor de marketing de produtos
da Jaguar Land Rover, para ficar por dentro da atitude inovadora e da paixão pelos detalhes empregados
para fazer esse carro já emblemático evoluir.
“Quando penso no Range Rover, vejo uma linhagem ininterrupta que remonta ao original”, afirmou
Finbar. Isso é muito especial, e sempre levamos isso
em conta ao pensar em qualquer tipo de revisão.
O Range Rover mantém sua importância há muito
tempo. É amado por clientes fiéis e também por um
número cada vez maior de novos clientes. Parte
desse sucesso se deve à sua autenticidade e ao fato
de ter adquirido, ao mesmo tempo, mais relevância
e atratividade. Em vez de reinventá-lo, procuramos
aprimorá-lo constantemente – a receita é a mesma,
mas com ingredientes ainda melhores.
“No modelo mais recente, procuramos proporcionar
mais conforto, incorporar tecnologias novas e inovadoras e deixar o carro ainda mais versátil. Isso teve
que ser feito de forma contida e refinada – para nós,
o luxo é consequência do requinte.“
Após obter uma massa crítica de mudança,
convém sinalizar visualmente que se trata do ‘novo ’
Range Rover. As luzes de LED Pixel-Laser, modernas

e opcionais, contribuem para isso – as pessoas já
adoram a posição de direção imponente do Range
Rover; agora, você enxerga mais longe ainda e
ganha mais confiança em todas as condições.
No interior, um grande requinte é o nosso Touch
Pro Duo, que, além de ser melhor funcionalmente, é
mais estético e se enquadra na nossa abordagem
reducionista. Logo ao abrir a porta, você percebe
que algo mudou e quer descobrir mais.
“Muitos dos nossos clientes optam por andar de
Range Rover ao invés de viajar de avião. Por isso, é
muito importante otimizar o conforto para grandes
distâncias. Como esses clientes viajam de primeira
classe, eles esperam ter o mesmo nível de requinte
e luxo ao ir de automóvel. Sendo assim, trabalhamos
para deixar os assentos mais confortáveis e com mais
funcionalidades, como o recurso de massagem com
pedras quentes”, acrescentou Finbar.
Além da nova opção de trem de acionamento
(consulte a pág. 28) do veículo elétrico híbrido plug-in
(PHEV), que combina o potencial de emissões zero pelo
tubo de descarga com a mundialmente famosa capacidade da Land Rover em todo tipo de terreno, todas essas melhorias se unem para deixar ainda melhor aquele
que já é o melhor, proporcionando experiências mais
luxuosas em um design de extremo bom gosto e maior
apelo visual. Continue lendo para saber mais.
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Agora o Range Rover conta com o
revolucionário sistema Touch Pro Duo (acima),
que proporciona mais funcionalidade e
um visual mais despojado. Além disso, os
assentos oferecem ainda mais luxo,
conforto, sustentação e funcionalidade.
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“ E M V E Z D E R E I N V E N TÁ- LO , P R O C U R A M O S
A P R I M O R Á- LO CO N STA N T E M E N T E –
A R E C E I TA É A M E S M A , M AS CO M
I N G R E D I E N T E S A I N DA M E L H O R E S .”
FINBAR MCFALL,
DIRETOR DE MARKETING DE PRODUTOS DA JAGUAR LAND ROVER

DESIGN EX TERIOR

CONFORTO

ILUMINAÇÃO DE LED PIXEL-LASER

Novas ideias refletem com sutileza as mudanças não aparentes. Agora o característico capô
em forma de concha é constituído por uma
peça única de alumínio, juntamente com uma
nova grade e designs totalmente novos nos
para-choques dianteiro e traseiro. Agora há
quatro das famosas “guelras”, ao invés de três,
proporcionando um visual mais elegante, e
canos de descarga integrados ao para-choque
traseiro. Oferecemos uma linha diferenciada
de cores e acabamentos, inclusive o ultrametálico – opcional e formulado de forma específica – e uma paleta de cores para efeitos especiais. Há duas novas opções de cores:
Vermelho Rossello e Azul Byron (conforme
mostrado) e seis novos designs de rodas.

Ao abrir a porta, você nota que os assentos dianteiros são maiores e mais luxuosos, inspirados nos
bancos da primeira classe das aeronaves. Debaixo
do estofamento de couro especial, os especialistas
em assentos do Range Rover desenvolveram novas “camadas intermediárias para conforto” – seções de estofamento com densidades diferentes,
montadas de forma inteligente para que os assentos
sejam confortáveis e proporcionem sustentação.
Pela primeira vez, o sistema Terrain Response (resposta ao terreno) tem um modo “conforto” padrão,
que otimiza todos os aspectos do chassi e trem de
potência do automóvel, para uma direção suave. A
nova ionização do ar da cabine, opcional, para garantir a qualidade ideal do ar na cabine, é um dos
novos recursos de bem-estar. O acondicionamento
para itens importantes também ficou melhor.

Agora a iluminação inteligente de LED em todo
o automóvel se tornou padrão. A luz de LED,
que poupa energia, é mais semelhante à luz do
dia e marca um grande avanço na segurança, ao
mesmo tempo, reduz o esforço de quem dirige
à noite. O novo sistema Pixel-Laser – a melhor
opção – faz sua estreia na família Range Rover
por meio deste automóvel. Esse sistema sofisticado divide o feixe de luz em uma grade, tanto
vertical quanto horizontalmente. O sistema até
reconhece os veículos à frente e desativa segmentos individuais do feixe principal para evitar
ofuscamentos e, ao mesmo tempo, mantém a
iluminação máxima para o motorista. As luzes
“viram” nas curvas e iluminam o meio-fio em
baixas velocidades para ajudar a manobrar à
noite. Acima dos 80 Km/h, os lasers são ativados, produzindo mais de 0,5 Km de claridade
semelhante à luz do dia.

TOUCH PRO DUO
Agora o Range Rover revisado conta com o
novo sistema Touch Pro Duo, que estreou no
Range Rover Velar. Duas telas touchscreen capacitivas, com belos raios e cor preta brilhante,
controlam quase todas as principais funções do
carro, minimizando as trocas de marcha e proporcionando simplicidade e elegância à cabine.
Por trás dessas telas minimalistas e dos controles giratórios flutuantes, há o trabalho refinado
de 600 engenheiros de sistemas de infotenimento da Land Rover.

FUNCIONALIDADE DOS ASSENTOS
Agora o assento executivo traseiro opcional
oferece recursos de luxo extraordinários: braço
com aquecimento, área de descanso para os pés
e a panturrilha e um sistema de massagem com
pedras quentes com opção de 25 programas – a
maior variedade da categoria. Há até mesmo um
aplicativo que permite aos passageiros do banco
traseiro controlar tudo isso na posição reclinada,
usando seus smartphones ou outros dispositivos.
O amplo console central se recolhe com o acionamento de um botão, revelando um quinto
assento. Os bancos traseiros também podem
ser colocados para frente, para maximizar a
versatilidade e a capacidade.

VALORES OFICIAIS DA UE REFERENTES AO
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO NOVO RANGE
ROVER, em l/100km urbano: 7,8-19,8; fora da
cidade: 6,4-10; combinado: 6,9-13,6; emissões de CO2
(combinadas) g/Km: 182-310. Veja na pág. 28 os valores
de emissões do PHEV. Somente para comparação.
Os valores concretos podem variar.
SA I B A M A I S Para ver todas as melhorias
do modelo mais recente do Range Rover, acesse
landrover.com/rangerover
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A L E N T O Se criar um ícone é uma tarefa complicada,
melhorá-lo é ainda mais difícil. Analisamos
dois projetos que seguem abordagens
muito diferentes para tornar edifícios
mundialmente famosos ainda melhores.
T E X T O
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FOTOGRAFIA: OLI SCARFF / GETT Y IMAGES, DEPOSITPHOTOS

MELHO R AN D O

“TEMOS O DEVER
DE GARANTIR
QUE ELA SEJA
PROTEGIDA E
P R E S E R VA DA
PA R A Q U E A S
GERAÇÕES
FUTURAS POSSAM
A P R E C I Á - L A .”

Quando o Palácio de
Westminster foi reconstruído após um incêndio
devastador em 1834, as
plantas originais não incluíam nenhuma torre. O
arquiteto só a adicionou
a posteriori – criando, assim, a torre do relógio
mais famosa do mundo e
um verdadeiro ícone da
capital britânica. Ela passou a ser conhecida internacionalmente como Big Ben por causa do seu enorme sino
de 13,5 toneladas, tendo sido rebatizada como Elizabeth
Tower em 2012 para celebrar o Jubileu de Diamante
da Rainha Elizabeth II.
O som profundo do Big Ben ecoa hora após hora e é
muitas vezes considerado como a “voz da Grã-Bretanha”.
No entanto, em breve este sino vai parar de soar
durante vários meses e os ponteiros do relógio vão
permanecer imóveis enquanto restauradores e engenheiros trabalham para modernizar a torre do sino e o
seu relógio de acordo com a tecnologia mais recente.
Sobre as obras previstas para a Elizabeth Tower, um
porta-voz da Comissão da Câmara dos Comuns declarou à BBC: “Temos o dever de garantir que ela seja
protegida e preservada para que as gerações futuras
possam apreciá-la, assim como devemos aos nossos
antepassados a restauração da sua obra-prima para lhe
devolver a glória do passado.” Em vez de lâmpadas
comuns, LEDs com eficiência energética vão, no futuro,
iluminar os mostradores do relógio, sendo cada um
composto por 312 painéis de
vidro opalino. Além disso, a iluminação será em cores diferentes, dependendo da ocasião.
Os especialistas estão analisando diferentes esquemas de cores para a pintura dos ponteiros
para lhes proporcionar um efeito
ainda mais surpreendente.
As modernizações vão também incluir um elevador, embora
seja exclusivamente para a utilização de visitantes com mobilidade reduzida. Mantendo a tradição, as pessoas que quiserem
subir até a torre do relógio continuarão tendo que subir os
degraus – 334, no total.
Do outro lado do Oceano,
em Nova Iorque, também está
em andamento o renascimento
de outro ícone: atrás da fachada de tijolo vermelho e varan-

Determinar o futuro sem perder o
passado de vista exige coragem
e cuidado. Seja modernizando o
Big Ben, em Londres, ou o Chelsea
Hotel, de Nova Iorque.

das de ferro negras, ornamentadas com flores, o interior do Chelsea Hotel está recebendo um novo alento
para se reaproximar dos dias em que atores, músicos
e artistas como Frida Kahlo, Leonard Cohen, Bob
Dylan, Dennis Hopper e o círculo de Andy Warhol
frequentavam o hotel e deram a ele sua reputação
lendária, ou talvez infame.
Os promotores estão tendo o maior cuidado em
conservar o charme e o DNA original do edifício, que
inspirou tantas mentes criativas. O “Chelsea” sempre
foi um hotel e um edifício de residencial em um só,
onde um quinto dos moradores vivem há décadas.
O novo proprietário, o Dr. Richard Born, que comprou o Chelsea em 2016, adora hotéis charmosos porque são difíceis de serem imitados. “Se criarmos produtos exclusivos, os nossos clientes vão querer ficar
conosco… e não ficarão atraídos só porque outro hotel
custa apenas 5 dólares a menos,” diz Born, que tem
uma filosofia muito clara: “Eu gosto de renovação. A
construção nova é extremamente clean.”
O padrão estabelecido é extremamente alto. Quando o Chelsea foi inaugurado em 1905, impressionou
tanto que todo o distrito de Manhattan recebeu o mesmo nome. Com um total de 250 quartos em doze pisos, era o edifício mais alto de Nova Iorque.
Durante cinquenta anos, o hotel foi gerenciado por
Stanley Bard, uma figura realmente única que costumava aceitar quadros como pagamento em vez de dinheiro vivo e atraía muitos indivíduos criativos. Essas obras
de arte decoraram o lobby durante muitos anos até o
fechamento do hotel em 2011.
Apesar das obras, muitos dos moradores de longa
data do edifício permaneceram,
mantendo o edifício com vida.
Agora, aguardam ansiosamente
a reabertura prevista para 2018
para receber os novos hóspedes. No fim de contas, foram as
conversas inspiradoras com os
hóspedes que proporcionaram
ao edifício o seu encanto mágico para muitos.
“Todos eram artistas de
alguma forma. Quando nos
mudamos para cá, vivíamos ao
lado de um punk rocker, de um
músico de blues e de um
violinista,” comenta um casal
que vive feliz em um quarto
de 20 m2 há mais de 20 anos.
”O Chelsea nos permitiu
viver a vida boêmia.”
Se queremos que as coisas
se mantenham como são, primeiro elas têm que mudar.
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O desejo de inovar e mudar a forma como vivemos une os membros da BORN, um coletivo global
diversificado de designers e empresários criativos com pontos de vista em comum. Na primeira de
uma série de entrevistas com membros da rede, a Onelife foi ao encontro da designer de moda
equestre Mia Suki para explorar a conexão entre os produtos elegantes e as pessoas que os adoram.
T E X T O

C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

Assim como no caso de muitos empresários criativos, a insatisfação levou Mia Suki a criar o seu próprio negócio.“ Estava frustrada com os produtos existentes no mercado porque eu não conseguia resolver os problemas que enfrentava no momento,” explica
da sua casa na Áustria onde, com o marido, que adora Range Rovers,
e dois filhos, passa metade do ano.
Uma amazona dedicada, Suki (que passa a outra metade do
ano em Hong Kong) estava aborrecida por suas roupas de equitação apresentarem sinais de desgaste após algumas lavagens. O silicone nos joelhos e no assento das suas calças de montar – supostamente um substituto moderno e tecnologicamente avançado do
couro tradicional utilizado durante anos – enfraquecia e rasgava
com pouco uso, além de ser caro. “Com as novas tecnologias, uma
aplicação diferente pode se tornar um problema,” salienta.
Não era a primeira vez que Mia Suki sentia esse descontentamento, já que tinha vivido essa mesma experiência quando foi mãe.
Vagando pelos corredores das seções para mães e bebês
de várias lojas, ela se lembra de ser bombardeada por produtos,
roupas, livros e dispositivos com o intuito de facilitar a sua transição para a maternidade. Porém, acontecia o contrário. “Eu quase
não conseguia lidar com tudo o que tinha de entender,” diz.
Mas, a essa altura, dedicou um tempo para pensar sobre o assunto e concluiu que quanto mais inovações são lançadas no mercado, aparentemente mais problemas são criados. “As mulheres
foram mães desde sempre e nunca precisaram de todas essas coisas”, explica. “Acho que agora estamos em um momento em que
qualquer pessoa pode lançar um produto. Infelizmente, quando a
qualidade e a fabricação não são suficientemente boas, essa não é
uma solução consistente.”

N A S C I D A D A I N S AT I S FA Ç Ã O

Direita: Mia Suki é uma amazona
apaixonada que entende as exigências
do esporte. Acima: A elegância simples
das criações de Mia Suki não se limita
apenas ao vestuário de equitação.
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Suki se apaixonou pelo hipismo depois de frequentar escolas no
Reino Unido. Essa paixão pela equitação fez com que canalizasse as
suas frustrações, buscando encontrar uma solução para aquilo que
ela considerava “roupas de qualidade inferior”, usando sua experiência de uso de roupas de equitação para criar algo melhor e
mais em sintonia com as necessidades das amazonas de hoje em

F O T O G R A F I A : J O C E LY N TA M ( 1 )
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“A FUNCIONALIDADE NÃO É INFERIOR À ELEGÂNCIA
E A ELEGÂNCIA NÃO É INFERIOR À FUNCIONALIDADE”
MIA SUKI, EMPRESÁRIA DE DESIGN CRIATIVO E VENCEDORA DO BORN AWARD

As criações de Mia Suki
associam um apelo
estético intemporal
a um nível elevado de
funcionalidade.
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dia. A sua determinação para conseguir isso e fazer a
diferença acabou por levá-la a dar o passo ousado de
lançar a sua própria marca, a MIASUKI.
Aproveitando os progressos tecnológicos da “fast
fashion”, mantendo ao mesmo tempo elevados níveis
de qualidade, Mia se empenhou em criar roupas
simples e duráveis, capazes de resistir ao desgaste que
cavalgar pode causar a elas. Explicando a sua perspectiva, Suki diz: “Quando as pessoas pensam em equitação, consideram a aparência de suas roupas. No passado, muitas vezes representava status, mas atualmente,
com os tecidos tecnológicos, a funcionalidade também
passou a ser muito importante. Senti que não existiam
propostas que realmente englobassem a função com a
estética e o drama poético deste esporte.”
Os produtos MIASUKI combinam a tradição da
moda equestre, em particular a arte especializada da
fabricação de peças de luxo, com as últimas inovações
tecnológicas. “Procuro produzir roupas nas quais você
não sinta que qualquer elemento é inferior. A funcionalidade não é inferior à elegância e a elegância não é inferior à funcionalidade.”
Ela encomenda os materiais da Itália, onde as peças
também são fabricadas exatamente de acordo com os
seus padrões elevados. Proporcionando estilo ao mesmo tempo que suportam os rigores da equitação diária,
as criações de Suki agora são vendidas por revendedores de todo o mundo, inclusive na Harrods.
Empenhada em compartilhar as suas experiências e
motivar outros empresários criativos à mudança do
mundo por meio do design, Mia Suki trabalha agora com a BORN,
um grupo de pessoas que conceberam, desenharam e fabricaram
produtos que ajudam, de alguma forma, a sociedade.

F O T O G R A F I A : J O C E LY N TA M ( 1 )

C E L E B R A N D O A C R I AT I V I D A D E
A BORN é uma criação do fundador e CEO do coletivo, JeanChristophe Chopin, que teve a inspiração de promover a criatividade em um espírito de colaboração. “A criatividade e o design
precisam ser gratificantes, satisfazer uma necessidade, agradar
a visão e valorizar a utilização,” explica. “Mas a criatividade só
pode alcançar os seus objetivos com um público. A minha questão
foi: como podemos estabelecer uma ponte entre a demanda por
novos produtos dos consumidores e a necessidade de financiamento
dos designers? Foi por isso que criei a BORN.”
A Land Rover fez uma parceria com a BORN para lançar a competição anual Land Rover BORN Awards, que reconhece realizações criativas excepcionais em matéria de estilo de vida baseado
no design. Esses prêmios pretendem homenagear pessoas criativas
como Mia Suki que mergulham no desconhecido, seguindo a sua
paixão e desejo de reparar uma insatisfação com a maneira que
as coisas são. O time de vencedores anterior inclui o arquiteto
Jean-Michel Wilmotte, o diretor de cinema Danny Boyle, o
empresário Tom Evans, o designer Ramesh Nair, o compositor
Jean-Michel Jarre e a artista promissora Annina Roescheisen.
“Todos compartilhamos a paixão pela criatividade em todas as
suas diferentes manifestações” diz Gerry McGovern, Diretor de Design da Land Rover. “O design tem o poder de
enriquecer a vida das pessoas e de animá-las. Os designs mais
estimulantes são os que se diferenciam do padrão e estabelecem
uma conexão emocional.”
Esses mesmos objetivos motivaram Mia Suki a participar do
movimento BORN. “É uma celebração da criatividade”, diz, “e das
novas ideias e líderes que vêm ao mundo.”

BORN

LAND ROVER
BORN AWARDS
Lançada em 2010, a competição Land Rover BORN
Awards deste ano foi realizada em julho, em Alesund,
na Noruega, reconhecendo trabalhos de arquitetura,
moda e acessórios, casa e design, esporte e lazer,
beleza e cosméticos e impacto social.
Entre mais de 5.000 candidatos inscritos, foi
escolhida uma lista restrita de 20 especialistas e
empresários de design reconhecidos por seu
conceituado painel internacional. Os dez vencedores
foram agora integrados à rede BORN, ganhando
uma participação vitalícia no grupo. Cada vencedor
de 2017 recebeu também um prêmio BORN de
formato triangular, criado pela Equipe de Design da
Land Rover, sob a direção de Gerry McGovern. Este
ano, os prêmios foram feitos em mármore –
significando que este foi utilizado como material de
apoio para o lançamento do novo Range Rover Velar.
Além de ser talhado a partir de uma peça única
de mármore, o formato do próprio prêmio repercute
o princípio da BORN: individualmente, cada talento
– e cada prêmio – vale por si só, mas quando em
um conjunto configuram um todo maior, mais
poderoso. É um ideal que fundamenta o apoio que
a Land Rover dá aos prêmios e ao movimento
BORN em geral.
Saiba mais sobre os prêmios Land Rover BORN
de 2017 na próxima edição ou visite born.com
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Tendo chegado às semifinais da Louis Vuitton America’s Cup nas Bermudas, Sir Ben
Ainslie e a sua tripulação do catamarã Land Rover BAR lutaram com determinação,
mas foram derrotados. Irredutíveis, a firmeza de caráter da equipe é evidente enquanto
refletem, aprofundam e planejam retornar mais fortes na próxima competição.
T E X T O
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Mesmo durante a America’s Cup as
inovações e os desenvolvimentos
tecnológicos continuaram sem dar
trégua para Sir Ben Ainslie e sua
tripulação. O projeto vai ser retomado
assim que o modelo do barco que
será velejado na 36.ª America’s Cup na
Nova Zelândia for anunciado.
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A M ERICA’S

No final das contas, a Land Rover BAR perdeu para um
adversário à altura: a Emirates Team New Zealand é a
equipe mais antiga da atual America’s Cup, pioneira no
projeto de catamarãs voadores antes do evento de 2013.
Nas Bermudas, os neozelandeses cumpriram todos os
requisitos, vencendo a America’s Cup pela terceira vez em
22 anos. No entanto, perder foi uma decepção amarga
para Sir Ben Ainslie, o velejador olímpico de maior sucesso
de todos os tempos.
O seu objetivo não era apenas recuperar a America’s
Cup pela primeira vez em 166 anos, quando a elite dos
barcos de competição britânica perdeu para um único
participante americano em uma competição ao redor da
Ilha de Wight sendo assistidos pela Rainha Vitória, mas
também realizar essa façanha na primeira tentativa. Essas
eram as aspirações motivando Ben e a sua equipe.

U M A A B O R D A G E M A L O N G O P R AZ O
Segundo Ainslie, a missão deixou a desejar por várias razões: “Assim como tentamos formar uma equipe vencedora para a America’s Cup, também
estávamos tentando criar um negócio sustentável a longo prazo.” Além
de formar as equipes de vela e de
“ REALMENTE FOI UM
projeto, eles fundaram a instituição
de caridade oficial da Land Rover
PERÍODO DIFÍCIL,
BAR, o 1851 Trust, construíram a
MAS A EQUIPE
sede da equipe livre de carbono em
Portsmouth e escolheram a Land
REAGIU DE MANEIRA
Rover BAR Academy para treinar a
próxima geração de velejadores da
BRILHANTE .”
America’s Cup. O projeto deu frutos
SIR BEN AINSLIE
rapidamente, com a tripulação juvenil vencendo a equipe neozelandesa
na Red Bull Youth America’s Cup.
Ainslie não se arrepende de nenhuma dessas decisões:
“Eu continuo a defendê-las. Nos colocaram em uma posição
muito forte a longo prazo. Foi desafiador, mas estamos todos muito orgulhosos daquilo que criamos.”

FOTOGRAFIA: GETT Y IMAGES

T E M P O S D E P R O VA Ç Ã O
A história da America’s Cup tem demonstrado repetidamente que o barco mais rápido ganha. Apesar de, desta
vez, os barcos terem quase o mesmo design, com cascos,
vigas transversais e velas-asa idênticos, ainda havia muito
a ser desenvolvido. Foi especialmente o caso das quilhas
e lemes, as bolinas que permitem aos catamarãs “voar”
e os seus sistemas complexos de controle hidráulico –
todos feitos com tecnologia de ponta.
A pesquisa e desenvolvimento da nova equipe britânica,
importantíssima para a luta pela velocidade para poderem
se equiparar com equipes com experiência prévia em
design de catamarãs voadores, sofreu um golpe duro no
verão passado quando diversos testes feitos nas bolinas
falharam. “Foi uma fase absolutamente crítica para a tomada de decisões a respeito do projeto”, explica Ainslie.
“Esses problemas nos tiraram da água e suscitaram dúvidas sobre a forma como estávamos projetando as quilhas,
tanto em termos de resistência estrutural como de formato ideal. Isso nos levou a criar acessórios que, na maioria
dos casos, eram conservadores demais em comparação aos
da competição, o que foi talvez o nosso maior problema.”
Quando a Land Rover BAR se confrontou pela primeira

CUP

vez com os seus adversários na primavera de 2017, o
déficit de velocidade se tornou evidente. Em provas anteriores da America’s Cup teria sido possível fazer retificações significativas nos barcos relativamente rápido. Com a
chegada de junho e com as equipes nas Bermudas para a
35.ª edição, o tempo era escasso para alterações importantes. As bolinas ultracomplexas exigem pelo menos três
meses de construção e os aerofólios leves da equipe só
chegaram uma semana antes do início das provas, sendo
os lemes instalados apenas no dia da primeira prova.
Uma missão quase impossível mesmo para o skipper
(capitão do barco) mais condecorado do mundo.

FORÇA INTERIOR
Foi uma experiência dolorosa, mas enriquecedora, para
Ainslie e toda a sua equipe: “Foi muito difícil, perceber
como estávamos para trás e saber que o tempo estava se
esgotando. Foi importante continuar motivando as pessoas para a possibilidade de reverter a situação. Estou
muito orgulhoso da forma que responderam, sabendo o
tamanho esforço necessário para alterar a configuração
do barco. A equipe reagiu de forma brilhante.”
Dando uma perspetiva sobre a força interior da equipe e sobre a forma como a manteve unida, disse Ainslie:
“Não tentamos camuflar a verdade – fomos muito honestos quanto aos problemas que tínhamos, o que tínhamos
de conseguir e como o iríamos conseguir. Os chefes da
equipe, como eu e Jono Macbeth em particular, incentivamos isso, demonstramos o nosso apoio e pudemos ver
melhorias graduais. A equipe de terra, que trabalhava intensamente 16-18 horas por dia, estava motivada
porque via os rapazes do barco cada dia mais rápidos.
É preciso mostrar o caminho e apresentar resultados.
Nos focamos nisso.”

PA R C E I R O S E N G A J A D O S
A Land Rover tem sido uma apoiadora resoluta, tanto na
qualidade de patrocinadora oficial como de Parceira de
Inovação exclusiva. Aqui é incluído o desenvolvimento
dos lemes de direção complexos do catamarã com um
punho de torção integrado que Ainslie projetou com
os engenheiros da Land Rover para controlar a altura de
voo. Os engenheiros também otimizaram a “interface
homem-máquina” para os membros da tripulação. Essa
parceria se mostrou uma viagem fantástica de conhecimento e desenvolvimento para todos e muito mais ainda
está por vir.
“Sem o apoio da Land Rover o nosso desempenho
teria sido muito inferior,” diz Ainslie.
Mark Cameron, Diretor de Marketing Experiencial da
Land Rover acrescenta: “Estamos associados a Sir Ben
e a sua equipe com o propósito de vencer a 36.ª America’s Cup, nos baseando nos primeiros dois anos e apoiando a missão de devolver à Grã-Bretanha o mais antigo
troféu internacional do esporte.”
Reconhecido pela capacidade comprovada de voltar e
vencer, Ainslie estará, sem dúvida, refletindo sobre uma das
suas citações favoritas de Sir Winston Churchill quando
pensar na próxima prova: “O sucesso não é definitivo, o
fracasso não é fatal: o que conta é a coragem para continuar.”
SA I B A M A I S
Para mais informações, visite LandRoverBAR.com
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A EyeEm é uma rede social para fotógrafos que se dedicam a
aprimorar sua arte e a explorar o poder da inteligência artificial para
comercializar as imagens produzidas pelos seus membros.
Apresentamos uma seleção de seus fotógrafos mais inspiradores.
T E X T O

C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

P O R V I TA L W I L S H

O smartphone revolucionou a forma como documentamos o mundo: uma tecnologia de câmeras de qualidade quase profissional agora está sendo usada por
milhões de pessoas, alterando a forma como interagimos com a sociedade, nos permitindo imortalizar a beleza e o drama da vida cotidiana – momentos que de
outra forma passariam despercebidos ou no mínimo
não receberiam o devido valor.
A EyeEm, uma rede social para fotógrafos amadores
e profissionais, é um aplicativo, uma ferramenta de
aprendizagem e um instrumento de comercialização de
fotografias. Ela também utiliza sabiamente a inteligência
artificial para procurar as melhores imagens licenciadas
para empresas, contribuindo assim para a democratização
da fotografia.
A revista de estilo de vida tecnodigital WIRED
descreveu a EyeEm como uma das startups mais
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A FOTOGRAFIA VENCEDORA DE MARK B.
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P O R M A R C E L FAG I N

P O R J AY VA N B E B B E R
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“VEMOS UMA GRANDE
QUANTIDADE DE
FOTOGRAFIAS SOBRE ESTILO
DE VIDA E VIAGENS NA
N O S S A C O M U N I D A D E .”

entusiasmantes de 2015,
depois de ganhar vários
outros prêmios de publicações tecnológicas e
criadores de tendências.
Motivando os usuários a
reavaliar seus cenários e a capturar momentos únicos
com um tema específico, a EyeEm está colaborando
na Land Rover com a metamorfose da vida na cidade.
“Nos sentimos atraídos a trabalhar com a EyeEm
devido ao potencial criativo da comunidade” – explica
a Gestora de Social Media Marketing da Land Rover,
Nicola Summers.
Essa comunidade de 20 milhões de fotógrafos foi
desafiada a explorar seus arredores urbanos e disponibilizar as melhores imagens referentes ao tema geral
The City Light “Era sobre capturar o estilo de vida e a
urbanidade da mobilidade ” explica Michael Jones da
EyeEm. “Vemos uma grande quantidade de fotografias
sobre estilo de vida e viagens na nossa comunidade.”
O segundo empreendimento da EyeEm em colaboração com a Land Rover foi um concurso de sucesso
para retratar a forma como os seres humanos se adaptam aos desafios da vida na cidade. Desta vez, os fotógrafos da EyeEm capturaram os elementos que tornam
as cidades mágicas – a luz que brilha em um arranhacéu ao meio-dia, projetando sombras dos postes de
rua no asfalto ou o clarão púrpura do sol poente sobre
uma colina íngreme atravessando o labirinto de cimento.
“As pessoas capturaram esses ângulos e perspectivas
acentuadas que se observam quando a luz atinge os
edifícios e as sombras criadas pela nossa arquitetura
urbana,” diz Jones.
Foram submetidas mais de 140.000 fotografias em
nível mundial abrangendo todos os aspectos das cidades
modernas, graças à rede internacional de fotógrafos da
EyeEm. Mais de 22.500 participantes enviaram fotos de
suas cidades – ou locais que visitaram – gerando mais de
4,5 milhões de “curtidas” na plataforma.
O tema de inspiração estimulou, evidentemente, a
participação da comunidade. As fotografias finalistas
incluíram paisagens urbanas realistas, reflexos bronzeados
dos raios de sol em blocos de escritórios labirínticos
e imagens de longa exposição de faróis traseiros serpenteando pelas ruas da cidade. E embora o smartphone tenha sido o eleito como ferramenta fotográfica, é o
fotógrafo que faz a diferença nesse caso.
SERÁ QUE VOCÊ É O MELHOR FOTÓGRAFO DAS
REDONDEZAS?
O desafio é fotografar segundo o tema proposto pela
comunidade e submeter suas fotografias no site. As melhores
são publicadas, ou ganham prêmios especiais. Para mais
informações visite: eyeem.com

POR JAN BAUFFOLD

POR MARCIN SIEMIENIAGO
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S A I A
D O
S O F Á

O Embaixador de
Aventuras da Land Rover
Ed Stafford e a sua mulher
Laura Bingham são
provavelmente o casal mais
audacioso da face da Terra.
Recentemente, as
circunstâncias podem ter
mudado com o nascimento
do filho Ranulph, mas não a
atitude deles. Foi o que a
Onelife constatou.
T E X T O

N A T H A N I E L

F O T O G R A F I A

S A M

H A N D Y
B A R K E R
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A D VENTUR E

E D S TA F F O R D
O ex-capitão do exército,
Embaixador da Land Rover
e estrela das séries
O Sobrevivente e a futura Left
For Dead (ainda sem nome
no Brasil) do canal Discovery
foi a primeira e única pessoa
a percorrer a pé toda a

“Sejamos francos, ser deixado em uma ilha desabitada
sem roupas ou comida é uma encenação” diz Ed Stafford
– astro das séries O Sobrevivente e a futura Left For Dead
do canal Discovery – sabe bem disso. “Mas, o fato de ser
fabricada, não torna a experiência irreal. É uma situação
artificial, mas exploramos instintos muitos reais”. Ed
conversa com a mulher e companheira de aventuras Laura
Bingham sobre a razão pela qual – em um mundo transparente – ambos ainda sentem a necessidade de partir em
busca de aventura.
“Não se trata de fincar bandeiras”, diz Ed. “É mais
uma questão de explorar a mente humana de uma forma
que nos torna vulneráveis. Todos somos um pouco guerreiros e, se nos pusermos em situações em que precisam
lutar, as pessoas podem se sentir envolvidas.“ Laura
acrescenta: “Em nossa sociedade, ninguém precisa lutar
para sobreviver. Nunca somos obrigados a fugir de um
predador ou a caçar para nos alimentarmos. Fazer isso
me lembra o quanto quero sobreviver. Conseguir alimentos e estar em segurança acaba se tornando uma experiência intensa.”
Como na experiência intercontinental que Laura
realizou na América do Sul em uma viagem de bicicleta
de mais de 7.000 km – sem dinheiro. É apenas outra
situação que, restringindo ao máximo o seu kit de sobrevivência, ajudou Laura e o marido Ed a descobrir do que
realmente são feitos. O que mantém a maioria das pessoas
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no sofá? Em parte, a resposta é que muitas vezes não temos
certeza daquilo que queremos realizar. Ed e Laura concluíram que as ferramentas mais eficazes são frequentemente as
mais simples. “Temos uma ‘parede dos sonhos’ em casa
cheia de mapas mentais e ideias que são uma mensagem
visual: é assim que queremos que as nossas vidas sejam,”
diz Ed. Laura combina isso com uma lista de desejos com as
coisas (atualmente 87) que deseja fazer. “É difícil ignorá-la,”
menciona, “e todas as vezes que mostro a minha lista a
alguém, quase sempre conhecem uma pessoa que me
pode ajudar a realizar uma delas. Só por ter essa lista, as
coisas se materializam.”
“O que quer que você queira fazer, diga isso em voz
alta”, diz Ed. “Para mim, o segredo é verbalizar. Não é
apenas um sonho. Quando acreditamos verdadeiramente
que vamos fazer algo, podemos tornar isso realidade.
O importante é o onde, e não o como.” acrescenta Laura:
“A realização é superar a primeira lição. Aprendi isso ao
praticar bikram yoga. No início, quase não conseguia ficar
na sala, mas se não desistirmos, se formos suficientemente
perseverantes, se não abandonarmos a corrida, seremos
um dos melhores.”
Com apenas 24 anos, Laura já mostrou a determinação
em resistir, quer seja pedalando nos Andes, em um barco
atravessando o Atlântico ou até nesta entrevista. Enquanto
fala com a Onelife, Laura tem contrações porque o primeiro filho dos dois vai nascer.

F O T O G R A F I A : D I S C O V E R Y C H A N N E L , B R A N D O N G I E S B R E C H T, X I S C O F U S T E R

extensão do Amazonas.

RIG HT X X X X X X

LAURA BINGHAM
A jovem aventureira atravessou
o Atlântico num trimarã e
pedalou mais de 7.000 km
pela América do Sul sem
dinheiro, com o intuito de
aumentar a conscientização
para a instituição de caridade
Operation South America
no Paraguai.

“ Q U A N D O A C R E D I TA M O S
VERDADEIRAMENTE QUE
VA M O S FAZ E R A L G O , P O D E M O S
T O R N A R I S S O R E A L I D A D E .”
ED STAFFORD

“O nervosismo ou o medo não podem nos impedir de viver
a nossa vida,” diz. Na verdade, esses momentos podem
ser os realmente importantes. Ed relembra: “Já tive uma
flecha apontada para mim por índios indígenas, uma pistola apontada por barões das drogas e vi um relâmpago
atingir um poste de luz ao meu lado na Amazônia. Nesses
momentos, temos mesmo que confiar nos nossos instintos.”
Ed prossegue: “Como agora somos uma família, as
circunstâncias podem ter mudado, mas a nossa atitude
não.“ Na realidade, a primeira aventura em família de Ed e
Laura com o filho recém-nascido será uma viagem em seu
novo Land Rover. “Vamos dormir na traseira do automóvel,” diz Ed. Considerando a profissão da família, o novo
Discovery vai parecer um hotel. “Nós chamamos as coisas
pelo nome,” diz uma Laura pragmática. “Experimentamos
uma coisa, se não der certo, experimentamos outra.”

NOVAS AVENTURAS PEL A FRENTE
De forma conveniente, Ed Stafford recebeu o seu novo Discovery
no mesmo dia em que embarcou em outra aventura com o
nascimento do seu bebê Ranulph.
A premiada combinação exclusiva de funcionalidade, versatilidade,
elegância e credenciais para todos os terrenos do Discovery é
perfeita para esta família jovem e os seus cães Terra Nova enormes.
Disponível em uma grande variedade de motores, pode ser
personalizado de acordo com as suas necessidades por meio de
uma série de acessórios e opções.
EM BA RQUE NA S UA P RÓP RIA AVENT URA
Personalize o seu novo Discovery em www.landrover.com/discovery
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SVR

A T I N G I R
N O V O S

Incansável na busca por evolução e aperfeiçoamento
da combinação suprema de luxo, desempenho
e capacidade, a divisão de Operações de Veículos
Especiais da Land Rover lançou um Range Rover
Sport SVR mais leve e mais potente.

Á P I C E S

T E X T O

N E A L

F O T O G R A F I A

A N D E R S O N
J O H N

W Y C H E R L E Y
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L E F T

O RANGE ROVER SPORT
SV R É U M CAS O À PA RT E ,
A M I ST U R A P E R F E I TA
DE UM DESEMPENHO
DINÂMICO EXCEPCIONAL
E U M A CA PAC I DA D E
A M P L A I N CO M PA R ÁV E L .
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Não é preciso estar na Áustria, França, Alemanha,
Itália, Mônaco, Eslovênia ou Suíça para curtir um passeio
emocionante pelos Alpes, principalmente quando se deseja acrescentar potência a essa mistura. A Onelife foi
até St. Austell, na Cornualha, no sudeste do Reino Unido, para conhecer os “Alpes da Cornualha” – pilhas de
entulho com picos nevados e crateras profundas como
as da lua, criadas ao longo de 200 anos de mineração
de um caulim que está entre os melhores do mundo.
É um ambiente adequado para testar o novo Range
Rover Sport SVR, já que o “ouro branco” de alta qualidade extraído da região é utilizado constantemente em
aplicações especializadas, de acabamentos de papel e
produção de materiais de qualidade para fundidos para
a engenharia de precisão. De fato, a excelência no design e na engenharia é uma característica fundamental
do SUV de luxo com maior capacidade e mais dinâmico
do mundo.
Como seria de se esperar, a equipe de Operações
de Veículos Especiais (SVO) da Land Rover foi muito
além da análise detalhada de alguns elementos – sua
obra mais recente é uma verdadeira evolução, na qual
todos os aspectos do carro foram avaliados e, quando
possível, aprimorados.

CONFIANÇA E VÍNCULO
Para analisar a fundo essas melhorias, a Onelife precisava de alguém que tivesse grande experiência com o
Range Rover Sport SVR anterior e capacidade de lidar
com o local desafiador. Essa pessoa é Ian Kitching,
instrutor global líder da Land Rover Experience há mais
de 32 anos, experiente em demonstrações de veículos
Land Rover em todas as condições e todos os terrenos
e superfícies imagináveis.
Já que este é o primeiro contato de Ian com o novo
SVR, ele não vê a hora de entrar no carro. Assim que ele
se acomoda no cockpit e coloca as mãos no volante
exclusivo, com detalhes de couro, ele percebe que se
trata de um carro voltado para o motorista. “Instantaneamente, tive uma sensação de vínculo e controle. Só de
me sentar no banco, que lembra o de um carro de corrida, sinto uma confiança que me leva a explorar o potencial de direção dinâmica do SVR.
Realmente, os bancos dianteiros são um grande
diferencial do novo modelo. Esses assentos para alto
desempenho – totalmente ajustáveis, moldados ao
corpo, leves e com encosto firme – também estabelecem novos padrões de conforto, com aquecimento e
uma nova função opcional de resfriamento integrada.
Observando o interior luxuoso, é possível ver muitos
detalhes exclusivos de um SVR, como o acabamento
acetinado de alumínio escovado. Além disso, se você
abrir o novo porta-luvas adicional, encontrará o manual,
com sua refinada capa de couro em relevo.
Entretanto, o que mais se destaca é o painel, despojado e cheio de estilo, equipado com a nova e
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A SVO DA L A N D R OV E R T R A B A L H O U M U I TO PA R A A P E R F E I ÇOA R
O MODELO, ELEVANDO O NÍVEL COM MAIS POTÊNCIA,
T E C N O LO G I A I N OVA D O R A E D E TA L H E S EX C LU S I VO S D O SV R

VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES AO NOVO RANGE ROVER SPORT SVR em l/100 Km
urbano: 18; fora da cidade: 9,9; combinado: 12,6; emissões de CO2 em g/Km: 226 - 411. Somente para comparação.
Os valores concretos podem variar. Para ver os valores completos, consulte landrover.com/svo
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Acima: Detalhes refinados são o diferencial
do novo Range Rover Sport SVR.
Canto inferior esquerdo: Exalando confiança,
o mais dinâmico e capaz dos SUVs tem uma
presença marcante com a pintura exclusiva
Velocity, kit opcional de carbono e rodas
de liga de 22 polegadas.

revolucionária tecnologia Touch Pro Duo da Land Rover.
Esse painel, utilizado pela primeira vez no Range Rover
Velar, estará disponível em toda a linha Range Rover
Sport a partir de 2018 Ele conta com telas touchscreen
duplas de 10 polegadas, que operam a linha abrangente
de aplicativos InControl, além de outras inovações desti-nadas a melhorar a funcionalidade para o motorista.
Isso inclui o Terrain Response 2 com um programa
dinâmico otimizado para que o SVR ofereça uma direção
estimu-lante em qualquer superfície ou condição – e é
exatamen- te isso o que iremos testar em uma estrada
cheia de cascalho de uma mina gigantesca em um dia
de chuva, por exemplo.

POTÊNCIA COM TRANQUILIDADE
Logo que os instrumentos exclusivos do SVR ganham
vida, Ian dá partida no motor V8 a gasolina – leve, todo
de alumínio e de 5.0 l – que inclui um supercompressor
com sistema duplo vortex (TVS) de sexta geração. Esse
motor com potência aumentada – outro aspecto exclusivo do novo SVR – conta com um sistema de gerenciamento recalibrado para aumentar bastante a potência
de 550 cv para 575 cv com 680 Nm de torque a 3.500 4.000 RPM. Até mesmo em marcha lenta, o som combi-nado do motor e do escapamento ajustado é
especial, como se anunciasse a potência extraordinária
prestes a ser liberada.
Ian pisa no acelerador e a resposta é instantânea.
Aceleramos sem esforço e com precisão total, passando
as marchas na subida, em uma superfície desfavorável.
Ian sorri: “Isso é que é firmeza”. Você não espera que
um carro tão grande e tão luxuoso forneça potência de
forma tão rápida, limpa e suave, sem dificuldade e sem
perder a aderência.
Essa direção firme e extraordinariamente suave tem
o auxílio do ajuste fino do chassi e da suspensão do Range Rover SVR, que inclui um amortecimento dinâmico
aprimorado e controle de estabilidade adaptável. Além
de poder escolher o câmbio automático ou manual, é
possível definir as suas preferências individuais de direção
ajustando o mapeamento do acelerador, os pontos de
marcha da caixa de câmbio e as configurações de direção
e suspensão por meio da função (Dinâmica configurável).
Para completar, o sistema de Vetorização de Torque
do SVR equilibra constantemente a distribuição do tor-

que do motor entre as quatro rodas nas curvas, para um
manejo com boa resposta, controle e confiança. Ian explicou que, fora de estrada, esse sistema também oferece descidas em baixa velocidade ainda mais precisas.
Não é fácil impressionar Ian. Mesmo assim, ele se
impressionou com o SVR, resumindo o conjunto desta
forma: “O carro traz muita tranquilidade. As pessoas
compram veículos devido ao que eles podem oferecer –
e não o contrário. Não há praticamente nada que o novo
Range Rover Sport SVR não consiga fazer – ele satisfaz,
surpreende e encanta na mesma proporção.”

E X C L U S I V I D A D E F O R M I D ÁV E L
A direção cheia de adrenalina do SVR combina com a
estilização forte e distinta. Agora a presença formidável
desse novo modelo causa ainda mais impacto devido a
um design mais despojado e atlético, com um posicionamento mais baixo. Em velocidade mais alta na estrada, é possível acionar o Speed Lowering (Redutor de
velocidade) para obter um perfil ainda mais elegante,
15 mm mais baixo.
Para todo lado que se olha, há exclusividade e
detalhes contemporâneos, como o capô de fibra de
carbono do SVR, mais leve, mais pronunciado e com
ranhuras duplas. Emblemas exclusivos do SVR na dianteira e na traseira, pinças de freio vermelhas e grandes
com a marca Land Rover, grade preta exclusiva e um
para-choque dianteiro com dutos de arrefecimento
mais largos e profundos são outras características que
se destacam. O para-choque traseiro, também
exclusividade do SVR, conta com tubos de descarga integrados e um difusor alterado. Além disso, é possível
escolher as rodas – o design padrão de 21 polegadas
ou opcional, novo e leve, de 22 polegadas.
Essa versão mais recente do Range Rover Sport
SVR, que representa uma mudança significativa, reafirma sua posição como líder incontestável da categoria,
que combina design refinado e luxuoso com alto desempenho, uma experiência sensacional para o motorista e ampla capacidade. É, de fato, o Land Rover
mais dinâmico de todos.
SAIBA MAIS
Veja o novo Range Rover Sport SVR no site landrover.com/svo
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Está mais fácil do que
nunca ter acesso e
aproveitar inúmeras
experiências e aventuras
de luxo nos mares do
mundo inteiro. Não
é mais preciso ter um
iate – graças às novas
plataformas digitais,
basta acessar a Internet
antes de embarcar.
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LU XU RY YAC H TS

Da realeza e chefes de estado aos magnatas empresariais de sucesso, ter um superiate sempre foi visto
como símbolo de riqueza, privilégio e luxo. É
inegável que, para quem gosta de água e valoriza a
privacidade e a liberdade, poder fugir de tudo em um
iate é uma proposta sedutora.
No entanto, em uma sociedade com cada vez
menos tempo, as novas gerações têm hoje prioridades
diferentes, por isso o mercado muda para satisfazer
essas necessidades quando a chave é a experiência e
a aventura. Agora, o fretador é soberano e usufruir de
uma vida de luxo no mar sem compromissos é mais
acessível, com alta procura.
A necessidade crescente de um acesso fácil a este
estilo de vida exclusivo levou a um influxo de novas
tecnologias digitais concebidas para ser ainda mais
fácil entrar a bordo. Uma dessas plataformas é a
Boatsters.com, que oferece um serviço estilo Airbnb/
Booking.com para iates e barcos.
O fundador Nick Gelevert teve a inspiração de implementar o serviço ao ver tantos barcos sem utilização
durante épocas de alta temporada. “Os clientes podem
reservar um barco com a mesma facilidade que reservam hotel. As pessoas muitas vezes não sabem que o
preço para por exemplo, oito pessoas em um hotel de
luxo para uma semana é muitas vezes o mesmo do que
alugar um barco para a mesma viagem mas muito mais
espetacular e divertido” diz. “O mercado está crescendo, especialmente agora que é possível escolher entre
mais de 10.000 barcos em 63 países.”
Gelevert considera também que a empresa se beneficiou
de uma mudança de mentalidade sobre a propriedade
de automóveis e iates de luxo. “Acredito que o acesso
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é a nova propriedade, especialmente para clientes
globais,” acrescenta. “A capacidade de usufruir imediatamente daquilo que se deseja passou a ser por si só
um luxo. As pessoas não sentem que tenham de possuir
algo desde que possam continuar tendo a experiência.”
Nick Heming, fretador e agente comercial da Y.CO,
observou um padrão similar na indústria da locação de
superiates. “O mercado da locação cresceu consideravelmente nos últimos anos na medida em que cada
vez mais pessoas
reconhecem que um
“MAIS PESSOAS RECONHECEM
superiate é, de longe,
Q U E U M S U P E R I AT E É , D E
a melhor forma de ter
umas férias verdadeiLONGE A MELHOR FORMA DE
ramente exclusivas,”
TER FÉRIAS VERDADEIRAMENTE
diz. “A locação oferece
aos clientes a possibiEX C LU S I VAS .”
lidade de se sentirem
proprietários, com
NICK HEMING, FRETADOR E AGENTE
C O M E R C I A L , Y. C O
todos os aspectos
agradáveis da propriedade sem qualquer incômodo ou custos que isso
pode envolver. Todos os nossos clientes, em virtude do
fato de estarem considerando alugar um iate, têm
meios para fazer a maioria das coisas na vida, mas a
única coisa de que sentem falta é de tempo. A locação
elimina burocracias desnecessárias. Um bom fretador
leva o cliente a navegar por uma infinidade de iates
disponíveis em vários destinos no mundo, fazendo
com que ele alcance seu sonho rapidamente.”
Com mais clientes à procura deste tipo de experiências, os hotéis de luxo foram rápidos em acompanhar
essa tendência, adicionando barcos ao seu arsenal.

FOTOGRAFIA: BENNE OCHS, GETT Y IMAGES, PR

Dos iates de cruzeiro
de luxo – como o novo
Sunseeker Manhattan
66 (à esquerda) – aos
superiates de aventura
(em cima, ao centro),
veleiros e lanchas
clássicas, as novas
plataformas digitais
permitem visualizar e
reservar de forma fácil
e aproveitar uma
grande variedade de
de embarcações de
todos os tipos e
dimensões, em qualquer lugar do mundo.

O Bequia Beach Hotel, nas Caraíbas, é um desses
exemplos, disponibilizando aos hóspedes a oportunidade de reservar, com base nas cabines a bordo, o Benetti
de 34 metros Star of the Sea. “Do ponto de vista do hotel, dá aos clientes a oportunidade de experienciar o
verdadeiro sabor do estilo de vida num superiate, e por
pouco mais do que o custo de um quarto de hotel”, diz
o proprietário Bengt Mortstedt. “Os hóspedes podem
ficar apenas três dias na primeira viagem, mas espero
que fiquem tão impressionados que da próxima vez
queiram ficar mais tempo.”
A importância crescente da experiência em relação
à propriedade tem também observado uma mudança
no tipo de locação que as pessoas procuram. Esqueça
a ideia de estar sentado em Saint Tropez com uma taça
de champanhe gelada na mão, os destinos em voga
para 2017 incluem Papua Nova Guiné, a Passagem do
Noroeste, o Ártico e a Antártida.
As expedições EYOS, que organizam as viagens
personalizadas em superiates em locais remotos,
acreditam que esta mudança seja impulsionada por
uma “nova geração” de fretadores.
“Para estes fretadores, o luxo define-se de forma
diferente, trata-se de ter experiências e visitar locais
que outros não podem,” diz o diretor executivo Ben
Lyons. “É totalmente baseado na experiência; desde
assistir ao salto de uma enorme baleia jubarte bem ao
lado do iate na Antártida até ver um urso polar caçando
ou seguir uma foca no Ártico.”
A Austrália é outro destino que se beneficiou dessa
evolução, com áreas como as cascatas e as cordilheiras
escarpadas como alvo de um interesse sem precedentes. “Estou certo de que as motivações dos nossos

clientes globais estão desviando para destinos que
proporcionam experiências de viagem com mais significado, associadas a um interesse real por uma atividade
ou região,” afirma Joachim Howard, diretor executivo
da Ocean Alliance, sediada na Austrália.
Essa combinação de viagens educativas revela-se
especialmente popular junto de algumas famílias. “Os
clientes reconhecem que viajar é uma maneira de aprender, não apenas para eles mesmo, mas também para
seus filhos e netos,” diz Heming. “Não há melhor maneira de ensinar as crianças sobre culturas diferentes, a vida
marinha, estruturas geográficas extraordinárias, o mundo
subaquático, etc. do que estar lá pessoalmente. Em determinados casos, em viagens durante o período escolar,
até conseguimos garantir a presença de professores particulares a bordo. Essa solução ajuda a garantir que as
crianças se beneficiem da experiência sem que sofram
nenhum impacto negativo na sua escolaridade regular.”
O setor da construção desta indústria também tem
sido influenciado pela tendência de acordo com a publicação de referência da Boat International Media, o
Global Order Book 2016, que indica que estão em
construção mais de 50 superiates de exploração, notáveis pelas faixas extremas, cascos para a navegação no
gelo e capacidades de autonomia.
Apesar de alguns desses superiates versáteis se
destinarem à utilização privada, outros ficarão disponíveis
para locação, mais uma vez expandindo as opções de
escolha. Nunca foi tão fácil explorar o mundo de barco.
Agora, basta selecionar o iate, escolher o destino e a
nossa própria aventura pessoal nos espera.
Sophia Wilson é Editora de Viagens da revista Boat International
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Comando, controle e coordenação são a chave para um gerenciamento de catástrofes
eficaz. A Onelife foi aos Alpes para acompanhar um exercício de treino importante e
descobrir como o ‘Project Hero’, um Land Rover Discovery personalizado em construção
para a Cruz Vermelha Austríaca, pode revolucionar a o auxíio às vítimas de catástrofes.
T E X T O P A U L
F O T O G R A F I A
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Mantendo a calma
durante a tensão: o
paramédico voluntário
de 25 anos Sebastian
Pohl transmite
informações para
o posto de comando
operacional.
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Perspectiva aérea: uma
tecnologia de drones inovadora disponibiliza uma
visão geral para a equipe
de primeiros socorros.
Polivalência; abaixo o
paramédico Sebastian
Pohl presta assistência
a uma vítima de
deslizamento de terra.
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Glanzer sublinha dois fatores que fizeram os serviços de
emergência repensarem a forma como lidam com as
catástrofes, dizendo: “As alterações climáticas já estão
prejudicando as infraestruturas e as vidas das pessoas.”
Além disso, uma sociedade cada vez mais orientada
para os esportes ao ar livre e para a tecnologia implica
em maiores riscos. Ambos os fatores estão causando inquietação no âmbito da comunidade internacional de
gerenciamento de emergências e catástrofes e confirmam a necessidade de uma preparação para o pior.

Trabalhando em parceria com a Land Rover a Cruz,
Vermelha identificou a necessidade de um posto de
comando móvel eficiente fora da estrada.
Equipado com comunicações analógicas e digitais
avançadas e preparado para monitorar ocorrências utilizando uma variedade completa de câmeras de alta resolução e infravermelhos instaladas em um drone avançado, a ideia por trás do ‘Project Hero’ surgiu após uma
tempestade de neve ter paralisado o trânsito na Hungria, encurralando 20.000 pessoas em seus carros durante seis horas.
REAÇÕES MAIS RÁPIDAS
Além de gerenciar o ‘Project Hero’ para a Cruz Vermelha Austríaca, Markus Glanzer é responsável principalmente pelos programas nacionais de intervenção em
caso de emergências e catástrofes. Ele acredita ser
extremamente necessária uma resposta rápida e
coordenada diante de uma tragédia.
Com base na relação de longa data entre a Land
Rover e a Cruz Vermelha, que atualmente abrange 18
projetos em 25 países e 4 continentes, o Novo Discovery foi selecionado como o veículo de base para o
‘Project Hero’, sendo que oferecia inúmeras possibilidades dentro e fora da estrada e um interior altamente
versátil. O pacote de drone e comunicações proporciona ao veículo uma capacidade adicional que, neste
caso, era essencial para os serviços de emergência.

T R E I N O S A LTA M E N T E R E A L I S TA S
A região florestal de Bregenz em Vorarlberg associa
uma paisagem montanhosa cênica com florestas e pastagens alpinas e é intercalada com aldeias e cidades pitorescas. Às 5 da manhã, a meia-luz revela lentamente
um conjunto de picos que se projetam de forma ameaçadora sobre uma pedreira estranhamente calma.
Um deslizamento de terras apanhou desprevenido
um grupo de escoteiros que estavam acampando. Trinta
jovens aterrorizados, alguns apenas levemente feridos,
outros, com sorte de estarem vivos estão espalhados
pela paisagem rochosa surreal. Com uma precisão quase militar, os serviços de emergência ocupam as suas
posições, as equipes com cães estão preparadas, os
bombeiros voluntários entram em ação. A coordenação
está nas mãos da Cruz Vermelha
Austríaca. A rapidez é um fator
fundamental porque alguns ado“A R A P I D E Z É O FATO R
lescentes ficaram soterrados e
sob os escombros, enquanto
F U N DA M E N TA L
outros, estendidos ao ar livre,
PORQUE ALGUNS
exigem assistência médica urgente. Para quem observa, é
ADOLESCENTES
surpreendente como os elementos da equipe de primeiros soFICARAM SOTERRADOS
corros estão calmos e controlaE S O B O S E S C O M B R O S . ” dos quando chegam ao local.
Durante três dias, 14 cenários
muito diferentes são simulados
pela Cruz Vermelha Austríaca, desde o deslizamento de
terra descrito anteriormente até uma colisão entre um
microônibus e um comboio de passageiros, para avaliar
a eficácia e o tempo de reação em todos os setores,
desde o gerenciamento até os paramédicos voluntários.
Juntamente com os seus parceiros dos serviços de
emergência, são colocados à prova 450 membros da
Cruz Vermelha. Tal como o exercício revelou, o gerenciamento de catástrofes é uma matéria complexa.
OLHOS E OUVIDOS
Lidar com a complexidade é uma especialidade da
Divisão de Serviços Especiais (SVO) da Land Rover. Os
engenheiros da SVO Matt Furlong, Ben Brett e
Donal Phair assistiram ao exercício e confirmaram:
“Aprendemos essencialmente sobre o papel central do
serviço esperado para o veículo e a necessidade de uma
solução integrada e flexível, com compartilhamento de
informações e otimização de comunicações a
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partir de uma única fonte.” Estão convictos de que o
maior impacto será no tempo necessário para preparar
um posto de comando avançado e nos benefícios de se
ter o drone disponibilizando transmissões aéreas diretamente da zona de catástrofe/emergência.
O engenheiro aeronáutico Donal esteve disponível
para observar os cenários na perspectiva das operações
de veículos aéreos não tripulados (VANT): “O conceito
de um veículo fora de estrada extremamente competente de apoio ao seu próprio VANT é a forma como a
Cruz Vermelha Austríaca e a Land Rover consideram
que os drones podem fazer uma diferença real na resposta e no gerenciamento de emergências. Temos que
integrar o conceito em seus atuais procedimentos
operacionais normalizados.” As conclusões obtidas na
Áustria serão aplicadas em cascata nas 190 sociedades
nacionais da Cruz Vermelha e influenciarão o uso de
drones no setor humanitário.
O paramédico Leander
Vögel esperando para
embarcar em um
helicóptero Alouette de
Busca e Salvamento do
Exército. Abaixo: depois
de verificar tudo, os
profissionais conferem
tudo novamente
enquanto não levantam
voo, antes que seja
tarde demais.

HERÓI ESCOLHIDO
Um dos socorristas que, no fim, vai se beneficiar da
nova tecnologia é o paramédico voluntário de 25 anos
Sebastian Pohl, da Baixa Áustria. Ao participar pela primeira vez de um grande exercício com a Cruz Vermelha
Austríaca, o estudante de biologia queria “ajudar pessoas” e o treinamento para paramédico era a melhor
maneira de consegui-lo. No cenário da pedreira, Sebastian e a sua equipe foram os primeiros a chegar e tiveram que trabalhar depressa. Para as equipes de
"NÃO PENSAMOS NO
primeiros socorros, são cruciais o
ESTRESSE, O TREINAMENTO
acesso rápido a terrenos difíceis e a
avaliação da situação antes da cheCOMEÇA E FOCAMOS EM
gada de veículos de emergência
maiores. A interação entre diferenAJUDAR AS VÍTIMAS."
tes canais de comunicação e o
VANT vai economizar tempo e, em
última instância, salvar vidas.
Como Sebastian acrescenta, “ver o panorama geral, no
início de uma catástrofe é fundamental para assumir o
controle da situação”. O treinamento o leva às seguintes
conclusões: “se estivéssemos lidando com vítimas reais,
deveriam estar presentes equipes de apoio psicológico”.
É fácil esquecermos que os socorristas são seres humanos e não máquinas, mas “não pensamos no estresse
ou na gravidade da situação, seguimos em frente.
Logo que o treinamento começa focamos no bem-estar
do paciente.”
Para esse voluntário e mais milhares como ele na
Cruz Vermelha e em outros serviços de emergência,
ajudar quem precisa é algo intuitivo. Nem todas as
pessoas conseguem revelar competências de liderança
e manter a calma em uma situação de emergência.
Quando é pedido para que defina o termo heróico, a
resposta de Sebastian é “não compete a mim avaliar,
mas penso que todos os que abdicaram do seu tempo
livre para treinar para isso são heróis.”
SA I B A M A I S
Para mais informações, busque ‘Project Hero’ no YouTube.
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A LAND ROVER E A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS SOCIEDADES
DA CRUZ VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO
É uma parceria global que existe desde 1954 salvando vidas em:
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M A R A V I L H A S
D O
N O R T E
Para a primeira experiência da Onelife com o novo Range
Rover Velar, fomos à Noruega percorrer uma rota que combina
o esplendor natural de estradas remotas espetaculares
e a igualmente famosa hospitalidade norueguesa.
T E X T O

R I C H A R D

F O T O G R A F I A

N I C K

S T R E E T O N
D I M B L E B Y
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O destino final da jornada
do dia é apreciar a
tradicional hospitalidade
nórdica no impressionante
Hotel Storfjord. À direita:
a rota inclui as espetaculares
curvas fechadas da
Trollstigen.

Durante a minha espera no aeroporto de Molde, alguém
me diz: “Bak skyene er himmelen alltid blå”. Quando
eu digo que não sou muito fluente em norueguês, meu
interlocutor traduz: “atrás das nuvens, o céu é sempre
azul.” Naquele exato momento, o ditado se mostrou
muito verdadeiro, já que o céu estava aberto, mas
o pequeno aeroporto estava totalmente encharcado.
Após uma breve espera, o carro – com a especificação
R-Dynamic HSE – aparece. Esse dia cinzento e estranho
em Molde lembra mais uma cena de um filme noir escandinavo, mas o carro brilha à luz plana da Noruega. Identifico
seguidamente novas linhas, novas formas de ocultar ou
acentuar o tamanho e, acima de tudo, a remoção de todos
os adornos desnecessários.
Segundo a nossa programação, teremos que cobrir
aproximadamente 283 Km no dia, e passaremos por algumas das paisagens e estradas mais espetaculares que a
Noruega tem a oferecer. Ao percorrer as intermináveis estradas secundárias nórdicas, minha tela central de navegação informa que o primeiro ponto da jornada fica fora da
estrada, em Jordalsgrenda, a aproximadamente 64 Km.
Além de serem muito práticas, as telas touchscreen
centrais do inovador sistema Touch Pro Duo do Range
Rover Velar são elegantes e intuitivas. A tela inferior é fácil
de ler e permite fazer configurações relativas a programas
fora de estrada, música e controle da climatização. A tela
superior mostrava a navegação e várias outras opções.
Conforme eu me aproximava do ponto no mapa,
o display superior opcional de alta resolução informou o
limite de velocidade, já que na maioria das estradas o limite
é de 48 ou 80 Km/h, não importando se são retas ou se
não há trânsito. À medida que eu me acomodava durante
a primeira hora da viagem, percebi claramente que
este carro é extremamente confortável e pode percorrer
grandes distâncias sem esforço.
Passando por pontes e fiordes, consegui ter uma boa
noção de como são as coisas aqui na Noruega.
Os noruegueses usam o termo “hyggelig”. Não há
uma tradução exata dessa palavra para o português,
mas a ideia é de algo aconchegante, relaxante, que
traz satisfação. A Noruega é um país maravilhosamente
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O CARRO ENCAROU
A ÁREA FORA
DE ESTRADA COM
FAC I L I DA D E E
TRANQUILIDADE.

igualitário, onde as pessoas
valorizam o tempo, a natureza
e a cordialidade. Sendo assim,
porque ir rápido quando eu
posso aproveitar o “hyggelig”
na viagem?
Ao chegar na primeira
parte fora de estrada, a solícita equipe da Land Rover
Experience me mostrou como configurar o carro para
esse trecho. Para isso, bastou selecionar “Mud and Ruts”
na tela touchscreen inferior, levantar a suspensão a ar e
acionar o All Terrain Progress Control (ATPC) opcional.
O ATPC, semelhante ao piloto automático, funciona tanto nas marchas à frente quanto a ré e opera de 1,2 mph
(1,8 Km/h) a 18 mph (30 Km/h). É particularmente útil em
ambientes fora de estrada, onde se deseja desenvolver
uma velocidade de equilíbrio constante. Basicamente,
você só mexe na direção!
Com o ATPC acionado, o carro encarou a área fora
de estrada com facilidade e tranquilidade. Pedras soltas,
ladeiras íngremes e valetas profundas foram superadas
com dificuldade mínima. Este carro é um fora de estrada
autêntico – não fica devendo nada aos seus irmãos
maiores, e eu não encontrei nenhuma área no trecho fora
de estrada que ele não conseguisse atravessar.
Depois desse trecho, nos dirigimos um pouco mais
para o sul e paramos para almoçar no Meringdal. A casa
escolhida para o almoço se chama Utsyn, que significa
“a vista à sua frente”. Frode Meringdal, a proprietária,
relatou: “Resolvi reformar a fazenda há cinco anos. Aqui,
o progresso acontece por meio de desafios. É o design
com propósito.”
Depois do almoço, tive um pouco de pressa de chegar ao próximo ponto da jornada. É um lugar onde eu

VALORES OFICIAIS DA UE REFERENTES AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO RANGE ROVER VELAR, em l/100 Km (mpg) urbano 6,2-12,7 (45,6-22,2); fora da cidade:
4,9-7,5 (57,7-37,7); combinado: 5,4-9,4 (52,5-30,1); emissões de CO2 (combinadas) g/Km: 142-214. Somente para comparação. Os valores concretos podem variar.

74

RAN GE

ROVER

VEL A R

Canto superior esquerdo: As linhas despojadas
do novo Velar brilham à luz nórdica.
Canto inferior esquerdo: pratos saborosos de peixe
são característicos da hospitalidade norueguesa.
Canto inferior direito: diz a lenda que brigas entre
trolls fazem as rochas da região caírem.

sempre quis dirigir – a Escada dos Trolls, ou Trollstigen,
como é mais conhecida. É uma das estradas mais famosas do mundo. Seu nome se baseia na mitologia, muito
presente na área ao redor, e nas 11 curvas fechadas
que levam a estrada mais de 850 m montanha acima.
A estrada é aberta após a queda anual de pedras, na
primavera. Segundo a lenda, as pedras caem por causa
das brigas dos trolls no penhasco de Trollveggen, nas
proximidades, que causam tremores de terra.
Com a lama ainda úmida nas portas do Velar, um
pequeno ajuste no modo de direção, que passou de
“Comfort” a “Dynamic”, deixa os medidores vermelhos
e dá ao carro uma força que eu ainda não conhecia.
Os amortecedores, a reação do acelerador e as trocas de
marcha são aprimorados para facilitar uma direção com
maior capacidade de resposta. Enquanto percorro as
curvas fechadas, com a sensação de estar escapando
de uma horda de trolls furiosos, meu sorriso fica maior.
Graças à Dinâmica Adaptativa (padrão em todos os
modelos) a movimentação do volante é monitorada
500 vezes por segundo, e os movimentos corporais,
100 vezes por segundo. O sistema muda continuamente
as forças de amortecimento nos quatro cantos, para
garantir que a rigidez da suspensão seja otimizada para
as condições de direção. Entretanto, o que realmente
impressiona é a direção.
O sistema de direção elétrica (EPAS) do Velar tem
um peso muito interessante. Algoritmos inteligentes
garantem respostas totalmente intuitivas da direção.
Tudo isso dá uma sensação altamente mecânica, com
um peso variável, dependendo da situação. É um sistema
fantástico, que se comunica constantemente com você.
Para encerrar o dia, dirijo-me ao Hotel Storfjord.
A rota até o hotel contém vários túneis profundos, e foi
aqui que eu passei a amar os faróis dianteiros opcionais
de matriz de LED com o Sistema Inteligente de Faróis
Adaptativos (IHBA) e de Faróis Dianteiros Adaptativos
(AFL).
Para começar, os lasers do farol alto proporcionam
visibilidade noturna a 550 metros – é meio quilômetro de
luz! A tecnologia inteligente Matrix atenua LEDs individuais de forma seletiva para ajustar o padrão de luz a ser
mantido, sem ofuscar os motoristas que vêm em sentido
contrário. Logo que eu chego ao hotel imponente,
pegando um trecho fora de estrada, converso com o

É UMA OBRA DE
DESIGN DIGNA
DO RANGE ROVER
ORIGINAL

recepcionista sobre esses faróis
dianteiros fantásticos, enquanto
ele me entrega as chaves e
indica o meu quarto.
O Hotel Storfjord é um
belo hotel boutique na floresta,
com um estilo arquitetônico
norueguês secular, que emprega vigas robustas e um isolamento de lã aconchegante.
Os tetos vivos com grama são característicos das casas
tradicionais norueguesas e de algumas casas mais
modernas. Aqui, o charme da Noruega se faz notar.
É um país extremamente vanguardista, cujo lema é encontrar um modo melhor de fazer as coisas e colocálo em prática. Mesmo assim, quando não é possível
aprimorar, eles não abandonam as tradições ancestrais.
Para mim, isso se enquadra perfeitamente na maior
atração do Velar. Em 1970, a Land Rover ouviu os clientes
e deu ao mundo o Range Rover – um produto que
enfatizava tanto o conforto quanto a potência. Cada
novo acréscimo à família Range Rover aperfeiçoou e aprimorou a linha, mas algumas características foram mantidas. Alguns fatores já são característicos – design, potência, serenidade do interior. Esses valores absolutos da
Range Rover também são marcas fundamentais do Velar.
Este carro é a união perfeita de forma e função. É
uma obra de design digna do Range Rover original –
um dos poucos veículos a ficar em exposição na galeria
do Louvre, em Paris, destacando o ápice do design
industrial.
Ter a oportunidade de experimentar o novo Range
Rover na Noruega foi uma experiência inspiradora.
Além de muito “hyggelig” e um cenário de cair o queixo,
a Noruega e o Velar têm em comum uma premissa
inabalável: ambos têm um grande respeito pelo passado,
mas não ficam presos a ele.
AGENDE O SEU TEST-DRIVE Experimente você mesmo o
novo Range Rover Velar. Visite a concessionária mais próxima ou
agende agora o seu test-drive no site landrover.com.br/velar
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Pela segunda vez, duas marcas de luxo lendárias unem
forças para criar um relógio inédito e surpreendente:
conheça o Chronomaster El Primero Range Rover Velar.

T E X T O
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Caixa de alumínio com acabamento de cerâmica, bracelete
perfurado: Chronomaster El Primero Range Rover Velar
Edição Especial 2017. Abaixo: Vista posterior do relógio
El Primero 400 B que dispõe de 326 componentes individuais

“O NÍVEL DE PRECISÃO
ALCANÇADO PELA
INDÚSTRIA RELOJOEIRA

“A nossa parceria com
a Zenith é uma colaSUÍÇA É EXTREMAboração entre duas
marcas com tradição
M E N T E I N S P I R A D O R .”
em inovação,” diz
GERRY MCGOVERN,
Gerry McGovern,
DIRETOR DE DESIGN DA LAND ROVER
Diretor de Design na
Land Rover.
“Temos a intenção de
trabalhar em conjunto em todos os aspectos de design
para manter o renome destas duas marcas icônicas.”
Uma atitude lógica. Em primeiro lugar porque os fãs
de automóveis exclusivos têm a tendência de apreciar a
possibilidade de ver as horas no mostrador de um cronógrafo automático e depois porque a Land Rover e o fabricante de relógios suíço Zenith compartilham os valores
mais importantes do setor do luxo: “O desejo de criar
um produto altamente cobiçado que funcione com
perfeição absoluta, ou seja, que esteja à altura daquilo
que promete – e que entusiasme sempre,” diz Gerry
McGovern. O ‘Chronomaster El Primero Range Rover
Velar Edição Especial 2017’ reúne a estética dos mundos
dos relógios e dos automóveis.
A caixa em alumínio com acabamento em cerâmica,
com um diâmetro de 42 milímetros, adota a cor e o design
do luxuoso SUV, refletindo os detalhes em tom de cobre
da carroceria no mostrador cinzento escuro escovado. O
bracelete também presta homenagem à inovação e à tecnologia. Feito em borracha com um revestimento de couro
de bezerro, é perfurado com o mesmo padrão em

diamante dos bancos do Range Rover Velar. “Torna o
bracelete mais respirável e também mais confortável,” diz
McGovern. Não é somente a técnica meticulosa e um
compromisso indiscutível com a qualidade que a Land
Rover e a Zenith têm em comum; 1969 foi um ano importante para ambas as marcas.
Na Suíça, foi o ano em que os mestres relojoeiros
desenvolveram o cronógrafo automático ‘El Primero’.
Ainda hoje muitos loucos por relógios consideram seu funcionamento automático o mais preciso que existe. Na
mesma época, a Land Rover apresentou os protótipos do
primeiro Range Rover. Jean-Claude Biver também vê a
Land Rover como o parceiro ideal: “Ambos cultivamos a
nossa história e o DNA da nossa marca. Unindo forças,
pretendemos preservar as tradições e também encontrar a
melhor forma para fazê-las avançar em direção ao futuro –
sempre sem perder de vista a importância dos nossos
produtos icônicos.” Os fãs da Land Rover também são
conhecidos pela paixão por relógios requintados.
O próprio Gerry McGovern é um colecionador de relógios apaixonado: “Queremos muito fortalecer e manter
a nossa parceria de longo prazo com a Zenith e compartilhar conhecimentos. O nível de precisão alcançado pela
indústria relojoeira suíça é extremamente inspirador;
neste momento, os designers da Land Rover visitam o
centro de Investigação e Desenvolvimento da Zenith em
Le Locle, Suíça, para compartilhar ideias criativas sobre
oportunidades de inovação de materiais”. Será realmente
fascinante conhecer os frutos dessa colaboração nos
próximos anos.
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A natureza extrema e a beleza deslumbrante do Círculo Polar Ártico sueco são de tirar o fôlego.
É onde a Jaguar Land Rover realiza os seus testes em condições de frio extremo e você
também pode se aventurar até lá para aproveitar experiências de direção inesquecíveis.

T E X T O

P A U L

E N T W I S T L E

Arjeplog, com uma população de 1800 pessoas às
margens do Lago Hornavan, acolheu outrora a indústria de extração de prata local, fato este que se reflete
nos nomes das ruas e talvez de forma mais proeminente no Hotel Silverhatten com vista para a pequena cidade com uma igreja característica de 1642.
Com apenas um só cinema, mas uma infinidade de
bombas de gasolina, Arjeplog é um local com uma vista
digna de um longa-metragem épico. O declínio da indústria de minério poderia ter sido o fim para uma região de
pouca infraestrutura, se não fosse por um recurso muito
útil que lá existe em abundância – o clima congelante.
Durante os meses de inverno rigoroso, esta pequena cidade pitoresca e tranquila ganha vida quando os
especialistas em calibração de veículos tiram proveito
das temperaturas abaixo de zero. No lago congelado,
os circuitos gigantescos configurados são perfeitos para
testar veículos, longe dos olhares curiosos dos jornalistas ansiosos para publicar antecipadamente sobre os astros dos salões de automóveis da próxima temporada.
É também aqui que os especialistas da Ice Academy
da Jaguar Land Rover podem ensiná-lo a pôr à prova alguns dos veículos mais excepcionais e capazes do mundo.
Durante décadas, a indústria automotiva percorreu
regularmente um caminho árduo para Kiruna, no
Circulo Polar Ártico, até que alguns engenheiros descobriram uma pista de aterrissagem no lago congelado

Hornavan em 1973. Perceberam que Arjeplog preenchia
todos os requisitos das equipes de teste. Foram logo
seguidos por outros fabricantes, enquanto a cidade
desenvolvia rapidamente empatia pelas equipes de
engenheiros que passam regularmente seis meses
trabalhando na região.
Em um dia ou noite qualquer de inverno, é mais
provável encontrar nas estradas um protótipo camuflado do que um habitante local. Talvez isso explique, de
certa forma, a razão pela qual os lapões são altamente
protetores dos seus “hóspedes de inverno”.
Os turistas “normais” raramente se aventuram tão
ao norte de Estocolmo e certamente não fazem isso
durante o inverno. E é aí que está a atração. A Ice
Academy da Jaguar Land Rover não só destaca as
capacidades dinâmicas dos veículos Land Rover em um
dos ambientes mais inóspitos do planeta, como também
oferece uma perspectiva única da beleza deslumbrante
deste deserto ártico.
Junte-se à nossa equipe no gelo e aproveite de
direções emocionantes junto de uma hospitalidade
calorosa em um dos locais mais desafiadores, e talvez
mais belos, do mundo.
D IRIJA S OBRE O GELO para ter a melhor experiência
de direção de sua vida. Para saber mais, visite landrover.com/
experiencesweden

79

ENSAI O

ALÉM DO
VALOR DE OBJETO
COLECIONÁVEL
As experiências com as quais podemos nos identificar
definem as nossas aspirações. Em um mundo
onde o tempo é escasso, o luxo é definido cada vez
mais pela forma como passamos esse tempo.
T E X T O

J A M E S

I L U S T R A Ç Ã O
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“OS COLECIONADORES MODERNOS
DESCOBREM QUE
UM CONJUNTO DE
Existem poucas coisas tão
nobres quanto a arte de
MEMÓRIAS DE
colecionar. Os faraós
VA LO R I N CA L C U L ÁV E L
egípcios foram provavelmente os primeiros grandes
A LT E R A M A S U A
colecionadores com milhaP E R S P E CT I VA
res de rolos de papiro em
sua biblioteca da cidade
E DURAM A
portuária de Alexandria.
O colecionismo na era
V I D A TO D A”
moderna teve a sua origem
nos “quartos das maravilhas” e “gabinetes de curiosidades” do século XVI. Em 1587, um artista alemão chamado Gabriel Kaltemarckt, a serviço do Rei Cristiano I da
Saxônia, definiu o que considerava como os três elementos essenciais de cada coleção. O primeiro, esculturas e
pinturas. O segundo, “itens curiosos do país ou do estrangeiro”. E o terceiro, “galhadas, chifres, garras, penas e outras coisas que pertençam a animais estranhos e curiosos”.
Ao estudar o colecionismo Kaltemarckt observou que
a curiosidade natural levou os nossos antepassados longínquos a explorar além da próxima colina. A sua segunda
observação foi a emoção da procura. Em terceiro lugar
elencou a satisfação da coleta. Depois, considerou o colecionismo como uma afirmação do poder do homem sobre
a natureza.
Há também uma quinta razão. As coleções significam
que o seu proprietário teve o tempo e os recursos para se
dedicar a uma atividade que não tem nada a ver com sobrevivência. O colecionismo é, portanto, um método altamente evoluído de satisfazer alguns dos nossos impulsos
mais básicos. Contudo a ciência já comprovou que é mais
provável obter satisfação dedicando tempo, dinheiro e
atenção às experiências do que aos objetos.
Assim, a pergunta que um colecionador moderno
deve se fazer é: que tipo de experiências devo ter? Não
quero acabar com uma coleção de memórias medíocres,
não é mesmo? Imagine o impacto de participar de um casamento em Marrakesh ou de viajar para o espaço com a
Virgin Galactic de Sir Richard Branson?
Com a mudança dos tempos, o foco dos colecionadores também se transformou. Agora é mais fácil do que
nunca procurar e coletar objetos. Isso é um problema para
os objetos materiais, uma vez que um dos principais ingredientes para o valor de um objeto de coleção é a raridade. Esta significa o desafio e a emoção envolvidos na procura e na coleta. O seu verdadeiro significado não está na
maioria dos dicionários, mas é bem explicado por um conceito denominado o “princípio da raridade”: quanto maior
for a diferença entre o número de pessoas que têm acesso
a uma coisa e o número de pessoas que a conhecem, mais
rara e valiosa é a mesma.
Consequentemente, os colecionadores modernos
procuram o ultra raro e extraordinário. É por isso que cerca
de 700 pessoas, ou aproximadamente 0,00001% da popu-

lação mundial, estão inscritas para viagens ao espaço com
a Virgin Galactic.
Quando os voos iniciais estiverem disponíveis, esses
primeiros passageiros afortunados, que já pagaram até
250.000 dólares, farão algo que só algumas centenas de
pessoas fizeram até agora. Primeiro, decolam e sobem até
uma altitude de 47.000 pés (14,3 km). E depois isso fica realmente emocionante. A nave espacial vira bruscamente
para cima e acelera até Mach 1, 2 e finalmente Mach 3, levando os passageiros até 150.000 pés (45,7 km) acima da
Terra, deixando-os sem gravidade e proporcionando-lhes a
mais rara das experiências: “essa” vista do nosso planeta.
Apesar do espaço ser, como costumava dizer o Capitão Kirk, a fronteira final, vai permanecer lá nos próximos
anos. As experiências efêmeras, ou que devem desaparecer logo, podem ter um apelo ainda mais poderoso. É por
isso que um grupo exclusivo de colecionadores de experiências intrépidas se resolveu participar de uma expedição
para ver o RMS Titanic onde está situado antes que desapareça. Um estudo de 2016 descobriu que “bactérias extremófilas” podem corroer o que resta do famoso naufrágio nos próximos 15 ou 20 anos.
Na primavera de 2018, um pequeno grupo recém-batizado de “Mission Specialists” vai viajar em um pequeno
submersível de titânio e fibra de carbono até ao fundo do
mar onde repousa o transatlântico, cerca de 12.500 pés
(3,8 km) abaixo da superfície do oceano. O custo da viagem inclui um pouco de história e romance, mas talvez
também de ironia. Por 105.129 dólares, o preço é quase o
mesmo, com o ajuste da inflação, que um passageiro de
primeira classe teria pago pela viagem inaugural amaldiçoada do Titanic.
Vão sendo disponibilizadas outras experiências igualmente mágicas para colecionadores de memórias dedicados: uma viagem em um avião particular pela Ásia com o
grupo hoteleiro Aman; uma viagem pela Antártida de
avião com esquis e em caminhões de seis rodas “à prova
de geleira” organizada pela empresa de serviços de concierge Bluefish; ou as aventuras “Blink” da operadora de
turismo Black Tomato, que a empresa garante organizar
uma única vez.
Muitas dessas experiências têm, por necessidade, um
preço considerável. No entanto, a nossa vida é igualmente
repleta de momentos preciosos que o dinheiro não pode
comprar, desde a simplicidade de relaxar em um dia quente de sol e passar um tempo com amigos, até quando nos
apaixonamos ou temos filhos e apreciamos todos os momentos em que os vemos crescer.
Há uma vantagem curiosa nesta nova forma de colecionismo. Além do prazer de satisfazer a curiosidade, da
emoção da procura e da satisfação da coleta de algumas
das experiências mais excepcionais e raras disponíveis atualmente, os colecionadores modernos descobrem algo
mais: que o resultado final não é apenas uma sala de troféus repleta de temas de conversa que são sinônimo de
status, mas um conjunto de memórias de valor incalculável
que alteram a sua perspectiva e duram para a vida toda.
James Wallman é um futurista e escritor. Dirige a empresa de
consultoria estratégica The Future Is Here, thefish.co Escreveu o
best-seller Stuffocation (Penguin, 2015)
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Conheça o seu Novo Discovery do jeito mais
inteligente e rápido com o aplicativo
inovador para smartphones Land Rover iGuide
Agora você pode entrar na nova era da informação
rápida com o aplicativo Land Rover iGuide, que aproveita
a tecnologia mais recente para explicar de forma rápida e
simples todos os recursos e controles imprescindíveis do seu
Discovery. Melhor ainda também funciona como manual do
proprietário móvel e de bolso.
O aplicativo iGuide inclui quatro ferramentas extremamente úteis: Pesquisa visual; Manual do Proprietário; Perguntas Frequentes; e Luzes de Aviso. Juntos, garantem que
a resposta para qualquer pergunta esteja sempre à mão. Disponível para dispositivos Android e iOS, atualmente o aplicativo é disponibilizado para o Discovery e o Range Rover
Velar, passando a contemplar mais veículos no próximo ano.
De forma geral, o novo aplicativo foi projetado para ser
intuitivo e não é necessário fazer login – basta acessar a sua
loja de aplicativos e pesquisar por Land Rover iGuide. Ao
selecionar o seu veículo, o aplicativo baixa automaticamente
o conteúdo pertinente para o seu telefone, no seu idioma,
para que esteja disponível quando estiver offline. Assim
fica muito mais fácil entender o seu novo Land Rover.
CO NSU LT E sua loja de aplicativos para mais informações.
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PESQUISA VISUAL
Aproveitando a mais recente
tecnologia de Realidade Aumentada
(RA), a função de Pesquisa Visual
utiliza a câmera do seu smartphone para
identificar recursos e controles
importantes e úteis no interior da cabine.
Também demonstra como utilizá-los,
permitindo que você obtenha os
melhores resultados do seu Novo
Discovery. Na primeira vez em que utilizar
esta função, será exibido um breve
guia introdutório para ajudá-lo no uso.
M A N U A L D O P R O P R I E TÁ R I O
Para sua maior comodidade, o manual do
proprietário impresso também apresenta
esta versão digital, que permite encontrar
informações mais rapidamente por meio
de pesquisa por palavra-chave ou
categoria. Oferece também uma
experiência mais rica do que um manual
tradicional, pois também inclui vídeos e
avisos ou notas associadas.
P E R G U N TA S F R E Q U E N T E S
A seção de Perguntas Frequentes
disponibiliza uma lista de referência
rápida, com respostas e informações
relacionadas às questões mais
frequentes sobre o seu veículo.
LUZ E S D E AV I S O
Este recurso é um guia abrangente e de
fácil utilização sobre as várias luzes
de aviso que podem aparecer no painel
de instrumentos, indicando o que
cada luz significa e o que fazer em
relação à ela.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
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 Land Rover.

www.castrol.com

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

