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PREFÁCIO

MESTRE E COMANDANTE
Tendo me criado na região rural de Cheshire,
no Reino Unido, muitos dos amigos da minha
família eram agricultores. Por isso, desde
tenra idade, carros para mim eram os Land
Rovers — os Defenders, para ser mais preciso. Depois, na comunidade da vela, muita
gente usa Land Rovers para rebocar barcos,
chegar às praias, lançar e resgatar barcos e,
finalmente, como local para guardar velas e
uniformes térmicos encharcados.
No ano passado, eu finalmente comprei
um para mim – consegui arranjar um dos últimos Defenders. E claro que, vivendo na ilha
de Wight, eu e a minha mulher, Georgie,
usamos o automóvel por essas mesmas razões: ele é robusto, podemos levá-lo na
praia e, sim, no fim do dia, atiramos lá dentro
o equipamento de vela molhado, sem nos
preocuparmos muito. Com a chegada da
nossa filha Bellatrix no início do ano, é claro
que agora ele se tornou um carro de família.
No momento, estou liderando o desafio
britânico de vencer – pela primeira vez em
167 anos – a America’s Cup, a mais antiga
competição esportiva do mundo. Hoje em
dia, nas regatas, a aerodinâmica e os sistemas
de controle são tão importantes quanto o
projeto marítimo e as capacidades de engenharia mais tradicionais. Quando criamos a
equipe para tentar conquistar a taça, sabíamos que iríamos precisar dessas capacidades.
E que elas deveriam vir de um fabricante de
automóveis. Por isso, estou encantado com
nossa parceria com a Land Rover.
Independente se formos ou não bem-sucedidos no ano que vem, esperamos utilizar
essa combinação de capacidades para reacender a engenharia marítima, a construção
e a arquitetura naval no Reino Unido.
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Criamos uma fundação — o Trust 1851—
com essa finalidade.
Disseram-me que eu fui a primeira pessoa fora da Land Rover a guiar o Novo Discovery (as estrelas da nova campanha publicitária são a equipe!). Fiquei espantado com a
quantidade de espaço que ele tem, espaço
suficiente para toda a equipe e mais nosso
treinador, e eles não são propriamente pequenos. Nem são exatamente fáceis de contentar, pela mesma razão. Mas também
fiquei impressionado com a evolução da
Land Rover, que transformou seus valores
mais básicos – como conceber tudo para ser
o mais útil possível – em algo digno de
ficção científica.
A embarcação que a Land Rover BAR
desenvolveu — a embarcação que espero
comandar rumo à vitória no ano que vem –
reflete essa evolução. Por um lado, ela é
absolutamente funcional, concebida para o
objetivo a que se propõe. Por outro, evoluiu
a tal nível que só quem vê, consegue
acreditar. Espero que você esteja assistindo
quando entrarmos na água nas Bermudas no
ano que vem. Posso garantir que vai ser, no
mínimo, espetacular.

Sir Ben Ainslie
Chefe da Equipe e Skipper,
Land Rover BAR

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website
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R E S S U S C I TA R U M O R I G I N A L
Como se comemora a ressurreição de um dos
veículos mais icônicos de todos os tempos?
Reencarnando as obras de arte que o divulgaram no início, há mais de 60 anos, claro.
Para comemorar o projeto Land Rover Reborn
da Jaguar Land Rover Classic, a Land Rover embarcou numa colaboração com o grande cenografista Carmel Said. Por ocasião do festival
Goodwood Revival em Chichester, no Reino Unido, com duração de três dias, pedimos que Said
arquitetasse o seu próprio tributo ao Série I: uma
combinação pintada à mão, com dois metros

por quatro, de dois anúncios históricos do Série I.
Said utilizou as mesmas técnicas e o mesmo estilo
dos anúncios originais, trabalhando durante o festival
para finalizar sua obra de arte.
“Os Land Rover Série I Reborn representam a excelência
do artesanato tradicional e da autenticidade”, diz
Said. “É uma enorme satisfação poder trabalhar
utilizando técnicas aprimoradas durante décadas e
produzir uma peça que reflete essa mesma abordagem”.
Vá às páginas 62-67 ou ao portal landrover.com/reborn
para saber mais sobre o projeto Land Rover Reborn
da Jaguar Land Rover Classic.
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NO
INFERNO
Em 1928, antes de existirem os teleféricos, um grupo de 13
homens e 4 mulheres do Clube de Esqui de Kandahar subiu a
montanha de Schilthorn, em Mürren, nos Alpes Suíços,
utilizando longos esquis de madeira adaptados com tiras de
pele de foca, que os impediam de deslizar. Quase a partir do
cume, o grupo desceu até a aldeia de Lauterbrunnen. Foi assim
que nasceu a Corrida Inferno.
Oito décadas depois, a prova ainda existe e continua
sendo um evento só para corajosos. Todo ano, em janeiro,
1800 esquiadores sobem, bebem um gole de aguardente para
ganhar coragem e se atiram inferno abaixo. Com 15 km (três
vezes mais longa que qualquer outra prova do Campeonato
Mundial), a pista desce dois quilômetros na vertical. Não há
nada igual no mundo inteiro.
Em agosto deste ano, Ben Collins, o dublê de James Bond
nas cenas de ação, perfilou um Range Rover Sport sob o pico
de Schilthorn para tentar fazer algo nunca tentado antes: fazer
a Corrida Inferno de carro, em velocidade de competição, e
batendo o recorde do esquiador mais rápido nesta pista.
Os meses de agosto em Mürren normalmente são quentes
e ensolarados e, apesar de ainda restar um pouco de neve nos
picos, a pista geralmente está seca. Este ano, não. A chuva
atípica pôs por terra os cálculos de Phil Jones, o especialista
em off-road da Land Rover Experience, e deixou os nervos de
Collins à flor da pele. “Não posso dizer que estivesse
sorridente ao volante”, Collins contou à Onelife.
“Eu estava totalmente concentrado. Se perdermos a
concentração, perdemos o controle”.
Mesmo assim, o resultado de Collins no mais recente
Range Rover Sport foi espetacular, como seria de se esperar do
mais famoso dos antigos pilotos anônimos conhecidos como
The Stigs, do programa Top Gear, da BBC. O tempo com que
terminou por pouco não bateu o recorde do esqui, o que é
quase extraordinário, dadas as circunstâncias.
“Mais ou menos na metade do percurso, bati numa pedra
da qual não podia fugir, porque a opção era uma árvore ou um
penhasco”, Collins explicou. “O indicador de pressão baixa me
mostrou que havia um furo num dos pneus traseiros, o que
significava enorme perda de aderência no eixo traseiro”.
Contudo, a perseverança de Collins impressionou Cleeves
Palmer, presidente do Clube de Esqui de Kandahar e veterano
de 30 competições.
“O terreno está coberto de pedras”, Palmer contou.
Eu prefiro, sem dúvida, descer de esquis por aqui no inverno
do que de automóvel no verão!”
Assista ao vídeo: landrover.com/downhillchallenge
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A VERDADEIRA
FORÇA É A CAPACIDADE
DE ADAPTAÇÃO

DISCOVERY SÉRIE I

DISCOVERY SÉRIE II

DISCOVERY 3

Na década de 1990, percebeu-se
a urgência de um novo tipo de
Land Rover. O Discovery Série I
tinha as capacidades off-road do
Defender combinadas com um
nível de conforto e tecnologia no
interior do veículo nunca antes
visto num Land Rover. Assim, ele
estabeleceu o padrão para o futuro.

Lançado em 1998, o Discovery Série II
podia parecer muito semelhante ao
Discovery original, mas, na verdade,
era drasticamente diferente. Suas
tecnologias inovadoras incluíam o
pioneiro Controle de Descida de
Declives, que havia sido lançado no
Freelander, além de uma carroçaria
mais longa e mais larga, concebida
para proporcionar maior capacidade
de carga e mais espaço para as pernas.

A chegada do Discovery 3, em 2004,
representou a alteração mais radical do
icônico veículo. Completamente
renovado, o Discovery 3 introduziu uma
série de inovações, incluindo a
acomodação maximizada dos ocupantes
e a inovadora tecnologia Terrain
Response. Uma nova seleção de
acabamentos de qualidade e o
aprimoramentos inteligentes no design
do icônico Discovery, aliados a uma
capacidade off-road superior, resultaram
num veículo que acumulou inúmeros
prêmios e, até hoje, é considerado por
muitos como um clássico moderno.

03
VISÃO
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Ao ser lançado em 1989, o Land Rover
Discovery foi batizado de forma apropriada. Ao
combinar capacidades off-road imbatíveis na
categoria com mais enfoque no design, o veículo
surgiu com versatilidade e criou um novo
mercado para os produtos da Land Rover. E a
história de sucesso continua – o Novo Discovery
não é apenas a quinta geração do veículo: é o

líder de uma nova família de veículos Discovery.
Como tal, ele pode ser considerado um
recomeço. “O novo Discovery tem uma execução
superior”, afirma Gerry McGovern, ProjetistaChefe da Land Rover. Este foco na precisão e
sofisticação ainda maior, aliados a capacidades
comprovadas em todas as condições, apontam
para o futuro do Discovery.

DISCOVERY 4

O NOVO DISCOVERY

Revelada em 2009, a quarta
geração do Discovery proporcionou um binário de 600 Nm,
com seu motor turbodiesel V6
3.0 litros de 256 CV (na época,
tido como o motor a diesel de
seis válvulas com
melhor desempenho no mundo), além de economia e emissões de CO2 otimizadas. No entanto, em termos de
projeto, as verdadeiras alterações ainda estavam por vir...

Com a estrutura monobloco em
alumínio rebitada e soldada,
presente nos mais recentes Range
Rover e Range Rover Sport, a
quinta geração do Discovery é mais
leve, mais elegante e mais dinâmica
do que os antecessores, resultando
em uma versatilidade otimizada,
que sempre foi uma das
característica mais determinantes
do Discovery.
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O mais recente Range Rover promete ser o mais veloz de
todos. O SVAutobiography Dynamic foi concebido e desenvolvido pela divisão de Operações de Veículos Especiais da
Jaguar Land Rover e segue o Range Rover Sport SVR e o
Range Rover SVAutobiography. Felizmente, o novo automóvel
tem um pouco dos dois: o dinamismo do SVR e o requinte
do SVAutobiography.
O Range Rover SVAutobiography Dynamic está equipado
com o mesmo motor V8 5.0 litros supercharged com 550 CV
do Range Rover Sport SVR, mas especialmente calibrado para
esta última aplicação. Um enorme binário de 680 Nm significa
que o SVAutobiography Dynamic pode atingir quase 100 km/h
em apenas 5,4 segundos. Todos os principais componentes
mecânicos da suspensão do SVAutobiography Dynamic —
mancais, ligações, molas e amortecedores — foram
remodelados pelos especialistas da divisão de Operações
de Veículos Especiais para proporcionar melhor desempenho.
A altura de direção ficou 8 mm mais baixa, o
que combinado com freios Red Brembo e pneus de 21’’
(22’’ opcionais), proporciona ao automóvel uma atitude
dinâmica impressionante.
O carro também se beneficia de duas tecnologias de
ponta: o Dynamic Response e o Sistema Dinâmico Adaptativo.
O Dynamic Response reduz o rolamento em curva e
melhora a direção e o conforto do motorista e dos passageiros,

ao passo que o Sistema Dinâmico Adaptativo monitora
continuamente os comandos do motorista e a superfície da
estrada, otimizando a sensação de controle para o motorista,
mas oferecendo como sempre o requinte da assinatura
Range Rover.
A equipe de designers da divisão de Operações de Veículos Especiais criou um visual com verdadeiras referências
desportivas, tanto no interior quanto no exterior. Um novo
acabamento — Graphite Atlas — foi utilizado nas aberturas
laterais, na grelha, nos destaques do pára-choques dianteiro,
no capô e na porta traseira. A inscrição clássica da marca
Range Rover também é fornecida no novo acabamento e a
insígnia SVAutobiography inclui um apontamento vermelho
que simboliza o intuito deste carro.
O interior do SVAutobiography Dynamic dispõe de
bancos acolchoados Diamond inconfundíveis, disponíveis em
quatro cores diferentes. O acabamento Knurled, apresentado
pela primeira vez no SVAutobiography, está disponível nas
principais superfícies táteis, como o controle de transmissão
rotativo e o botão start/stop. O painel e o encaixe das portas
têm acabamento Grand Black, com um contorno vermelho
sutil no engaste. Por fim, como último toque de elegância, a
divisão de Operações de Veículos Especiais até encadernou o
manual deste novo Range Rover tão extraordinário, para fazer
jus à sua aparência impressionante.

N A V I G A T O R

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE
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AV E N T U R A

PIONEIROS
DO CAIAQUE

A primeira vez que ouvi falar do mistério dos Finmen foi
quando o meu amigo e companheiro de aventuras Patrick
Winterton me indicou um livro que tinha lido, Searching for
the Finmen, de Norman Rogers. Na obra, Rogers explora a
incrível história dos caiaquistas inuítes, ou Finmen, que che
garam às remotas ilhas escocesas por via marítima no início
do século XVIII. Até hoje, ninguém sabe exatamente de onde
aqueles bizarros visitantes vieram, mas os artefatos preservados nos museus escoceses – incluindo equipamentos de
caça e vestígios de um antigo caiaque revestido de pele –
apontam para a possibilidade de os caiaquistas inuítes terem
vindo autonomamente pelo mar da Groenlândia, mais de
1000 milhas a nordeste.
Decidi descobrir se essa travessia era mesmo possível.
Para isso, tinha de reproduzir a viagem do litoral da Groenlândia até o litoral norte da Escócia, acompanhado apenas pelo
meu parceiro de viagens George Bullard e por um caiaque
oceânico Inuk Duo 6.8 m ligeiramente modificado. Uma viagem que ninguém tinha concluído na era moderna. Apesar disso, eu queria esclarecer esse pequeno mistério pouco conhecido – e provar a mim mesmo e ao mundo que era possível.
Quando começamos a planejar a viagem, ficou claro que
iríamos enfrentar um desafio realmente épico. As águas do
Ártico são sabidamente traiçoeiras e teríamos que percorrer
mais de 1200 milhas, por vezes isolados em altomar sem comunicação e com provisões limitadas. Teríamos que remar
durante a noite, descansando apenas cinco minutos por hora.
O caiaque Inuk seria a nossa casa. E teríamos de enfrentar a
“Pista de Dança do Diabo”, como é conhecida a temida
travessia, de 280 mihas em mar aberto, entre a Islândia e as
ilhas Faroés, reconhecida por sua imprevisibilidade e pelas
condições inóspitas. Comecei a praticar caiaque quando tinha
sete anos e sempre me senti em casa no mar, mesmo em
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Uma história de resistência, condições extremas e caiaquistas
místicos, pela mão do aventureiro e explorador Olly Hicks

Acima e à direita: George
Bullard e Olly Hicks. É preciso
ter uma determinação
especial para ser um Finman
dos dias de hoje

17

Hicks e Bullard se
preparam para
partir, transportando
o seu caiaque
Inuk modificado
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GROENLÂNDIA
1º TRECHO
Baía de Knighton – Islândia
180 milhas

2º TRECHO
Trecho pela costa islandesa
380 milhas
ISLÂNDIA
3º TRECHO
Islândia - Ilhas Faroés
270 milhas

P I S TA D E D A N Ç A D O D I A B O
I L H A S FA R O É S

4º TRECHO
Travessia das ilhas
Faroés
70 milhas

5º TRECHO
Ilhas Faroés - North Rona
160 milhas
6º TRECHO
North Rona - Cabo Wrath
50 milhas

NORTH RONA

ESCÓCIA

condições rigorosas. Só que aquilo superava tudo o que já
tinha feito antes.
O primeiro trecho, entre a Groenlândia e a Islândia, correu
conforme planejado. Tínhamos que atravessar cerca de
70 quilômetros de gelo compacto até chegar ao litoral. Depois,
tivemos sorte de pegar condições meteorológicas que nos permitiram concluir as primeiras 138 milhas no mar em 40 horas.
Com 24 horas de luz solar, o dia e a noite inexistem: só temos bom e mau tempo. Isto implicou estarmos sempre dependentes do momento certo para se abrir uma janela até conseguirmos deixar a Islândia definitivamente e nos prepararmos
para a nossa dança com o diabo.
A travessia da Islândia até as ilhas Faroés mostrou-se dura,
conforme prevíamos. Como é uma travessia no mar grosso,
prevíamos passar seis dias e seis noites no caiaque e, mais uma
vez, dependíamos bastante de o tempo estar absolutamente
perfeito durante todo o trajeto. Nossa oportunidade finalmente chegou e então partimos. Porém, após 36 horas no mar,
fomos novamente surpreendidos por uma alteração imprevista
das condições meteorológicas e tivemos que arranjar urgentemente uma forma de voltar até a Islândia. Por sorte, cruzamos
com um barco de pesca que nos levou de volta. Novamente
em segurança, nos reorganizamos e descansamos, mas não
por muito tempo. Uma semana depois, estávamos novamente
dançando com o diabo e desta vez, após quatro dias e quatro
noites no mar, conseguimos atravessar e chegamos finalmente
às ilhas Faroés.
Este arquipélago místico foi a nossa casa durante três semanas, enquanto aguardávamos novamente que a Mãe Natureza
se alinhasse aos nossos planos. Depois de outra partida em falso e de outro regresso, ela finalmente cedeu aos nossos desejos. Com a barba crescendo e a exaustão se abatendo sorrateiramente, nós iniciamos a travessia. Com o nosso kit ensopado
e nada além do horizonte do Atlântico Norte à nossa frente
e atrás de nós, aquele foi um verdadeiro teste de resistência.
Mesmo com a nossa meta tão perto, começamos a perceber

Acima, à esquerda: o percurso da Groenlândia à
Escócia compreende mais de 1200 milhas no
mar. À direita: o Land Rover que transportou o
kit e o caiaque da equipe
que tínhamos subestimado a exaustão e a monotonia de remar
por horas a fio. Porém, desistir sequer passou pela nossa cabeça.
Quando se está num caiaque em altomar, a centenas de milhas
do litoral, só há uma hipótese: continuar remando, custe o que
custar. “Remar ou morrer”: esse passou a ser o nosso mantra.
Por isso, continuamos. Após 65 horas em altomar, tendo
dormido apenas três horas, fomos novamente obrigados a
enfrentar as forças do tempo e confrontados com a decisão
angustiante de não rumar ao nosso destino, mas sim fazer um
desvio até North Rona, uma ilha minúscula que fica a apenas
40 milhas do litoral escocês. Mais uma oportunidade se fechou
bem na nossa cara; ainda não era o momento de chegar ao
nosso destino. Com o sal incrustado e fatigados, finalmente
chegamos a North Rona, quase quatro séculos depois de os
Finmen originais chegarem para impressionar a população
local e criar o mito que ainda está vivo. À nossa frente restava
apenas um último esforço e chegaríamos ao nosso destino em
segurança, e enriquecidos de uma experiência incrível, se
desistíssemos de remar durante algum tempo!
Entrar no caiaque a primeira vez foi parte do nosso desafio,
mas não foi o maior. Voltar ao mesmo caiaque, um dia atrás do
outro, uma semana atrás da outra, com o mesmo equipamento
úmido e muitas vezes em péssimas condições, foi o que nos
fez perceber como aquela viagem era árdua – e talvez também
a razão de mais ninguém ter tentado repetí-la desde que as
primeiras tribos inuítes chegaram à Escócia.
No entanto, valeu a pena cada remada e cada noite fria no
mar. Como aventureiro, estas expedições me atraem: aventuras
pioneiras que nunca foram tentadas ou concluídas antes.
Certamente é por isso que estamos aqui: para descobrir o
planeta e explorar o que está além.”
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
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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A AMERICA’S CUP. TUDO SE RESUME
A TITÃS QUE COMANDAM BARCOS
TÃO GRANDES QUANTO SUAS
REPUTAÇÕES, CERTO? ERRADO.
PENSE EM ATLETAS – NA VERDADE,
MEDALHISTAS DE OURO OLÍMPICO.
PENSE EM RIVALIDADES TÃO
ACIRRADAS COMO EM QUALQUER
OUTRA MODALIDADE. PENSE EM
VELOCIDADES DE PONTA DE 100
MILHAS POR HORA. PENSE EM
VELAS-ASA TÃO GRANDES QUANTO
AS ASAS DOS AVIÕES COMERCIAIS.
PENSE EM PATILHÕES TÃO
TECNOLOGICAMENTE AVANÇADOS
QUE FAZEM AS EMBARCAÇÕES
VOAR E FLUTUAR. APERTE O
COLETE SALVA-VIDAS PORQUE
ESTA É A VERDADEIRA
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ALCANÇAREM AS BALIZAS
Esqueça agora tudo o que você achava que sabia
sobre a competição desportiva mais antiga do mundo,
a America’s Cup: tudo a respeito de leais britânicos
organizarem uma regata para a rainha Vitória, apenas
para perdé-la imediatamente, e jamais voltar a ganhála; as lendas sobre os titãs americanos – os Rockefellers
e os Morgans – competindo para derrotar embarcações
maiores do que podemos imaginar, em algum lugar
no horizonte. Esqueça o que você achava que sabia
sobre regras obscuras, vitórias ganhas nos tribunais e
calendários imprevistos. Esqueça tudo isso.
A nova America’s Cup é impulsionada por uma ideia
muito simples; os melhores velejadores do mundo
(sete deles, medalhistas de ouro olímpico) navegando
as embarcações mais avançadas, tecnológicas,
extraordinárias e velozes do planeta. Parece uma
fórmula familiar? Sim, porque de fato é: a America’s
Cup é a versão aquática da Fórmula 1.
Você acha que são lanchas? Não. Essas
embarcações são muito, mas muito mais inteligentes.
Com uma brisa razoável, que nem precisa ser muito
forte, essas embarcações conseguem navegar umas
atrás das outras a uma velocidade de quase 100 milhas
por hora.
As embarcações – seis, no total, velejadas pelas
equipas dos EUA, da Nova Zelândia, do Japão, da
França, da Suécia e, claro, da Grã-Bretanha, através do
projeto inovador da Land Rover com Sir Ben Ainslie –
são catamarãs com vela-asa e patilhões.
A vela-asa substitui a vela mestra convencional e
é exatamente o que o nome indica: uma asa, como
a de um avião, neste caso, algo com a dimensão
aproximada de uma asa de um Boeing 737, ou seja,
23 metros de altura. Ela é muito mais eficiente do que
uma vela comum, podendo gerar potência suficiente
para a embarcação velejar a uma velocidade três vezes
superior à velocidade do vento. Os patilhões são os
hidrofólios colocados sob os dois cascos (a estrutura
do catamarã) e são capazes de erguer a embarcação
acima da água a velocidades superiores a 15 milhas
por hora. Desta forma, o arrasto dos cascos na água
é quase anulado, ficando apenas os patilhões e lemes
em contato com a superfície da água. Sem a aderência
à água (que é 786 vezes mais densa do que o ar), a
embarcação está livre para acelerar de forma muito
veloz. Por sua vez, essa velocidade adicional dificulta o
trabalho das asas. No fundo, ela produz o seu próprio
vento. Assim, o barco pode atingir 50 ou até mesmo 60
milhas por hora com o vento existente. E desde que o
percurso da regata permita às embarcações alcançarem
as balizas de barlavento e sotavento em diferentes
direções, as velocidades de ponta com três dígitos são
uma possibilidade real. E é claro que não existem freios
de qualquer espécie.
A partir disso, você vai entender a necessidade
de ter os melhores profissionais ao leme. A Land
Rover BAR conta com cinco medalhistas de ouro na

EM DIFERENTES DIREÇÕES,
A S V E L O C I D A D E S D E P O N TA
COM TRÊS DÍGITOS SÃO
UMA POSSIBILIDADE REAL.
É CLARO QUE NÃO EXISTEM
FREIOS DE QUALQUER
E S P É C I E ”.

sua embarcação, com Giles Scott, que ganhou o seu
primeiro ouro para a Grã-Bretanha na classe Finn, no
Rio, e Ainslie, o velejador olímpico mais bem-sucedido
de todos os tempos, que em 2000 conquistou
a primeira das suas quatro medalhas de ouro
consecutivas. Pete Burling e Blair Tuke, na embarcação
neozelandesa, ganharam a classe 49er no Rio de
Janeiro. O sueco Nathan Outteridge venceu a classe
49er em Londres e seu colega de equipe Iain Percy
ganhou medalhas de ouro em 2000 (classe Finn) e 2008
(classe Star). Tom Slingsby, na embarcação dos EUA,
conquistou o ouro em Londres em 2012 na classe Laser.
Além deles, há o skipper de Slingsby, Jimmy
Spithill. O australiano Spithill não escolheu o caminho
olímpico, optando diretamente pela America’s Cup,
tornando-se o mais jovem velejador a comandar uma
embarcação na competição, o mais jovem a ganhar
uma prova da competição e o mais jovem a conquistar
a própria America’s Cup em 2010 no primeiro gigante
multicascos Oracle, movido por aquela que — com
180 pés — continua sendo a maior vela-asa única já
construída.
Quando Spithill defendeu o título na America’s
Cup de 2013, o Oracle era menor mas também mais
rápido. A tecnologia de hidroplanagem (foiling) havia
surgido, embora só mais tarde tenha sido adotada pela
equipe dos EUA, e Spithill teve de travar combates de
retaguarda para vencer a Nova Zelândia na final.
A recuperação da desvantagem de 8-1 é
considerada por muitos como a mais importante na
história do desporto, mas Spithill não a alcançou
sozinho. A equipe Oracle se baseou sabidamente nas
táticas de Sir Ben Ainslie. Mas Ainslie não ficou à espera
da nova defesa da equipe Oracle: voltou rapidamente
ao Reino Unido e ao Royal Yacht Squadron, onde tudo
começou em 1851, para anunciar o mais importante
desafio britânico na America’s Cup. Um ano depois, ele
fechou um acordo com a Land Rover para colaborar na
concepção de uma embarcação empolgante.
Ainda há muito trabalho pela frente. A America’s
Cup não é totalmente uma competição por
eliminatórias como a Copa do Mundo de Futebol
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(a qual antecede em quase 80 anos). Ao contrário,
a equipe vencedora da competição anterior dispõe
de entrada direta na final seguinte, enquanto as
eliminatórias são entre as equipes que competem pelo
outro lugar na final (se fosse no assim futebol, todos os
clubes competiriam para enfrentar a Alemanha).
Ao contrário da competição em frota como na Série
Mundial, a America’s Cup é uma competição disputada
mano a mano, com apenas duas embarcações
competindo a cada vez. Assim, se Ainslie quiser desafiar
Spithill no ano que vem, primeiro terá que derrotar os
outros quatro desafiantes. Se conseguir, vamos ter o
prazer de assistir ao embate entre dois incontestáveis
gigantes da modalidade, numa das maiores, embora
menos conhecida, rivalidades desportivas. Fazendo
referência aos míticos combates de boxe, seria uma
espécie de luta do século sobre as águas.
A equipe dos EUA é a “Oracle”, nome derivado
da gigante da informática que a patrocina. O fundador
26

da Oracle, que gastou centenas de milhões até
conseguir finalmente ganhar a America’s Cup em 2010
(conquistando o direito de determinar a localização
e o formato do evento seguinte), quis dar início a um
processo que tornasse a competição mais conhecida,
mais acessível e mais sustentável. E fez isso de várias
formas: concentrou-se num projeto de catamarã que
pudesse ser desenvolvido como uma das embarcações
de disputa mano a mano mais velozes do mundo,
decidiu trazer o evento para águas costeiras em 2013,
no porto de San Francisco (EUA), para permitir aos
espectadores assistir em terra, e deu início a uma Série
Mundial de qualificação para evitar a dispersão do
interesse pela competição em provas pouco regulares.
Neste momento, a Land Rover BAR já cumpriu 90%
do percurso da Série Mundial que antecede a America’s
Cup, que será realizada nas Bermudas, no ano que
vem. E a boa notícia é que estamos na liderança.
Faltando apenas um evento, a equipe Land Rover
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BAR está bem posicionada para iniciar a campanha
das Bermudas, com duas vitórias (recompensa por
vencer a Série Mundial) na sua classificação. Nas
rodadas da Série Desafiantes, todas as embarcações
vão se enfrentar duas vezes, e a essa altura, Ainslie
já terá modificado a sua embarcação, passando das
especificações da Série Mundial para as especificações
completas da America’s Cup Class
(vide pág. 32, detalhes exclusivos
da empolgante embarcação
de Ainslie, desenvolvida em
colaboração com a Land Rover).
Vamos torcer, mas o panorama
é favorável para esse esperado
confronto com Spithill.
A princípio, as embarcações
ACC são idênticas às embarcações
da Série Mundial mas funcionam de
forma diferente.
Um pouco mais compridas
(1,5 metro a mais), muito mais largas
UMA BREVE HISTÓRIA DA
(8,5 metros em vez de 7 metros) e
AMERICA’S CUP
com 20% a mais de área de asa,
1851
as velas em asa e os patilhões
O Royal Yacht Squadron anuncia uma regata
são controlados por dispositivos
pelo troféu ‘£100 Cup’, apenas para convidados.
hidráulicos e por quatro dos seus
E perde
tripulantes, que geram pressão
1929
hidráulica nas quatro estações de
Sir Thomas Lipton desiste após a quinta tentativa
guinchos (literalmente bombas
de recuperar a renomada America’s Cup
hidráulicas) da embarcação. É
por isso que se nota uma grande
1956
diferença no físico de velejadores
Após 20 anos fora das competições,
como Ainslie e a sua tripulação.
os EUA apresentam embarcações de doze
A tripulação que opera os
metros que são mais econômicas
guinchos é literalmente a bateria
1983
da embarcação, o que gera a
Passados 132 anos, o Iate Clube de Nova
necessidade da maior força muscular
Iorque é finalmente batido
possível. Porém, como há um limite
pelo revolucionário Australia II
de peso total da equipe, quanto
mais magros forem os skippers,
2010
mais forte a equipe pode ser.
Determinados a recuperar o troféu das
Ainslie, a equipe de velejadores
mãos dos suíços, os EUA apresentam o gigante
e o apoio operacional vão se
trimarã com vela-asa de 180 pés
mudar em breve para as Bermudas,
2013
deixando sua base em Portsmouth,
O Iate Clube Golden Gate defende-se com
no litoral sul do Reino Unido,
um catamarã com vela-asa e patilhão e anuncia
com vista para o local onde tudo
as Bermudas como o local do evento de 2017.
correu mal em 1851. A Land Rover
Sir Ben Ainslie e o Royal Yacht Squadron
BAR passou os últimos dois anos
anunciam o plano para terminar com ‘167 Anos
treinando a resistência da equipe,
de Sofrimento’
aperfeiçoando suas habilidades
em manobrar a embarcação,
e desenvolvendo, construindo
e testando vários protótipos do R1, o catamarã de
competição para a America’s Cup Class construído em
colaboração com a Land Rover.
Sir Ben Ainslie (GB) vai
As primeiras regatas acontecerão em 26 de maio
competir com o seu
do próximo ano. Apenas 33 dias depois, Ainslie já
grande rival Jimmy
saberá se também pode esquecer a rainha Vitória, o
Spithill (EUA) na final da
America’s Cup em 2017
ultraje britânico e todo o resto.
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Quem melhor para revelar o enigma por trás do tímido
velejador que ganhou uma medalha atrás da outra,
e um título atrás do outro, do que a pessoa que melhor
o conhece, a jornalista desportiva e apresentadora
Georgie Thompson, conhecida como Lady Ainslie

T E X T O L A D Y
F O T O G R A F I A

G E O R G I E A I N S L I E
S A M B A R K E R
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BEN

AI N SLIE

Para muitos, Ben Ainslie é o velejador mais bem sucedido da história olímpica, com quatro medalhas de
ouro consecutivas, de Sydney a Londres, passando por
Atenas e Pequim. Ele também conquistou uma medalha de prata em seus primeiros jogos, em Atlanta, mas
não gostamos de tocar no assunto.
Ele conquistou 11 campeonatos mundiais de vela e
se consagrou velejador mundial do ano por quatro vezes, um recorde. Como reconhecimento de seu desempenho na vela, ele foi distinguido com a Ordem do Império Britânico como Comandante da Ordem do
Império Britânico e com o título de Cavaleiro. De fato,
ele recebeu uma série de condecorações e distinções e
tem muitas letras depois do nome, mas se eu disser
que esta estrela desportiva peculiar guarda suas várias
medalhas num antigo estojo de maquilagem da esposa, os seus inúmeros troféus numa caixa na adega e
não se lembra de quando foi a última vez que viu seus
títulos honoríficos, talvez isso passe uma imagem mais
completa deste homem talhado para vencer regatas, o
homem a quem chamo de marido, Ben.
Na minha carreira de jornalista esportiva, ao longo
dos anos, já entrevistei muitos esportistas masculinos e
femininos e há um denominador comum que os une. É
interessante saber que não é o desejo de ganhar que
os move, incluindo o Ben, mas sim o medo de falhar. O
meu marido está determinado a não perder jamais.
No ano que vem, ele vai embarcar no maior desafio
da sua carreira até esse momento. Ele vai tentar trazer
de volta à Grã-Bretanha o mais antigo troféu esportivo
do mundo, com a sua equipe Land Rover BAR formada
recentemente.
Ele está ciente de que a dimensão da tarefa é enorme. Nenhuma equipe britânica conseguiu ganhar a
competição nos seus 165 anos de história. As possibilidades de uma equipe estreante conseguir tirar a taça
das mãos da equipe EUA Oracle, que defende o seu título, são escassas. Porém, mais uma vez, é do Ben que
estamos falando, e perder não faz parte do vocabulário
dele. Posso contar o que aconteceu da última vez que
a America’s Cup foi disputada, na minha perspectiva.
Quando a competição aconteceu, no verão de
2013, fazia apenas alguns meses que eu e o Ben estávamos namorando. Eu morava em Nova Iorque, onde
trabalhava para a Fox Sports, e o Ben estava em São
Francisco comandando a embarcação ‘B’ da equipe
EUA Oracle. Ele não é muito bom em disfarçar, por isso
as ligações internacionais e as várias visitas que trocávamos muitas vezes eram acompanhadas por longas
conversas sobre como melhor administrar a situação
em que ele se encontrava.
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Ele estava claramente sendo confrontado com o fim
de uma carreira olímpica brilhante e com o fato de estar em segundo plano em relação a Jimmy Spithill no
comando da embarcação da Oracle. Ele estava no banco de reservas e não estava gostando nada daquilo.
Depois, a regata começou e as coisas foram de mal a
pior para a equipe dos EUA. Com uma desvantagem
de cinco pontos, Larry Ellison achou que já tinha visto o
suficiente e fez as alterações. O Ben me ligou naquela
noite e disse que estava na embarcação da regata. Depois disso, aconteceu aquela que agora é referida
como uma das maiores recuperações desportivas de
todos os tempos e a Oracle reverteu a desvantagem de
8 a 1, vencendo a America’s Cup por 9-8. Essa decisão
de Larry Ellison de colocar o Ben na embarcação acabou por transformar as nossas
vidas. Tínhamos que pensar
rapidamente à medida que as
propostas surgiam. Estávamos gostando da nossa vida
“R E C E N T E M E N T E , O
nos EUA, fora da ribalta dos
meios de comunicação britâC L I M A D E R E P E N T E
nicos. A nossa relação estava
correndo às mil maravilhas,
F I CO U CA R R E G A D O
mas ainda estava no início e o
Q UA N D O E U E STAVA
meu trabalho nos EUA estava
começando a ganhar fôlego.
D E R R OTA N D O E L E
Talvez eu devesse dizer que
pensamos muito sobre o que
N O T Ê N I S D E M E SA”
fazer a seguir, mas a verdade
GEORGIE AINSLIE
é que foi muito mais fácil do
que isso. Tivemos sorte. Queríamos ambos a mesma coisa:
estar juntos, criar raízes, ter
uma família e poder determinar o nosso futuro. Voltar para a Grã-Bretanha e criar a
Land Rover BAR seria sempre mais difícil do que contar
com um excelente salário e permanecer nos EUA. Porém, a gente sentiu que era a única coisa a fazer.
Alguns anos mais tarde, estamos em Portsmouth
nos preparando para enfrentar e vencer a equipe que
nos possibilitou tudo isto em primeiro lugar, a equipe
EUA Oracle, na 35.ª America’s Cup. Só o esporte é capaz de escrever histórias como essa, mas o verdadeiro
final feliz seria conseguir trazer a taça de volta para
casa. Por ter visto o Ben tentando, tenho consciência
do quanto ele evoluiu durante este processo. Não deve
ter sido nada fácil e sei que foi preciso uma grande
adaptação para deixar de ser o velejador solitário, focado exclusivamente em si próprio, e passar a ser criador,
jogador e líder de equipe, com uma

F O T O J A C K B R O C K W AY/ H I J A C K

empresa com mais 140 pessoas para administrar. A sua
personalidade do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um feroz
competidor na água e um cavalheiro humilde fora dela,
tem sido muito comentada, mas acho que, com o tempo, as duas estão sofrendo uma metamorfose, à medida que a confiança dele cresce dentro e fora d’água.
Contudo, o competidor é onipresente. Na última semana de férias, o tom de um jogo de tênis de mesa entre
mim e o Ben se deteriorou rapidamente quando eu comecei a marcar uma vantagem decente. A raiva passou,
os olhos se reviraram e, apesar de ele garantir que estava totalmente satisfeito por sua esposa ganhar aquele
estúpido jogo de pingue-pongue, a expressão dele no
ponto final demonstrava o contrário.
De minha parte, aprendi a conviver e a amar estes
traços complexos de caráter. Não é possível alcançar o
que o Ben alcançou com uma personalidade simples.
O meu desafio é apoiá-lo.
Quando embarcarmos para as Bermudas em novembro, a terceira mudança de casa e de país em três
anos, o contraste entre a forma como Ben venceu a
34.ª America’s Cup e como vai tentar vencer a 35.ª não
poderia ser maior. Desta vez, vai ter uma mulher, a
nossa pequena Bellatrix e os nossos dois cães Biggles e
Ginger a reboque. Gosto de pensar que a família o
mantém são e lhe dá alguma perspectiva quando as
coisas se complicam, o que vai inevitavelmente acontecer com a contagem regressiva até a competição. Não
há nada como um bebê precisando dar um arroto ou
uma excursão numa prancha de paddle com um dachs
hund para distrair a mente e afastá-la dos assuntos
profissionais. Porém, eu seria ingênua se imaginasse
que a vela não está sempre na sua mente dia e noite,
de domingo a domingo. Sempre que o Ben tem um
momento livre em casa, ele vai ao escritório e vê corridas antigas incontáveis vezes para identificar o que ele
e a equipe poderiam ter feito diferente e melhor. Às vezes, ele é capaz de ficar sentado em frente à mesa de
trabalho por horas, analisando, avaliando, estudando
obsessivamente, para descobrir como ganhar.
Nos dias em que ele parece levar o peso do mundo
nos seus ombros, eu, meio que brincando, chamo ele
de Atlas. E posso garantir que, com tantas pessoas
depositando nele suas expectativas, também há várias
noites em que ele passa sem dormir, pensando em
como atendê-las.
Muitas vezes me perguntam se eu fico preocupada
quando assisto às provas do Ben, mas a resposta é
sempre a mesma: nunca. Se me perguntarem se eu
fico preocupada quando ele não ganha, aí já é outra
história.

Em sentido horário, começando pela
fileira de baixo à dir.: Ainslie com a
America’s Cup após a vitória em 2013,
Ben, Georgie e a recém-chegada
Bellatrix, e uma rara imagem de Ainslie
com uma medalha de prata
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A embarcação que Sir Ben Ainslie vai comandar
quando competir na America’s Cup nas Bermudas,
no ano que vem, estará entre as embarcações à
vela mais velozes já construídas. É resultado de
uma colaboração única e abrangente com a Land
Rover, parceiro de marca e parceiro exclusivo de
inovação na Land Rover BAR. Engenheiros,
técnicos, especialistas em aerodinâmica e
experts em inteligência artificial da Land Rover
foram agregados à base da equipe em
Portsmouth, no litoral sul do Reino Unido, há mais
de um ano. Juntamente com os próprios criadores
da Land Rover BAR, eles estão trabalhando no
projeto R1, uma embarcação de competição a ser
lançada no início de 2017. Boa parte da
tecnologia ainda é um segredo, mas a equipe
compartilhou alguns dos truques aerodinâmicos e
hidrodinâmicos que possibilitarão uma navegação
a uma velocidade três vezes superior à do vento.
Dê uma espiada no estaleiro da Land Rover BAR.

T E X T O M I K E Y H A R V E Y
I L U S T R A Ç Ã O A L E X P A N G

A tecnologia utilizada na embarcação
da BAR para a America’s Cup Class é
assombrosa. Aqui estão os detalhes
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ESTAI

A vela de estai frontal é
possivelmente o único elemento
da embarcação familiar aos
velejadores tradicionais, à exceção
de alguns cabos estranhos. A vela
de estai é pequena comparada
com a asa, com apenas 36 m2
(comparada com 106 m2) visando
cumprir as regras definitivas do
regulamento da America’s Cup
Class de 2017. As embarcações
ACC vão competir sem uma
segunda vela a sotavento, as
chamadas velas “code zero”
que as tripulações enrolam e
desenrolam espetacularmente nas
balizas de sotavento e barlavento.
Leve e incrivelmente resistente, o
estai é feito sobretudo em ﬁbras
de carbono, dispostas em ﬁtas e
depois unidas.

01

VELA-ASA
As gigantes velas em asa são os
motores das embarcações da
America’s Cup Class. Constituída
por um elemento vertical feito de
pura ﬁ bra de carbono, além de
reforços feitos de um composto
que, tal qual um sanduíche,
combina fibra de carbono por
fora e enchimento de cartão, a
superfície da asa é em Clysar,
o mesmo plástico retrátil que
reveste as embalagens de fruta
no supermercado. As equipes
avançadas de aerodinâmica
da Land Rover trabalham em
estreita cooperação com a BAR
para entender a forma como
a superfície se deforma com o
fluxo de ar, visando maximizar a
potência da asa.

02
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PATILHÕES

Quem já navegou numa baleeira
conhece a quilha que impede que
o barco oscile lateralmente ou vire.
Os patilhões das embarcações da
America’s Cup evoluíram a partir
das quilhas, mas essencialmente
podem dobrar a 90 graus, incluindo
uma ponta aerodinâmica (mais ou
menos do tamanho de uma tábua
de passar) que é um patilhão (como
uma asa) de seção, denominado
por alguns navegadores como

06
daggerfoils. Independentemente
do nome, esses elementos
fazem uma enorme diferença
nessa modalidade, ao triplicar
a velocidade. A força da água
densa é tal (786 vezes mais
densa que o ar) que os pequenos
patilhões conseguem elevar toda a
embarcação e tripulação (que em
conjunto têm o peso aproximado
de um Range Rover) acima do nível
da água.

Os cascos e as travessas que os
unem, bem como o trampolim
que a tripulação utiliza para
atravessar a embarcação,
constituem a “plataforma”. Ela
é muito mais do que uma base
para a asa e os patilhões. As
travessas são aerodinâmicas por
serem organizadas em seções, o
que proporciona mais elevação a
toda a embarcação, mas também
o ‘momento endireitante’, a força
que impede que a embarcação
seja levantada pela potência
da asa – não é permitida a
utilização de patilhão a barlavento
para manter a embarcação
plana e estável.

Os velejadores da America’s Cup
se referem a três modos de velejar:
H2, quando ambos os cascos estão
dentro de água; H1, quando estão
voando com um casco; HZero é,
contudo, como todos os skippers
querem a sua embarcação. Sem
nenhum casco dentro de água, o
arrasto é mínimo. Todas as seis
equipes têm uma excelente técnica
para manter as embarcações em
modo “zero” em todas as partes do
percurso, a barlavento bem como a
sotavento e usando manobras como
cambadelas ou viragens. Mantendo
o barco sobre os patilhões, alguns
descrevem os cascos como “vetores
de hidroplanagem”. A embarcação
que mais tempo ficar sobre os
patilhões – o “tempo de voo” – é
aquela que vence a competição.

TRAVESSAS

04

03 CASCOS

LEME DE DIREÇÃO

LEMES
As pontas dos lemes salientes na
parte de trás dos cascos incluem
pequenos patilhões que também
contribuem para elevar e manter
a plataforma estável. O ângulo de
ataque dos patilhões é controlado,
da mesma forma que ocorre nos
patilhões principais, por Sir Ben
Ainslie a partir dos lemes de
direção.
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Sir Ben Ainslie vai comandar a
embarcação ACC com leme e
não com a cana que utiliza na
embarcação da Série Mundial.
Há um leme de cada lado, junto
às estações de guinchos, onde
a equipe de força bombeia a
pressão hidráulica nos sistemas
de controle. Estes incluem o
ajuste da inclinação dos patilhões
nos lemes que Ainslie vai utilizar
para controlar a inclinação e a
“altitude” da embarcação. Alguns
skippers dizem que manter a
embarcação estável é mais como
pilotar um helicóptero do que
velejar um barco em match racing.
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A Land Rover lançou este ano
uma parceria com a fabricante
de relógios suíça Zenith.
O Projetista-Chefe Gerry McGovern
explica por que esta empresa
inovadora e histórica representa
a parceira perfeita
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ZENI TH

Sempre fui fascinado pelo design de relógios,
apesar de não ser um aficionado. Aficionados têm conhecimentos especializados sobre a tradição e o funcionamento mecânico interno da fabricação de relógios. No
entanto, adoro coisas bonitas feitas por especialistas, por
isso tenho uma ligação com a fabricação de relógios suíços, tanto de uma perspectiva estética como artesanal.
Para mim, um relógio é tanto uma peça de joalheria
como um objeto funcional e tento combinar os meus
relógios com o que vou vestir. Não podemos esquecer
que, geralmente, para um homem, um relógio é a única
peça de joalheria que ele usa.
Também não sou o que se poderia chamar de um
verdadeiro colecionador de relógios, mas ao longo dos
anos tive muitos relógios e, com o tempo, reduzi a minha
coleção para um número limitado de designs realmente
exclusivos com os quais tenho uma real ligação emocional.
O Zenith El Primero é um deles. É interessante como
ele evoluiu e, hoje ainda, parece tão relevante quanto no
momento em que foi apresentado pela primeira vez.
Acho que, em parte, é porque como o mostrador mais
recente é maior, com 42 mm de diâmetro, ele parece
mais proporcionalmente equilibrado e mais moderno do
que o original.
Outro dos meus Zenith favoritos é o Elite, que possui
um design clássico semelhante ao Patek Philippe Calatrava. Mais uma vez, para mim, a estética clássica combinada com a moderna proporção do diâmetro de 42 mm,
é o que o torna altamente desejável. Tenho ambos, o
Calatrava e o Elite, na minha pequena coleção de relógios que também inclui o icônico Nautilus e o Royal Oak,
ambos desenhados pelo lendário Gerald Genta.
A Zenith comemorou o seu sesquicentenário no ano
passado. A empresa foi fundada por um relojoeiro
visionário chamado George Favre-Jacot. A ideia dele era
reunir, no mesmo espaço, todo o processo de fabricação
e montagem. Na época, ninguém fazia isso e muitos
ainda não o fazem. Mas grande parte da Zenith ainda
está lá no mesmo local, na pequena cidade de Le Locle,
na Suíça. Este sentido de localidade também é muito
importante para a Land Rover.
Em 1948, quando a Land Rover foi fundada, a Zenith
teve o seu primeiro grande sucesso, um relógio chamado
Calibre 135, e depois em 1969 — quando estávamos desenvolvendo os primeiros protótipos do Range Rover —
a Zenith lançou o El Primero, o primeiro no mundo com
movimento cronógrafo automático. Pessoalmente falando, sempre adorei o grafismo da Zenith — a combinação
do nome, da tipografia e da estrela – cuja execução é
bastante modernista.
Quando chegou o momento de escolher uma parceria para os relógios, a Zenith me pareceu a combinação
perfeita: uma marca de relógios de luxo com referências e
tradição fortes e um design de relógios inovador. Senti
que a Land Rover compartilhava do mesmo desejo de
ser criativa e vanguardista e de proporcionar aos clientes
produtos que eles adoram a vida inteira.
A escolha do Zenith El Primero para dar início à
colaboração foi a escolha natural dado o seu design e
status inconfundíveis. Por isso, foi imprescindível res36

peitar este ícone: tinha que permanecer inequivocamente um El Primero, mas também aludir ao DNA do Range
Rover. O resultado disso é o relógio Zenith El Primero
Range Rover, que foi lançado no Salão do Automóvel de
Paris, simultaneamente ao novo Range Rover SVAutobiography Dynamic.
Estou bastante satisfeito com o relógio: ele é bonito,
bem equilibrado e possui uma lógica visual. Destacamos
a natureza redutora do interior moderno do Range Rover
junto à equipe da Zenith, que a transpôs para o mostrador do relógio, mantendo-o simples e descomplicado,
mas conservando a sua imagem geral desportiva.
A caixa de 42 mm é feita em alumínio ceramizado que,
tal qual a arquitetura em alumínio do Range Rover, combina leveza com extrema durabilidade. A aparência organizada com o mostrador em cinza ardósia escovado e
três submostradores cronógrafos, sutis mas altamente
legíveis, é outra ligação com a natureza discreta de
alguns dos nossos Range Rovers desportivos.
Aquilo que agora reconheço nos relógios – e as
minhas visitas a Le Locle certamente ajudaram, bem
como o tempo que passei com Aldo Magada, Diretor-Presidente e Presidente do Conselho da Zenith e Jean-Claude Biver, Presidente da
Divisão de Relógios da LVMH e
geralmente considerado o
homem que salvou a indústria
“ É U M R E L Ó G I O
relojoeira suíça – é uma paixão
absoluta por uma precisão extraBONITO. BEM
ordinária e atenção aos detalhes.
Uma grande parte da produção
EQUILIBRADO E
ainda é feita à mão. Aldo me
POSSUI UMA
mostrou algumas das áreas da
fábrica onde a automação foi
LÓ G I CA V I S U A L”
introduzida, por exemplo na
fabricação das caixas. Hoje, há
máquinas capazes de fazer quase
tudo: no fundo, é uma questão
de investimento. Mas penso que a resistência à automação faz parte da história da Zenith. Se todo o processo
passasse a ser muito automatizado, a própria idéia do
relógio suíço feito à mão perderia seu charme. O que
ainda podemos comprar atualmente é o produto de um
meticuloso trabalho apaixonante.
Há uma história encantadora sobre a Zenith, da
época em que foi vendida a uma empresa dos EUA, na
década de 1970, quando toda a indústria relojoeira suíça
estava ameaçada pelos econômicos movimentos quartzo. Os novos proprietários americanos disseram: “Vamos
deixar de fazer movimentos suíços. Vamos aderir ao quartzo.
Livrem-se de todos os movimentos complexos, dos
turbilhões e de todo o resto…” Dois homens da Zenith
se recusaram e pegaram todas as ferramentas, todas
aquelas pequenas peças da inteligente maquinaria suíça
e esconderam tudo, o que permitiu que os movimentos
suíços tradicionais fossem reintroduzidos anos mais tarde.
Ainda está tudo na sede, inclusive os processos, e
observar tudo isso é fascinante, seja para um aficionado,
colecionador ou uma pessoa como eu, que gosta
apenas de ver coisas lindas, lindamente bem feitas.

O Diretor-Presidente da Zenith
Aldo Magada (acima à esquerda)
recebe McGovern (à direita)
numa visita inicial à sede da
Zenith em Le Locle, perto de
Lausanne, na Suíça. Muito da
arte dos relógios da Zenith
permaneceu inalterada durante
mais de um século
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O Novo Discovery da Land Rover é o ápice de incontáveis horas de
experiências com idéias e materiais. A inspiração vem de todos os lados,
seja de botas de caminhada, barcos, cães virtuais ou crianças reais.
Depois de falar com os projetistas e engenheiros da Land Rover, a
Onelife apresenta a história de como tudo aconteceu em oito objetos

T E X T 0 B E N O L I V E R
F O T O G R A F I A A L E X H O W E
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OBJETO N.° 1
FERRAMENTAS DE MODEL AGEM EM ARGIL A
Nesta era digital, é bom pensar que algumas tarefas ainda só
podem ser adequadamente executadas à mão e a olho, utilizando materiais e ferramentas antigos. Quando o tema para a
concepção do Novo Discovery foi definido numa série de
esboços e modelos em escala, a equipe de projeto criou um
modelo virtual completo e detalhado do novo carro para
visualização em telas gigantes. Ao terminar o projeto digital,
um modelo em tamanho natural foi construído a partir de um
material surpreendentemente pouco tecnológico para uma
empresa tão hi-tech: a argila.
Tudo bem que se trata de uma argila para modelar muito
sofisticada e cara, com a temperatura controlada cuidadosamente para uma maleabilidade ótima e com a possibilidade de voltar
a ser moldada infinitamente, além de poder ser polida e pintada.
Mas ainda assim, ela continua sendo castanha e lamacenta quando sai da fresadora. É aí que começa o trabalho sério.
“Eu nunca vi um projeto sair da fresadora e já parecer tão
certo”, diz Andy Wheel, Projetista-Chefe da Land Rover.
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“Quando vemos um conceito em uma tela, é apenas uma
imagem, e nas imagens ficamos escravos das lentes, mesmo
que seja uma lente virtual. O fato é que não há lente melhor
do que o olho humano e não há nada que substitua ver um
modelo real do carro em tamanho natural e poder circular à
sua volta e tocá-lo”.
Os projetistas puderam, então, trabalhar no carro de argila com modeladores especializados, alterando os detalhes
e raios em frações de milímetro ou grau, utilizando ferramentas tão simples quanto as que são vistas na imagem acima,
concebidas para criar arestas afiadas ou curvas, e que pouco
mudaram no milênio que passou, desde que os homens começaram a trabalhar a argila. “É uma parceria”, Wheel explica. “Os nossos modeladores sabem instintivamente como
trabalhar um destaque ou como as superfícies devem ser unidas. Quando acabamos de refazer uma seção, voltamos a digitalizá-la e tudo volta à esfera digital. Mas para fazer isso
bem, temos que fazer à mão e a olho”.
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OBJETO N.° 2
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO
A cabina do Novo Discovery não começou com uma folha de
papel em branco, mas com um espaço vazio no escritório, no
qual o engenheiro Rory Manning colocou sete cadeiras de escritório. “O Discovery anterior tinha uma cabina incrivelmente
versátil”, explica o colega de Rory, Dave Hird. “Mas, se quisermos chegar à melhor solução possível, não podemos começar
com o que já temos. Temos de ignorar todas as soluções existentes e perguntar ‘e se...?’. É difícil fazer isso meramente em
sua cabeça. Alguns adereços são úteis. Por isso Rory usou as
cadeiras”.
A cabina que Rory e sua equipe conceberam é um pequeno milagre de acondicionamento, instalando sete bancos de
tamanho normal para adultos num carro com menos de cinco
metros de comprimento, juntamente com uma arrumação
inteligente e conexões USB em todas as filas, uma exigência
das famílias modernas, sempre conectadas.
Esta funcionalidade e versatilidade têm sido sempre primordiais para o encanto do Discovery. Porém, Rory não parou
de pensar em novas possibilidades. Ele perguntou: “E se fosse
possível entrar no carro e ter a configuração de lugares necessária com um simples toque em um aplicativo no celular, em

um botão ou na tela sensível ao toque? E se não fosse preciso
entrar no carro para rebater os bancos?”
Estes vários “e se?” iriam se tornar um revolucionário
sistema de rebatimento inteligente de bancos. As cadeiras de
escritório ajudaram Rory, Dave e o restante da equipe a imaginar como os clientes poderiam querer que aquilo funcionasse e
o que o sistema necessitaria para proporcionar o plano de bancos desejado pelos clientes, com o mínimo investimento.
“Esse é o meu trabalho”, Dave afirma. “Ajudo a introduzir
essa primeira ideia no carro finalizado”. Dave levanta outras
hipóteses. E se o banco que você pretende rebater tiver alguma
coisa ou alguém sentado? E se a configuração pretendida implicar
a movimentação de todos os bancos ao mesmo tempo? Como se
coreografa o bailado mecânico necessário quando as três filas
têm de ser movidas simultaneamente? “É isto que torna o
sistema inteligente”, diz Dave. “Mas antes da concepção, temos
de decidir o que queremos, livres de todas as limitações existentes”. Este pensamento livre produziu uma cabina muito
inteligente e também privou alguns engenheiros das suas cadeiras de escritório durante algum tempo. Quando forem sentar no
novo Discovery, eles vão saber que o transtorno valeu a pena.
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OBJETO N.° 3
O QUEEN MARY
“Foram os nossos engenheiros graduados que tiveram esta ideia”,
conta Alex Heslop, Engenheiro-Chefe do Novo Discovery.
“Comprova aquilo que podemos fazer quando abordamos um
problema de engenharia sem quaisquer ideias pré-concebidas sobre
qual deve ser a solução e qual ela fora anteriormente. Eles conseguiram melhorar significativamente o desempenho do carro num aspecto crítico, economizando peso e utilizando algo que já lá estava.
É brilhante”.
Ele descreve o ‘labirinto’ e a ‘toca do coelho’, peças fundamentais do novo sistema de entrada de ar, que permite ao Discovery
passagens a vau com profundidades de até 900 mm. São 200 mm a
mais do que antes, disparado o melhor da categoria.
Para isso, na realidade, o novo carro não respira pela grelha. Ao
contrário, consegue sugar todo o ar de que necessita através da denominada “chaminé do Queen Mary”, o intervalo de 6 mm onde o
capô se une aos paralamas dianteiros: a abertura útil mais elevada no
carro. O capô em forma de concha há muito faz parte da linguagem
de projeto do Discovery e também tem um objetivo funcional. Após
ser sugado através da abertura, o ar é atraído para o diminuto espaço entre as camadas interior e exterior do capô. O percurso complexo que atravessa, um verdadeiro labirinto, suaviza o ar, forçando a
perda de qualquer umidade. Depois, o ar flui para a parte de trás
do capô, descendo pela toca do coelho, ou seja, o compartimento
do motor, passando por outro filtro de água antes de adentrar
no motor.
“Claro que a gente pensou: ‘Mas, e se algo bloquear a abertura?’” diz Alex. A acumulação de neve era o maior risco. Porém, o veículo foi testado no túnel de vento e depois no Ártico, onde foi conduzido por centenas de quilômetros diretamente atrás de um
enorme caminhão na neve fresca. O novo sistema foi totalmente
aprovado.
“O novo projeto é tão bom que, na verdade, permite passagens a
vau com profundidades superiores a 900 mm”, Alex admite. “Mas,
quando vai mais fundo do que isso, a parte traseira começa a flutuar. É
possível abrir as portas traseiras e deixar entrar um pouco de água,
permitindo que as rodas de trás encontrem novamente tração no leito
do rio. Sim, na realidade testamos isso também, mas não recomendamos que os clientes façam isso, pois isso pode provocar estragos nos
tapetes. 900 mm serão mais que suficientes para qualquer pessoa”.
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OBJETO N.° 4
CARRO DE L ABORATÓRIO
Em 2011, a Land Rover encomendou ao artista Benedict Radcliffe a criação de uma escultura surpreendente de arame no
tamanho real do Range Rover Evoque. A obra foi apresentada
no Salão do Automóvel em Paris e teve uma ótima recepção
pela crítica. Já numa oficina na sede da Land Rover, os técnicos constroem modelos em tamanho real semelhantes em segredo há muitos anos. Os temas são futuros Land Rovers, tão
novos, que a tinta praticamente ainda não secou nos esboços
dos projetistas. O objetivo destas esculturas é permitir aos engenheiros começar a montar e testar os sistemas do novo automóvel muito antes de os primeiros protótipos serem feitos.
Ao contrário do Range Rover Evoque estranhamente fiel
de Radcliffe, não é possível adivinhar grande coisa sobre a
forma final do Novo Discovery através deste modelo, conhecido como carro de laboratório. De qualquer forma, o público externo raramente os vê. O que é importante são as dimensões internas e a capacidade de montar e conectar
todos os componentes exigidos numa funcionalidade tão
complexa como o sistema inovador de rebatimento inteligente de bancos do Novo Discovery. “Os carros de laboratório
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são feitos basicamente com uma espécie de jogo de construção Meccano gigante”, como o engenheiro Dave Hinds explica. “As pessoas que os constroem são, na verdade, incrivelmente dotadas. Eles são utilizados, principalmente, para testar
os sistemas elétricos do carro, mas também para o novo
sistema de rebatimento inteligente de bancos que inclui sete
lugares. Testamos os sistemas virtualmente mesmo antes de
instalarmos os sistemas no carro de laboratório. Mas nada
substitui um teste físico completo do princípio ao fim”.
“E como estamos realizando testes numa fase tão
precoce do processo de desenvolvimento, a nossa experiência
com os carros de laboratório nos permite acrescentar ou alterar as funcionalidades. No mundo ideal, pensaríamos em tudo,
antes de começarmos a conceber um sistema. Porém, quando
começamos a utilizar estes sistemas no carro de laboratório,
surgem mais ideias ou novos cenários de utilização que não
pensamos no início. Isso quer dizer que ao término dos testes,
teremos pensado naquele tipo de detalhe que talvez só um
em milhares de clientes se lembraria. E o carro terá sido concebido e testado para atender até este pequeno detalhe”.
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OBJETO N.° 5
CÃO EM CAD
Desde o seu lançamento em 1989, o Discovery conquistou
uma reputação de versatilidade extraordinária, o que lhe
permite ser simultaneamente um veículo de expedição e
um automóvel familiar. Mas isso não aconteceu por acaso.
Começou com um debate detalhado dos engenheiros da Land
Rover sobre todos os usos que poderiam ser atribuídos ao
veículo e todos os objetos que poderiam transportar. O que
implica até voltar para casa para medir o tamanho do cão.
“Lembro-me nitidamente da reunião”, conta Justin Cole,
o engenheiro sênior que atualmente chefia o departamento
de acondicionamento da Land Rover. “Há anos, quando
estávamos trabalhando numa versão anterior do Discovery,
elaboramos uma lista de tudo o que os clientes pudessem
querer colocar no veículo. Se alguém na reunião tivesse algum
desses objetos – uma prancha de surfe ou uma bicicleta de
montanha ou um equipamento de pesca – voltávamos para
casa para medir tudo em detalhes suficientes para criarmos
um modelo em CAD, que depois inseríamos em um veículo
virtual para verificar se realmente cabia. E isso desde as
primeiras fases da concepção”.

Justin tinha um labrador de 30 kg chamado Sam.
“Sabemos que é provável que os proprietários dos Discovery
tenham cães enormes e, na época, o labrador era uma raça
bem popular. Por isso, quando cheguei a casa, medi o Sam com
uma fita métrica. Não foi difícil, pois ele já tinha uma idade em
que gostava de se sentar sossegado. Usamos os dados para
criar dois modelos virtuais dele, sentado e em pé, e desde
então ele tem estado na traseira de qualquer Land Rover”.
A equipe de Justin monitora cuidadosamente possíveis
mudanças de hábitos. Quando o Sam virtual foi criado
inicialmente, estavam em concepção os docks para os antigos
celulares Nokia, ao passo que o novo Discovery pode alojar
atualmente cinco mini iPads apenas no painel central. “Porém,
um cão enorme é sempre um cão enorme”, diz Justin. Por
isso, apesar de Sam já ter morrido há alguns anos, ele ainda
é utilizado no processo de concepção. “As cinzas dele estão
agora em um bonito vaso de flores na frente da nossa casa,
que florescem todos os anos”. E continua vivo na traseira do
novo Discovery, depois de verificar que ela é tão confortável
para os cães quanto é para os humanos.
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OBJETO N.° 6
B OTAS
Foi de dentro de um Discovery protótipo que as botas
de Dan Dennehy já testaram todos os terrenos possíveis e as
condições mais rigorosas do planeta. Dan é o engenheiro da
Land Rover responsável por assegurar que o Novo Discovery
consiga percorrer todas as superfícies. Essa capacidade é
fundamental no DNA do automóvel e é um desejo dos clientes. E ela precisa ser melhor do que os concorrentes.
Por isso, Dan viaja. O trabalho dele começa na sede da
Land Rover, a partir da definição da forma como as dimensões
críticas do novo modelo influenciam o desempenho ideal:
ângulos de ataque, rampa e saída; profundidade da passagem a vau e ângulo de inclinação lateral. Depois, é criado um
modelo virtual e os ângulos são verificados. O aplicativo
avançado de engenharia virtual consegue calcular até mesmo
que tipo de tração o veículo vai gerar em diferentes superfícies
e qual o aclive que conseguirá subir.
Porém, mesmo os modelos virtuais mais potentes nunca
substituem os testes reais. Portanto, os veículos protótipos
são enviados às areias de Dubai e aos pedregulhos da região
oeste dos EUA, são dirigidos na neve do norte da Suécia e nos
terrenos com lama, ervas e sulcos da base de testes da Land
Rover no Reino Unido, em Eastnor Castle. “Não precisamos ir
muito longe em busca de lama”, diz Dan. “Temos muita lama
aqui mesmo”. As equipes que testam o desempenho da nova
gama radical de motores de quatro e seis cilindros na estrada
e em temperaturas extremas levam os protótipos em viagens
a outras partes do mundo, igualmente remotas e difíceis.
“Estes rapazes põem realmente o coração e a alma
nestes carros”, diz Alex Heslop, Engenheiro-Chefe. “Eles são
incrivelmente apaixonados pelo que o Discovery representa.
Se não fossem, não se ofereceriam como voluntários para a
missão de três semanas com -20º no Ártico, só para comprovar que o Discovery merece a reputação que tem”.
Essa dedicação compensa. “Fizemos grandes avanços nas
capacidades específicas do novo Discovery”, diz Dan. “Mas
acho que a verdadeira conquista foi tornar o veículo ainda
mais premium e requintado e, ao mesmo tempo, mais capaz
como off-road. Realmente tentamos melhorar o desempenho
em todos os tipos de terreno”.
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OBJETO N.° 7
BRINQUEDOS DE CRIANÇAS
“Uma das muitas coisas que as pessoas adoram no Discovery
anterior”, diz Andy Wheel, “é haver espaço para tudo no interior
da cabina, independente do que for: pode ser algo que você
queira proteger em percursos extremos ou esconder quando
estacionado na cidade. É uma vantagem típica do Discovery.
Trabalhamos arduamente para melhorar isso e decidimos fazer o
teste real mais rigoroso que conseguimos imaginar”.
O Novo Discovery foi testado em todas as partes, do Ártico
congelante ao calor escaldante do deserto do Arizona. Porém,
para Andy, o verdadeiro momento da verdade aconteceu na
oficina de projeto em Warwickshire, nas mãos de crianças. “Uma
das minhas colegas trouxe os filhos, armados com tudo o que
levam para uma longa viagem de carro. Temos um modelo em
tamanho real da cabina na oficina de projeto, e vimos como as
crianças entraram e acharam um lugar para seus livros,
brinquedos e iPads”.
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Então funcionou? “Digamos que éramos só sorrisos”,
Andy confidencia. Tal como nos outros testes extremos
efetuados, o novo Discovery estava provavelmente mais do
que preparado. Só na primeira fila, a arrumação aumentou de
29,1 litros para 37,5 litros e a caixa principal do apoio de
braço central duplicou de tamanho, comportando cinco mini
iPads. Há um esconderijo engenhoso e útil de 1,7 litros atrás
dos comandos do ar condicionado no painel (e as crianças o
acharam) e até 15 tomadas na cabine, incluindo entradas USB
nas três filas. Mas não se trata apenas das crianças e suas
coisas. Uma funcionalidade muito apreciada no Discovery
original faz uma reaparição agradável no novo veículo: o
gancho de transporte na área dos pés do passageiro,
concebido para acomodar uma sacola de compras ou um
lanche para viagem. Será, sem dúvida, apreciado por pais
exaustos que desejam ter uma noite livre.
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OBJETO N.° 8
CAMUFL AGEM
Há um período no desenvolvimento de um novo carro em que os
projetistas fazem tudo para nos distrair das características de que
estão mais orgulhosos. Esse período específico tem início, de alguma
forma, durante o desenvolvimento do carro, quando os protótipos
com algo próximo da carroceria final começam a ser testados em
estradas públicas, e termina quando o carro finalizado é lançado em
um salão do automóvel. Antes disso, os protótipos iniciais podem
usar as roupagens de um modelo existente, sutilmente personalizadas para se adequarem ao novo carro, sendo difíceis de detectar.
Porém, nenhum Land Rover é aprovado sem ser, também, exaustivamente testado na sua versão finalizada definitiva. Isso significa
alguns meses desconfortáveis para os projetistas, que querem
maximizar o impacto do momento do lançamento e nos mostrar
seu trabalho com a melhor perspectiva possível.
O interesse sobre o design exterior do Novo Discovery foi particularmente intenso. Depois de mais de um quarto de século, a sua
linguagem de design inconfundível – o capô em concha, o teto elétrico alpino e a porta traseira assimétrica, entre outras características
– já se tornou tão icônica e reconhecida quanto as formas quadradas
do antigo Defender. Então, a imprensa especializada e os clientes
estavam desesperados para saber como ele ia evoluir. E evoluiu: está
mais dinâmico e também mais aerodinâmico, sua forma exterior
refletindo a estrutura leve e racional em alumínio.
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“A concepção de camuflagem tornou-se um hobby”, diz Andy Wheel.
“Os padrões de camuflagem dos antigos barcos de guerra foram nossa
inspiração para o último Range Rover, e no Range Rover Evoque Convertible,
usamos figuras humanas de papelão. Já no novo Discovery, pegamos um
código de barras e o distorcemos bastante”.
“Há um momento no processo de testes” acrescenta Alex Heslop,
Engenheiro-Chefe, “em que temos que dirigir os carros em estradas
públicas, com partes inteiras do carro à mostra, sem camuflagem”. Como
mencionado, os protótipos iniciais usam a forma do
modelo antigo como camuflagem. Depois, vem a fase da camuflagem
pesada sobre a nova forma, mas esta “pode ter o efeito indesejado de
encobrir algumas coisas, como o barulho do vento em testes de alta
velocidade. Por isso, no fim, é aplicada uma camuflagem mais leve sobre a
nova forma. “O disfarce do código de barras é apenas uma película
aplicada nos painéis reais. A forma do carro não é afetada. Na verdade, já
estamos vendo o carro finalizado, só que a camuflagem é tão incrível que
nos impede de vê-lo”.
Mas como sabemos agora, Gerry McGovern e sua equipe
mantiveram o carro final muito parecido com o Discovery Vision
Concept original. “Se quisesse mesmo saber o que estava sob a
camuflagem, bastava olhar para lá”, diz Andy Wheel. “O novo Discovery
esteve sempre escondido à vista de todos.”
Consulte o portal landrover.com para saber mais sobre o Novo Discovery
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Os grandes vencedores
devem agradecer ao próprio
DNA pelo seu sucesso? Ou o
ambiente e a ética profissional
determinam o seu destino?
A Onelife busca as respostas
com a ajuda de algumas
crianças-prodígio notáveis
T E X T O D A V I D L E V I N E
F O T O G R A F I A J E S S I C A

S A N D E R S

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
S U R F, 7 A N O S

Se for dar um passeio pela costa do Pacífico em
Carlsbad, Califórnia do Sul, é possível que você veja
em ação alguns dos melhores surfistas do mundo.
Conhecida pelas suas condições privilegiadas e por um
clima magnífico, a estância é um local muito popular
entre os wave riders de alto nível. Um deles é Jett
Rocket Prefontaine. Nativo de Carlsbad, ele conhece
as águas das redondezas melhor do que a maioria das
pessoas. Na sua prancha, é destemido, aventureiro e
sente-se totalmente à vontade. Tem apenas sete anos
de idade.
Jett é uma das chamadas crianças-prodígio. Aparentemente nascido para surfar, desde muito cedo demonstrou talento notável para deslizar pelas ondas da
Califórnia. Com apenas alguns anos de treino, ele já
tem desempenho melhor do que a maioria dos adultos
chegará a ter em toda a vida.
A história está repleta de exemplos de crianças
excepcionalmente dotadas como Jett, prodígios que se
destacam com um talento aparentemente inexplicável.
A lista inclui compositores clássicos como Mozart,
Beethoven e Bizet, o gênio da matemática Terence Tao
ou atletas como Tiger Woods e Martina Hingis.
Os especialistas se dividem quanto ao prodígio
estar nos genes (natureza) ou se resulta de pais que reconhecem capacidades únicas nos seus filhos e apoiam
sua formação (educação). Esse debate se arrasta
há décadas, sendo difícil encontrar uma resposta
definitiva. Em parte, porque as crianças-prodígio são

Jett Rocket é presença regular nas ondas das
praias do Pacífico de Carlsbad. Com apenas
alguns anos na sua prancha, ganhou mais de 30
troféus e é o mais surfista mais jovem a integrar
a equipe do seu patrocinador, a Asylum Surf and
Boomerang Surfboards. Segundo a sua mãe,
Dani Prefontaine, Jett foi sempre atraído pela
água. “Jett foi iniciado na água antes de fazer
dois anos. Com essa idade, queria ir para o mar
todos os dias e com quatro anos pediu para
participar de sua primeira competição”.
Os pais de Jett têm ambos um currículo
de atletas de competição e o pai, Homer, é
ele próprio um surfista e instrutor de surf. No
entanto, isto não explica tudo sobre a paixão
do pequeno surfista pelo mar. “Jett nasceu para
surfar e nasceu com pernas muito fortes. Mas,
fazendo parte de uma família de surfistas, os
primeiros contatos foram ao ver o seu pai surfar.
Independentemente de se ser dotado ou não, o
entorno é muito importante”
Dani diz que quando olha para Jett, vê
aquilo que mais importa: o instinto natural e
a paixão que preparam o caminho para o seu
talento se revelar. Tudo se resume ao fato de ter
a paixão, o desejo e a motivação para trabalhar
arduamente e treinar. É algo sem o qual você
não pode ficar, e se sim, você gosta verdadeiramente de todas as partes desse algo? É assim
que Jett sente. Todos os dias, diz que vai ser um
profissional e diverte-se tentando chegar lá”.

Em sentido horário:
Jett já demonstra um
talento notável como
surfista com a tenra
idade de sete anos
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BENJAMIN RIOS,
MOTOCROSS, 7 ANOS

Em sentido horário,
de cima para baixo:
Benjamin Rios parece ser
um exemplo da natureza
e da educação em ação.
O pai é um campeão
de motocross, mas o
sentimento de coragem
nasceu com ele
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Sendo filho de um campeão mundial de motocross, Benjamin tem o combustível correndo
nas veias. Com apenas 7 anos, participa de
competições e já tem um desempenho muito
além da sua idade. “Definitivamente, Benjamin
tem isso no seu DNA”, diz Claudia Rios, mãe
de Benjamin. “A parte do motocross pode ser
atribuída ao ambiente, visto que o seu pai é um
campeão. Mas ele foi sempre muito audacioso.
Mesmo antes de andar de moto, fazia coisas
que outras crianças com a sua idade não fariam.
É corajoso por natureza, como o seu pai, o seu
irmão e o seu avô”.
Claudia diz que Benjamin ainda não está
consciente do seu talento e que, para o pequeno audacioso, o impulso constante para novos
desafios parece ser simplesmente a forma

como a sua cabeça funciona. “Há definitivamente uma predisposição genética nesse caso.
O seu DNA significa que o cérebro dele está
ligado de forma diferente; ele tem uma grande
consciência espacial e, embora conheça os
seus limites e possa sentir medos, recebe uma
grande recompensa mental por superá-los e
seguir em frente de qualquer maneira. Tem de
ser genético, porque não o treinamos mentalmente de forma alguma”.
“Não podemos limitar isso, acho que
ninguém pode. Apenas queremos que ele encontre o seu talento, que pode não ser numa
moto. Utilizamos a moto como uma escola de
vida para ele, mas assim que deixar de achar
divertido, buscaremos outra alternativa. Por
enquanto, está desfrutando de cada segundo”.

extremamente raras. Joanne Ruthsatz, psicóloga da
Universidade do Estado de Ohio (EUA), que estudou
profundamente os prodígios, afirma que um verdadeiro
prodígio é “tão raro como um em cinco a dez milhões”.

A EDUCAÇÃO É MAIS FORTE
Q U E A N AT U R E Z A
David H. Feldman, psicólogo na Universidade Tufts em
Boston (EUA), estudou crianças-prodígio de três a nove
anos com aptidões extraordinárias para a escrita, a
matemática e a música. Ele afirma que a educação
desempenha um papel muito importante e observa
que “é necessário enorme quantidade de trabalho,
prática e estudo para desenvolver o talento. Os prodígios
requerem muito apoio dos pais e professores”. Isto
aponta para a importância de pais participativos, que
ajudam a definir o percurso dos filhos, que tipicamente
atingem níveis de desempenho de adultos antes dos
10 anos de idade.
Outro defensor da preponderância da educação é o
Dr. K. Anders Ericsson da Universidade do Estado da
Flórida. O psicólogo é reconhecido como o primeiro a
adotar a “regra das 10 000 horas”, ou seja, a noção de
que a maioria das aptidões pode ser maximizada com
10 000 horas de treino. Segundo Ericsson, “o ambiente
em que a criança é criada sempre explica a capacidade.
Só características muito básicas como altura são
definidas geneticamente. Ainda assim, “as diferenças
entre um expert e um adulto normal reﬂetem um
esforço deliberado ao longo da vida para melhorar o
desempenho numa área especíﬁca”, afirma.
Em outras palavras: sem treino, a predisposição
genética se torna irrelevante.

ALGO NOS GENES
Outros, como David Epstein, jornalista e autor de The
Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Sports
Performance, discordam. “Os prodígios existem mesmo”, diz. “Mozart foi um prodígio. Embora o treino seja
importante, não pode explicar tudo”. Ele explica que
Bobby Fischer se tornou um grande mestre do
xadrez com “apenas” cerca de 3 000 horas de prática.
E esse está longe de ser o único exemplo. No seu
livro, Epstein conta a história de Eero Mäntyranta, um
esquiador finlandês que sofria de uma condição médica
rara que causava a superprodução de glóbulos vermelhos, munindo-o de uma vantagem genética especial.
“Nos Jogos Olímpicos de 1964, venceu o seu concorrente mais próximo na prova de 15 quilômetros por
40 segundos, uma margem de vitória que nunca foi
igualada, antes ou depois”, conta Epstein.
Outro atleta, o saltador em altura Donald Thomas,
teve apenas oito meses de treino antes do Campeonato
Mundial de 2007. No entanto, venceu Stefan Holm
da Suécia, que treinava desde criança e contava com
cerca 20 000 horas de prática. Thomas tem pernas
muito altas e o tendão de Aquiles muito longo, parecendo ser catapultado para o ar como um canguru (que
também tem tendões longos). A predisposição genética
também explica o fato de os corredores quenianos, em
particular os integrantes da tribo Kalenjin, dominarem
a maioria das corridas mundiais de longa distância,
explica Epstein. Os Kalenjin são famosos por terem

tornozelos e panturrilhas especialmente finos, o que
lhes dá uma grande vantagem no caso de determinadas
atividades físicas. Na verdade, eles nasceram para correr.
E não é só o desempenho físico que pode ser afetado
pelo DNA. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina
da Universidade de Washington em St. Louis (EUA)
identificaram uma ligação entre o gene CHRM2 e o QI
de desempenho, sustentando a
noção de que, nas proezas
mentais, os genes têm maior
“A H I S T Ó R I A
importância do que o ambiente
E STÁ R E P L E TA
em que crescemos.

DE EXEMPLOS

O MELHOR DE AMBAS?

Contudo – e é aqui que a natureza e a educação ficam
A PA R E N T E M E N T E
irreversivelmente interligadas –
um Kalenjin tem de começar a
INEXPLICÁVEIS”
correr para que esse talento
possa ser desencadeado. Se
crescerem num ambiente onde a
atividade não seja promovida ou apoiada, a probabilidade é que a aptidão nunca se desenvolva. Embora
seja difícil argumentar que Mozart e Beethoven nasceram sem qualquer tipo de gênio musical inato, também
não podemos ignorar o fato de seus pais terem sido
incrivelmente exigentes com ambos. É por isso que,
quando se trata de responder à questão de natureza ou
educação, a resposta é quase sempre: são ambas.

D E TA L E N TO S

AGORA ASSISTA AO VÍDEO
Visite o canal do YouTube ou a página do Facebook da
Land Rover para ver Jett, Benjamin e Terje em ação.
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T E R J E L A M O N T,
SNOWBOARD, 4 ANOS
Com apenas quatro anos, Terje Lamont está
desenvolvendo rapidamente um talento
notável para o snowboard. Com um controle
da prancha que ultrapassa muitos praticantes experientes, passa já oito meses por ano
na neve e acrescenta novas manobras ao seu
currículo à medida que cresce.
“Terje foi sempre corajoso”, diz Brodie
Lamont, o pai de Terje, ele também snowboarder. “Vimos desde logo como ele era
atento e forte, e os médicos disseram-nos
que ele tinha a força e a coordenação
de duas semanas de idade quando era
recém-nascido. Por isso, nesse sentido, ele
foi sempre especial”.
Brodie insiste que há “definitivamente
aventura no DNA de Terje” e que ele foi
“sempre uma bomba”. Mas ao mesmo
tempo, reconhece a sua própria influência e,
acima de tudo, a importância da dedicação.
“Penso que é preciso uma combinação de
tudo isso para criar alguém genial. Mozart
tinha talento natural, mas teve que trabalhar
muito arduamente para se tornar a pessoa
que foi. Concentração, dedicação, ambiente
e genética, todos esses elementos desempenham um papel”.
O próprio Terje é ainda muito novo para
se preocupar com a comoção. Divertir-se na
neve parece ser motivação suficiente neste
momento. No entanto, diz Brodie, ele está
consciente de que é dotado. “Ele sabe que
é mesmo bom no snowboard. E percebe
que as outras crianças não conseguem fazer
aquilo que ele faz. Contudo, para nós, o
mais importante é que ele goste do que faz,
que o faça feliz”.

Em sentido horário, de
cima para baixo: Terje
Lamont consegue fazer
snowboard melhor do
que a maioria dos
adultos e tem apenas
quatro anos de idade
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Jake Scott, filho de Sir Ridley, tem também um talento
para a realização. Mas também aprendeu o valor do
trabalho árduo

visual desde muito cedo e desenhava muito desde criança. Fazia
storyboard com o meu pai e o meu tio. Mas era mais uma forma
de me conectar a algo do que de entrar na indústria de filmes.
Gostava de desenhar e o desenho era uma parte importante do
trabalho deles, pelo que era natural que o fizéssemos juntos”.
Com os seus 51 anos, ele reconhece o fato de seu pai e
seu tio estabelecerem um “ambiente criativo numa família onde
todos tinham grande inclinação artística”. Desde muito novos,
Jake e os irmãos, Jordan e Luke, passavam os dias em sets de
filmagem observando o trabalho dos Scott mais velhos. Mas
mais do que os filmes do seu pai ou do seu tio, foi outro diretor
lendário que despertou o interesse do jovem Jake pelos filmes.
“Lembro-me de uma exibição que o meu pai fez num pequeno estúdio no Soho, em Londres, como parte da preparação
de um filme que estava dirigindo. Era Aguirre, a Cólera dos
Deuses, de Werner Herzog. Fomos vê-lo numa quarta-feira de
manhã, durante as férias de verão, e esse filme mudou a minha
forma de encarar o cinema. Deve ter entrado muito profundamente na minha jovem psiquê porque acabei passando o
resto do verão desenhando as estrelas do filme, Klaus Kinski e
Helena Rojo. Este filme realmente me empolgou”.

O DNA SCOTT

GRANDE

SCOTT

FOTOGRAFIA DOM ROMNEY

O gênio criativo pode estar presente
no DNA, mas a genética por si só não
é garantia de sucesso, diz Jake Scott,
filho do diretor de Hollywood
Sir Ridley Scott
O caminho para dirigir filmes esteve sempre aberto para
Jake Scott. O seu pai, Sir Ridley Scott, dirigiu obras-primas que
se tornaram cult, como Blade Runner – O Caçador de Andróides
e Alien - O Oitavo Passageiro, e o seu tio Tony esteve por trás
do clássico dos anos 80 Top Gun – Ases Indomáveis. No entanto,
o caminho para a sua estreia por trás das câmaras não foi tão
simples como podemos pensar.
“Tentei a minha sorte em vários campos, antes de me voltar
para o cinema. Música, pintura, desenho, fiz de tudo”, conta
Scott à Onelife. “Sei que tenho um talento para a expressão

Estas impressões precoces sobre o ambiente certo podem
ter inﬂuenciado Scott na escolha da sua própria carreira no
cinema. Mas será que, na realidade, como dizem, ele nasceu
para dirigir? É possível que o famoso talento Scott o colocasse
inevitavelmente no caminho da direção de filmes por si só? A
resposta, segundo Scott, é um categórico “talvez”.
“Existe definitivamente algum tipo de ‘DNA Scott’”, diz.
“Existe uma estranha capacidade em todos nós para pensarmos
e nos expressarmos visualmente, é realmente bizarro. Os meus
pais, o meu tio, os meus irmãos, todos temos isso. O meu avô
foi um pintor amador muito talentoso. O meu bisavô administrou um dos primeiros cinemas da Inglaterra. Vejo os meus
próprios filhos e eles são incrivelmente dotados. É uma coisa de
família. Deve correr no nosso sangue”.
No entanto, o talento ou as condicionantes precoces por
si só não explicam tudo. Apesar do fato de se crescer com um
dom nas circunstâncias certas poder estabelecer os pré-requisitos para esse ‘je ne sais quoi’ criativo, o verdadeiro talento só
desponta através de algo que existe desde sempre: o trabalho
árduo, insiste Scott.
“Temos que nos comprometer com o trabalho ou não
chegaremos a lugar nenhum. Nos Jogos Olímpicos, vemos
pessoas que têm indubitavelmente talentos muito especiais
mas também investem milhares de horas de trabalho intenso.
Podemos ser talentos naturais, como um pianista virtuoso, mas
temos de fazer algo por isso. Por outro lado, há muitas pessoas
muito talentosas que estão sentadas sem fazer nada”.
“Na família Scott, somos sempre bons em agir. É uma
espécie de atitude do Norte de ‘vamos lá com isso’. Por isso,
se há alguma verdade na ideia de que a natureza tem o seu
papel, talvez esse seja o maior talento dos Scott: a capacidade
de motivação e concretização”.
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A P E R T E O
B O T Ã O
O novo laboratório de inovação da Jaguar Land Rover
InMotion aposta em tecnologias inteligentes e na prototipagem
rápida para reinventar as formas de locomoção
T E X T O C H R I S S T O K E L - W A L K E R
I L U S T R A Ç Ã O J O S H U A C H E C K L E Y
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INM OTION

A Jaguar Land Rover olha além do automóvel para
contribuir com o desenvolvimento do futuro mundo
dos transportes, rompendo os moldes nos quais as grandes empresas atuam.
Estabelecida em abril de 2016, o InMotion é uma
incubadora que opera como subsidiária independente
no âmbito da nossa empresa, visando introduzir a cultura
‘move fast and break things’ característica das empresas
start-up do Vale do Silício para a Jaguar Land Rover, desenvolvendo vários projetos que vão contribuir para moldar o futuro da mobilidade e do transporte inteligente,
com conceitos como compartilhamento de automóveis,
serviços de motoristas, estacionamento inteligente,
logística, entre outros.
“O setor da tecnologia funciona na velocidade de
um relâmpago, com ciclos de vida de produto mais
curtos do que no setor automobilístico”, explica Adrian
Hallmark, diretor de estratégia de grupo na Jaguar Land
Rover. “Queremos expandir as fronteiras do que conhecemos atualmente para continuar oferecendo produtos e
serviços excelentes que satisfaçam as necessidades dos
nossos clientes atualmente e no futuro”.
Porém, primeiro a incubadora precisa se instalar no
seu novo endereço. O laboratório InMotion concluiu recentemente uma mudança, passando de suas instalações bastante exíguas em Leamington Spa, na região
central de Inglaterra, para o polo de start-ups de Londres. “Onde nos encontramos hoje é muito diferente de
onde começamos”, explica Jonathan Carrier, responsável pelo InMotion. “Mas essa é a natureza intrínseca de
como inovamos neste espaço. Prestamos atenção ao
que os clientes dizem e fazem e continuamos com o desenvolvimento da nossa aprendizagem”.
O modelo orientado para o cliente do InMotion inclui
duas fases distintas, um laboratório e um acelerador,
cada qual com 30 funcionários. No laboratório, são elaborados e simplificados 150 conceitos inspirados em
pesquisas feitas junto ao cliente ou sugeridos por funcionários da Jaguar Land Rover. Só os mais promissores
passam à fase seguinte, o acelerador, onde especialistas
externos em empreendedorismo com experiência comprovada integram-se ao processo, para ajudar a transformar essas ideias validadas em empresas independentes.
Trabalhar neste espaço é muito importante porque
as estradas britânicas estão ficando inexoravelmente mais
movimentadas. O tempo médio de viagem para fazer
um percurso de oito quilômetros no centro de Londres
subiu de 20 minutos em 2012 para 30 minutos atual
mente, segundo a consultoria especializada em trânsito
INRIX. Os dados do Ministério dos Transportes da
Inglaterra indicam que 36,7 milhões de veículos encontram-se matriculados para circular nas estradas britânicas, um grande aumento de 4,5 milhões em comparação
com uma década atrás.
Assim, o InMotion concentrou a primeira frente de
projetos na satisfação das necessidades dos clientes
num mundo dos transportes em constante mudança. Um
dos primeiros serviços experimentais destina-se a solucionar uma das preocupações diárias dos pais: o transporte escolar. Um aplicativo de ride-sharing (compartilhamento de viagens) liga os usuários a um círculo
restrito de amigos e família a quem confiariam o trans-

porte escolar dos seus filhos. Ao pressionar um botão,
pode-se ver se alguém está disponível. Se ninguém estiver disponível, um serviço de transporte sob demanda,
com motoristas profissionais credenciados, pode intervir.
Outra experiência pretende resolver o problema
de rodar à procura de uma vaga de estacionamento
ao simples toque de um botão. O teste de estacionamento inteligente disponibiliza aos usuários em
Londres – responsáveis por 30% de todo o trânsito da
cidade na busca de vagas – um serviço de valet
parking inteligente que recolhe o automóvel do usuário, estaciona-o em um estacionamento seguro e devolve-o onde e quando o usuário precisar. Todas as
operações, desde a marcação, passando pela coleta
até o pagamento, são efetuadas diretamente a partir
de um smartphone.
“Tudo isto está no cerne daquilo que fazemos na
Jaguar Land Rover”, afirma Carrier. “Significa entender
o desgaste e os problemas que as pessoas enfrentam
diariamente, entender como resolver todos esses
problemas e desenvolver novas ideias”. Esta filosofia tem
sido uma máxima da Jaguar Land Rover durante anos, o
que mudou foi o ritmo com que a empresa está atuando.
O InMotion foi criado especificamente para responder a
essas constantes necessidades o mais rapidamente possível. “A meia-vida das ideias inovadoras é
muito curta porque o mercado é bastante
dinâmico”, explica Carrier. “Temos de en“T E M O S D E
contrar formas de inovar constantemenE N CO N T R A R
te”. Os níveis de burocracia foram removidos, a velocidade é essencial e retirar
FO R M AS D E
ideias do laboratório e colocá-las nas
I N OVA R CO N mãos dos clientes para testá-las é vital.
“Pegamos uma ideia em fase prelimiS T A N T E M E N T E ” nar, transformamos essa ideia num conceito e muito rapidamente aplicamos técJ O N AT H A N C A R R I E R
nicas ágeis e simples para desenvolver
um produto minimamente viável”, explica Carrier. Este produto minimamente viável – um protótipo inicial daquilo que pode vir a ser um aplicativo ou
sistema revolucionário – é então cedido a clientes reais,
que nos dão a sua avaliação sobre o uso diário. É um
método utilizado pelas melhores empresas do Vale do
Silício, incluindo a Google e a Dropbox. “Esse retorno
dos clientes permite a obtenção de conhecimentos validados em situações reais para moldar, executar e continuar construindo esse produto”, acrescenta Carrier.
Conforme ele explica, o InMotion está desenvolvendo ideias em todas as categorias possíveis. “Tudo,
de serviços de assistência ao uso do automóvel –
como o estacionamento mais inteligente – a formas
inovadoras de acesso aos automóveis, incluindo novas
formas de propriedade. Depois, estamos olhando além
das necessidades do automóvel em si, ideias como
compartilhamento de bicicletas e outras formas de
locomoção pública e privada”.
Há um lema que norteia todos os projetos do
InMotion, diz Carrier: “O denominador comum é
devolver tempo às pessoas ou fazer melhor uso do
tempo das pessoas para permitir que viajem de forma
mais inteligente e eficiente”. Isto também aplica-se ao
âmbito da empresa.
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Você sempre desejou ter
um Série I meticulosamente
restaurado? O Land Rover
Reborn está rodando
o mundo à procura destes
ícones do século XX para
trazê-los de volta a Solihull,
no Reino Unido, para
começar tudo de novo
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“Voar até Brisbane. Arranjar um carro. Dirigir 2500 km
no interior”. Esta é uma descrição de onde o Carro
Zero, o veículo de exibição do novo projeto Reborn da
Land Rover, foi encontrado. Quem explica é Mike Bishop,
um homem que possui olho clínico para encontrar os
Série I, e especialista de produto, por trás desta missão
de sonho: encontrar Land Rovers Série I originais onde
quer que eles estejam no mundo, trazê-los para a região
das British Midlands e restaurá-los para lhes devolver à
glória do passado.
“Como em qualquer restauração, a história do Carro
Zero é bastante extraordinária”, explica Mike. “A
exploração de ovinos e bovinos no Outback de
Queensland abrange 25 000 acres. Este veículo nunca foi
matriculado porque aqui não há estradas. Nem sequer
de saibro. Os únicos caminhos que ele percorreu são os
da exploração, o que vem fazendo freneticamente desde
1950. Ele provavelmente deixou de ser utilizado
diariamente por volta do ano 2000. Aﬁnal, não são
muitos veículos que aguentam trabalhar por 50 anos,
principalmente em condições tão adversas”.
No entanto, são precisamente estas condições
adversas que geraram algumas das primeiras joias na
caça aos Série I elegíveis para serem tratados no Land
Rover Reborn. “Estamos em busca de veículos com
chassi, antepara, eixos e caixa de velocidades originais”,
diz Mike. “Tentar encontrá-los é um projeto complexo,
sendo raro encontrar um veículo tão antigo assim com as
peças originais”. Em zonas como o Outback de
Queensland, apesar das condições rigorosas, há a
vantagem de que chove apenas algumas vezes por ano.
A ausência de umidade reduz a ferrugem. “É muito
menos usual encontrar um Série I com a antepara original
no Reino Unido ou na Nova Zelândia”, reconhece Mike.
Mas acontece. “O Carro Dois, que veio de um
concessionário de Bristol, está num estado fantástico
para ser um Série I do Reino Unido. É um modelo de
1952 com chassi, unidade traseira e antepara originais.
Foi por isso que o escolhemos”.

TODAS AS HISTÓRIAS SÃO ÚNICAS
3 PAS S OS PARA O RE NASCIME NTO
PAS S O 1 : A FONTE

Mike Bishop, Especialista de
Produto “Quando iniciei minha
participação no projeto, o
problema era se existiam veículos
suficientes para torná-lo viável. A
busca começou no Reino Unido,
mas a Land Rover sempre teve um
passado de exportação. Quer seja
o novo Range Rover ou o Série I,
80% dos produtos Land Rover são
de exportação, portanto, é preciso
analisar mundialmente. A Austrália,
onde cresci, foi um dos maiores
mercados de exportação devido
ao crescimento da agricultura no
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período pós-guerra. Tanto o Carro
Zero como o Carro Um foram
encontrados em fazendas em
Queensland. Para chegar lá, a partir
de Solihull, seriam provavelmente
quatro ou cinco dias. Embora seja
uma importante zona de busca, ela
só oferece veículos com direção
à direita e temos também uma
grande procura de veículos com
direção à esquerda. Várias regiões
da Europa, como Suíça, Portugal,
Espanha e Bélgica, eram muito
importantes para a Land Rover nos
anos de 1950”

Em uma oﬁcina próxima do local onde os primeiros
Land Rovers eram originalmente testados num percurso
fora de estrada, sobre os abrigos antibombas na fábrica
de Solihull, encontram-se cinco veículos em vários
estados de restauração.
São as primeiras encomendas de um projeto que já
superou as expectativas. “A ideia original era fazer 25
veículos”, diz Mike. “Foram vendidos em uma semana.
Agora temos outras 49 encomendas”.
No nicho de restauração do Série I, encontrar e
comprar estas peças da história automobilística não é
fácil. “O mercado para estes veículos é muito
competitivo, então estamos em um jogo de gato e
rato”, explica Mike. “Esta é uma indústria artesanal
muito frágil. Não queremos destruí-la. Queremos
cultivá-la. Felizmente, as pessoas são tão apaixonadas
pela Land Rover e estão tão entusiasmadas com este
projeto, que querem nos fornecer os veículos”.
O processo de restauração é único para cada veículo
e é isso que torna esta oﬁcina tão diferente das que
encontramos nas grandes fábricas automotoras.

PAS S O

2 :

O

EQU I PA M E NTO

Karl Schafer, Técnico do Land Rover Reborn
“O WD40 e o Plus Gas têm sido os nossos
salvadores. Retirar suavemente parafusos antigos
com 60 anos de idade é muito importante. Se
tentarmos arrancá-los, podemos ter de perfurálos e substituí-los por parafusos maiores. Pode
parecer um pormenor, mas queremos restaurar
estes veículos exatamente de acordo com as
suas especificações originais. Se é para ser um
1/8’’, não queremos um 3/16’’. Tentamos manter
a maior quantidade possível de peças originais
que conseguimos. Todos os veículos são únicos e
apresentam exigências únicas. E isso implica uma
verdadeira arte. Estamos contratando aprendizes
para ensinar a eles as competências que nos foram
transmitidas e que, do contrário, teriam sido
perdidas. Temos muito orgulho no que fazemos”.
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Andy Armstrong,
Engenheiro de Construção
“Estamos montando um carro
à mão a cada 10-12 semanas
e cada cliente pode escolher
várias opções durante o processo. Mantemos as especificações mecânicas originais, mas
os clientes podem escolher
entre capota rígida ou de lona,
direção à esquerda ou à direita,
chassis de 80” ou 86”, o revestimento dos assentos e até
a rara carroçaria verde clara.

Para preservar a história única
de cada veículo, os painéis são
repintados pela oficina aprovada Land Rover Classic em uma
das cinco cores originais da
época. Além do Light Green,
há o Bronze Green, o Royal
Air Force Blue, o Dove Grey
e o Poppy Red. Se existirem
detalhes específicos como um
emblema em latão ou uma
inscrição na porta que conte a
história do veículo, tentamos
preservá-los para o cliente”.

“Esta não é uma unidade de produção. É uma unidade
de restauração”, explica o engenheiro de construção
Andy Armstrong. “Cada carro é diferente e exige peças
diferentes para ser renovado. O Carro Um levou de
dois a três meses para ser restaurado”.
O Carro Um, o primeiro veículo para clientes que
foi concluído, é outra descoberta australiana. No
passado, foi originalmente despachado em partes de
Solihull até Brisbane, onde foi montando pela empresa
Annand & Thompson, cujo emblema em latão ainda
está no painel de instrumentos. Depois, foi vendido a
um agricultor de Hughenden, em pleno Outback. Mike
mostra o painel da porta original com os nomes da
cidade e do agricultor ainda claramente visíveis.
“Permanecemos ﬁéis à história individual de cada
veículo”, explica. “Neste carro, estamos colocando os
rebites da mesma forma como faziam em Brisbane
quando ele foi inicialmente montado, que era contrária
à forma como eram instalados em Solihull”.

P R E C I S Ã O E M T O D O S O S D E TA L H E S
Todo o processo é um trabalho de detetive e de um
detalhe meticuloso. Os produtos ﬁnais mantêm tantas
peças originais quanto possível, incluindo motores
removidos e reconstruídos pelo Departamento de
Grupos Motopropulsores da Land Rover, oferecendo
garantia de 12 meses ou 19 000 quilômetros aos seus
proprietários. “Os nossos clientes são líderes nas suas
áreas”, diz Mike. “Eles são ocupados e difíceis de entrar
em contato por telefone, mas quando falamos com eles,
as suas histórias estão em sintonia com a nossa.
É uma questão de conexão: crescer em uma
fazenda, aprender a dirigir e talvez sair de férias em um
veículo desses. Muitos dos nossos clientes levam vidas
tão ocupadas que não têm tempo para procurar o
mercado de restauração. Agora podem vir à Land
Rover. Tiramos isso do papel e fazemos isso por eles”.
É isto que torna o projeto Land Rover Reborn tão
especial. Na verdade, já existe uma dinâmica indústria
artesanal de restauro do Série I. Qual é a contribuição
que a Jaguar Land Rover pode oferecer ao mercado? A
resposta está nos projetos originais. “Podemos provar
categoricamente a forma como os veículos originais

eram construídos e acabados”, diz Mike, debruçando-se
sobre papéis antigos. “Vamos aos arquivos de
engenharia para recuperá-los. É a vantagem de nossa
equipe fazer a restauração. Nós detemos esse
conhecimento. Aﬁnal, trata-se da nossa própria
propriedade intelectual e isso signiﬁca que podemos
fazer um melhor restauro ao detalhe”.
Essas informações também signiﬁcam que a equipe
da oﬁcina pode encomendar peças novas de acordo
com a especiﬁcação original. “Graças aos projetos
originais, temos conseguido voltar a por as peças do
Série I em produção na ferramentaria”, conta Mike.
“Eles conseguem fazer uma peça com as especiﬁcações
exatas que foram aprovadas na década de 1950”.
É este nível de detalhe e autenticidade que
permite a estes Série I renascidos terem preços entre
60-80 000 libras. Mas a razão por que causam este
entusiasmo é porque, de fato, eles foram revolucionários.
“Os degraus que faziam em 1947 e 1948 ainda estão
presentes no Range Rover contemporâneo”, diz
Mike. “Estabeleceram um modelo para toda a indústria,
que tem sido sempre seguido desde então”.
Erguendo-se orgulhosamente na oﬁcina Reborn,
pronto para ser apresentado ao seu novo dono, está o
Carro Um. Este Série I viajou do Outback na Austrália de
volta a Solihull e agora está pronto para recomeçar de
onde partiu. “Apesar de um pouco batido, a integridade
do veículo estava lá”, diz Mike com carinho. “Conseguimos trazê-lo para casa e preservar essa integridade”.

Acima: Andy
Armstrong,
Engenheiro de
Construção do
Land Rover
Reborn sentado
confortavelmente no
Carro Um

SAIBA MAIS
Leia outras informações sobre o projeto Land Rover
Reborn na página landrover.com/reborn
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...a melhor cidade do mundo. Mas por quê? Porque os arquitetos, designers,
chefs e fabricantes de cerveja de Copenhague causam sensação
T E X T O D A V I D B A R N W E L L
F O T O G R A F I A C H R I S T O N N E S E N
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Acima: Ponte para
pedestres Inderhavnsbroen foi aberta ao
público em julho de
2016. O seu objetivo
principal é ligar o antigo
centro da cidade aos
diques em rápido
desenvolvimento de
Christianshavn.
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Quando o arquiteto Dan Stubbergaard começou a
trabalhar na sua perspectiva para Nordhavnen – um
enorme projeto de desenvolvimento urbano na marginal norte de Copenhague – sabia que tinha de ser
excepcional. O projeto era considerado decisivo para o
futuro da cidade, cujo centro necessitava desesperadamente de mais espaço comercial e residencial. Para
resolver o problema, a cidade definiu uma visão de um
bairro totalmente novo no porto pós-industrial, com
casas para 40 000 habitantes, novas linhas de metrô e
espaços de trabalho para mais 40 000 pessoas. Um
concurso foi aberto. Depois de analisar quase 400 propostas, a cidade escolheu Stubbergaard e o seu ateliê
COBE para a tarefa.
“Foi um grande momento”, diz Stubbergaard.
“Sabia que isto iria mudar a cidade para sempre,
por isso eu queria que fosse brilhante. Tínhamos que
mostrar que percebíamos o caminho que a cidade iria
tomar. Precisávamos de algo que refletisse a alma da
cidade”. A visão vencedora do COBE para a nova zona
da cidade foi um plano ambicioso de aproveitar ao
máximo o elemento onipresente na paisagem de
Copenhague: a água. O ateliê propôs uma série de
ilhas artificiais, cada uma com as suas características e
sabores próprios. Seriam ligadas por ciclovias, pontes
exclusivas para pedestres e um sistema de canais cuidadosamente planejado, sendo cada ilhota dotada de
parques públicos, zonas verdes e praças. Grande parte
do projeto de quatro milhões de metros quadrados seria ocupada por piscinas portuárias e praias artificiais.

“A nossa visão foi uma espécie de Veneza do
Norte”, diz Stubbergaard. “Nós, os dinamarqueses,
vivemos sempre junto à água, como pescadores, marinheiros, aventureiros. Hoje, utilizamos o mar para o
lazer. Por isso, que forma melhor de voltar a oferecer
algo belo à cidade do que trabalhar com a água?”
O projeto tornou-se um símbolo de uma “Nova
Copenhague”, uma cidade que vem se estabelecendo
como hotspot para tudo o que é criativo e sofisticado,
fundamentada por uma grande tradição de design e
uma obsessão pela perfeição. É uma transformação
impulsionada, em parte, por uma economia em expansão, mas especificamente por uma nova geração de
jovens criadores e empresários, determinados em
reinventar a capital dinamarquesa à luz da sua própria e
elegante imagem. As pessoas gostam de Stubbergaard
e das suas ilhotas urbanas.

DA PEQUENA SEREIA À COPENCABANA
Basta percorrer uma pequena distância em Copenhague
para ter uma noção de como a cidade vem mudando
radicalmente. Os turistas ainda passeiam nos canais a
partir da icônica marginal de Nyhavn, depois do palácio
real de Amalienborg e na direção da Pequena Sereia de
Langelinie, ao sul do Nordhavnen. Mas esse passeio é
muito diferente do que era. Salpicada entre antigos
diques, estátuas de cobre verde e edifícios do séc. XVII,
encontra-se agora uma arquitetura moderna internacionalmente reconhecida como o Teatro Real, a Ópera Real
e a Biblioteca Real/Edifício Diamante Negro. Um novo
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O ARQUITETO
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard (42) é arquiteto e urbanista,
antigo colaborador do famoso arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Dan é o fundador do COBE,
uma comunidade progressista de arquitetos
responsável por alguns dos maiores projetos de
desenvolvimento urbano em Copenhague.
Stubbergaard formou-se na Real Academia das
Belas Artes da Dinamarca em 2001 e vive em
Copenhague com a namorada e dois filhos.
LOCAL PREFERIDO “Gosto de passear no cemitério-parque Assistens. É um local com muita história
e incrivelmente bonito. No meu trabalho, muitas
vezes analiso a relação entre espaços verdes e a
cidade, por isso o Assistens tem um lugar especial
no meu coração”.
MELHOR DICA “Recomendo a todos um passeio
de exploração urbana na ilha de Refshaleøen.
Lá tem muita coisa emocionante acontecendo,
pessoas construindo foguetes, pequenos ateliês,
skatistas... É a melhor forma de experimentar a
sensação de tudo o que está acontecendo na
cidade no momento”. cobe.dk

“P R
D E
R E
DA
DAN

conjunto de pontes liga o continente a bairros fabris e
ilhotas portuárias anteriormente isolados, transformando-os em pontos de encontro para banhistas e exploradores. A mais popular é a Ilha do Papel, uma antiga
instalação de armazenamento da indústria dos jornais
dinamarquesa, que foi transformada
num mercado gastronômico de rua e
num polo criativo. Um pouco mais ao
E C I SA M O S
sul, tropeçamos nas Ilhas Brygge, uma
nova área residencial com complexos
A L G O Q U E
de apartamentos avant-garde sobre os
F L I TA A A L M A
canais e uma nova piscina pública, que
os bem-humorados copenhaguenses
C I DAD E "
apelidarem de “Copencabana”. No
STUBBERGAARD
centro da cidade e nos bairros adjacentes, as praças centrais coloridas e
os parques multiplicam-se da noite
para o dia. Na zona leste e nordeste, polos fabris desoladores estão florescendo com bares de praia, concertos, oficinas de design e restaurantes com estrelas Michelin. No entanto, tudo parece ter o seu espaço. Como
manifestação do talento criativo que impulsiona a cidade, a Copenhague contemporânea é impecável, sofisticada e genuinamente discreta.

A RE-REVOLUÇÃO
“Copenhague é uma combinação estranha entre algo
verdadeiramente minimalista e sutil e algo muito emocionante e dinâmico. Para qualquer lado para onde se
olhe, temos a sensação de que qualquer coisa está
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O design dinamarquês
contemporâneo continua
sendo influenciado
pela simplicidade,
pelos materiais de
qualidade e por uma
tradição formidável

O ÍCONE DO DESIGN
CECILIE MANZ
Cecilie Manz (44) é uma das mais promissoras
estrelas do panorama internacional do design,
tendo conquistado incontáveis prêmios de design. Os trabalhos dela incluem peças icônicas
encomendadas por marcas como B&O PLAY,
Muuto, Fritz Hansen e Georg Jensen Damask.
Manz formou-se pela Real Academia de Belas
Artes da Dinamarca em 1997 e fundou seu próprio ateliê em 1998. Vive em Copenhague com
o marido e dois filhos.
LOCAL PREFERIDO “Tenho uma relação muito
especial com o Jardim Real. Quando era mais
nova, costumava pegar o trem para vir à cidade
visitar a minha avó. Passava horas nesse jardim,
um local verdadeiramente mágico mesmo estando no centro de uma cidade agitada”.
MELHOR DICA “Bem ao lado do Jardim Real
encontra-se a Coleção David, um museu pequeno e bonito que passou por uma restauração
completa recentemente e tem uma coleção diversificada de arte europeia e do Oriente Médio. É um programa fácil e que causa fortes impressões”. ceciliemanz.com
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O DESIGNER DE MÓVEIS
HEE WELLING
Hee Welling (44) é um designer de móveis premiado,
cujos trabalhos são exibidos em museus do mundo
todo. As criações dele podem ser encontradas em
várias lojas de mobiliário ao redor do mundo e em
várias sedes de empresas e instituições, incluindo o
parlamento nacional da Austrália e a sede da Amazon. Hee frequentou a Universidade de Arte e Desenho Industrial de Helsinque (Finlândia) e fez mestrado em design de móveis na Real Academia de Belas
Artes da Dinamarca. Fundou o seu próprio ateliê em
2003 e vive com a mulher e três filhos em Bagsværd,
um bairro de Copenhague.
LOCAL PREFERIDO “O Fælledparken é um dos meus
parques preferidos na cidade. Vivi ao lado desse parque por dez anos e nele passei horas incontáveis. É
fantástico para correr, fazer churrascos ou brincar com
as crianças. Um verdadeiro espaço para respirar na cidade”.
MELHOR DICA “Visitar os canais é o mesmo que conhecer a cidade. Pode-se ir de barco ou caminhar às
margens, mas reserve algum tempo e siga o sistema
aleatoriamente. A diversão é garantida. Nada define
Copenhague tão bem como os canais”.
heewelling.com

se mexendo, em ebulição, que algo está acontecendo”,
diz Hee Welling, um designer de mobiliário premiado
que tem exposto as suas criações em todo o mundo.
Welling tem a sua oficina na antiga zona noroeste da cidade, área que era essencialmente sede de oficinas mecânicas e instalações de produção antiquadas. Agora,
compartilha o espaço com vários arquitetos, designers e
um engenheiro de robótica. Seus trabalhos são tipicamente dinamarqueses, influenciados
pela linguagem do design dinamarquês clássico e ícones como Børge
“T E M O S U M
Mogensen e Arne Jacobsen. Porém,
L E G A D O Q U E
ao contrário dos antecessores, Welling
trabalha com impressões 3D e modeÉ AO M E S M O
lagem rápida. Com lojas como a Muuto, a Normann Copenhagen e a HAY,
T E M P O U M D O M
que fazem grandes negócios com caE U M FA R D O "
tálogos repletos de um design requintado de mobiliário dinamarquês, está
CECILIE MANZ
criado o cenário para o regresso mundial do mobiliário dinamarquês, com
Welling e os seus colegas no próprio centro da re-revolução. O fato de Copenhague estar no epicentro deste
movimento não é coincidência, como ele explica:
“Temos a tradição dos anos de 1950 e 1960, que realmente pôs o design dinamarquês num pedestal mundial como um exemplo a seguir; as peças puras, discretas e esteticamente agradáveis que todos conhecemos

e adoramos. Depois, verificou-se um retorno a valores
como qualidade e estilo atemporal. Isso tem sido sempre uma constante na linguagem do design dinamarquês: destacar a qualidade em detrimento da quantidade e deixar os produtos falarem por si mesmos com um
design simples, mas robusto. Por isso, é bastante natural que o setor esteja florescendo aqui mais uma vez”.
“Temos um legado que é, ao mesmo tempo, um
dom e um fardo”, afirma Cecilie Manz, uma das mais
aclamadas figuras no panorama do design internacional
dos últimos anos. O trabalho dela abrange um grande
número de peças premiadas, incluindo os designs
campeões de vendas encomendados pela B&O PLAY,
submarca da icônica marca de luxo dinamarquesa,
Bang & Olufsen.
“É algo muito especial e temos a sorte de contar
com isso. Mas também enfrentamos o desafio de continuar essa tradição e fazê-lo realmente bem. Temos que
cumprir as expectativas, sempre de forma a respeitar a
nossa tradição de design. Esta é uma das coisas em
que mais me empenho: garantir que damos o nosso
melhor para estar à altura dessa tradição”.
A linguagem do design dinamarquês, ela explica, é
tipicamente inspirada pela relação dos dinamarqueses
com a natureza, bem como pela expressão da identidade nacional dinamarquesa, à sua maneira tão peculiar.
“A nossa natureza é discreta no sentido em que
este é um país plano, calmo e cercado de mar. Nós
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enxergamos a beleza disso, tanto como designers
como enquanto nação. Não fazemos dramas. Não
fazemos ‘barulho’. Procuramos a beleza naquilo que os
outros podem achar desinteressante. É uma característica muito dinamarquesa, uma paixão pela nossa calma
envolvente e a consciência de que, em certa medida,
é assim que somos também enquanto povo”.
Ao contrário de Welling, Manz optou por trabalhar
nos antigos bairros do centro da cidade. “Conheço
muita gente que está se mudando para os velhos polos
industriais. Mas para mim, trabalhar aqui significa que
posso ter o melhor dos dois mundos. Copenhague é
cidade pequena e quando andamos por aí temos a
sensação de ‘inclusão’, de fazermos parte da cidade.
Eu adoro isso: uma bela mistura entre antigo e novo.
Mas podemos sempre encontrar algo verdadeiro, com
uma verdadeira alma”.

ALÉM DO NOVO NÓRDICO
Numa época em que tudo o que é escandinavo parece
ser pré-rotulado como bacana, a individualidade e a variedade da arte e do design dinamarqueses correm o
risco de ser superestimadas. Na última década, a expressão “Novo Nórdico” passou a ser aplicada a tudo,
desde programas de televisão a cachorros-quentes
gourmet. Repórteres do mundo todo vieram a Copenhague para descobrir o que o termo realmente significa. Mas para aqueles que trabalham dentro das fronteiras criativas, isso parece significar muito pouco. Mais
do que força unificadora ou ferramenta comercial capaz
de ajudar a lançar os produtos, é antes uma invenção
do exterior, uma forma de resumir o indefinível dom
para o bom gosto e a elegância sofisticada que caracteriza o pulso criativo da cidade.
“Há determinados valores ligados a todo esse
Novo Nórdico, mas, na verdade, não pensamos nisso.
Nós somos o que somos e isso basta”, diz a designer e
empresária Rikke Overgaard
que, junto com o sócio Adam
Bach administra a Mismo, uma
“R E S P E I T A M O S
marca de carteiras de design,
sediada em outro polo fabril
O D E S I G N
pós-industrial na zona leste na
D U R A D O U R O E
cidade. É dali que a dupla
toca toda a operação de
O S M AT ER I A I S
design e venda de carteiras
D E Q UA LI DA D E "
feitas à mão, incluindo a manutenção da loja na Internet e a
ADAM BACH
expedição para todo o mundo.
As carteiras deles são sofisticadas e elegantes, sendo
claramente inspiradas pela paixão que o design dinamarquês nutre, há décadas, pela simetria e pelo luxo.
“Não fazemos nada para sermos particularmente
‘nórdicos’ ou dinamarqueses”, diz Overgaard. “As
nossas inspirações em termos de design – a natureza,
a serenidade dos longos invernos dinamarqueses, a
nossa relação com o mar e a sua luz, a arquitetura que
nos rodeia, as cadeiras onde nos sentamos – acabam
por nos proporcionar uma linguagem que muitos consideram bem dinamarquesa”.
“Nós nos identificamos como pessoas fluentes na
linguagem do design dinamarquês, mas isso não é um
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OS FASHIONISTAS
RIKKE OVERGAARD & ADAM BACH
Os sócios Rikke Overgaard (43) e Adam Bach
(39) fundaram a luxuosa marca de carteiras de
design Mismo em 2006. Desde então, trabalham
para desenvolver a empresa. Fundada numa garagem, a Mismo é atualmente nome reconhecido
nos círculos da moda dinamarquesa e presença
constante nas semanas da moda do mundo todo.
Overgaard e Bach são ambos formados pela Faculdade de Administração de Copenhague e são
parceiros profissionais e pessoais desde 2003. O
casal vive em Copenhague com seus dois filhos.
LOCAL PREFERIDO “O cais de Kvæsthusmolen
está localizado exatamente no centro do porto
da cidade e é um daqueles locais que agora
está ligado ao centro por águas e canais abertos
de uma forma muito bonita. Está bem em
frente à Ópera Real e vai em breve passar a ser
palco de uma série de eventos culturais com
entrada franca”.
MELHOR DICA “Se estiver nos canais, alugue
um barquinho e faça um passeio de um dia levando um cesto de piquenique. Copenhague é em
si uma bela cidade mas fica ainda mais bonita
vista dos canais. Andar de barco é fácil, barato e
seguro. Qualquer pessoa pode fazer isso. Com
certeza vale a pena”. mismo.dk

truque de marketing ou algo que façamos após uma
meticulosa análise empresarial”, diz o sócio Adam
Bach. “Foi como sentimos que podíamos oferecer as
melhores carteiras aos nossos clientes. Penso que é isso
que torna a gente e os demais particularmente ‘dinamarqueses’: respeitamos os materiais de qualidade, o
design duradouro e o artesanato. Num mercado onde
muita gente busca resultados imediatos e frutos mais
fáceis de colher, nós tentamos oferecer algo com verdadeira substância e alma”.

F I L O S O F I A N U M P R AT O
Para uma verdadeira revolução acontecer, alguém tem
que travar as primeiras batalhas. Isto nunca foi tão verdadeiro como no panorama culinário de Copenhague,
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O CHEF DAS ESTRELAS
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed (42) é um dos melhores chefs do mundo e o vencedor da prestigiada medalha de ouro
Bocuse D’Or. É a única pessoa que
ganhou o ouro, a prata e o bronze
nessa competição. Kofoed teve formação no Hotel D’Angleterre em
Copenhague e trabalhou no restaurante que recebeu duas estrelas Michelin Scholteshof na Bélgica, antes
de abrir o seu primeiro restaurante
Geranium. Até hoje, o Geranium é
o único restaurante dinamarquês
com três estrelas Michelin. Kofoed
vive no centro de Copenhague com
a mulher e dois filhos, com um terceiro a caminho.

LOCAL PREFERIDO “Gosto
realmente de ir ao Parque dos
Cervos, que é um parque florestal
na zona norte da cidade. Ali a
gente pode caminhar e ver os cervos
pastando. Acho que há algo de
belo na exploração do ambiente à
nossa volta e da relação entre a
natureza e a cidade. O Parque dos
Cervos é um bom exemplo de
como é possível encontrar um pedaço de verdadeira natureza não
muito longe do centro da cidade”.
MELHOR DICA “Recomendo uma
almoço no restaurante Den Gule
Cottage. É um tesouro escondido,
com uma boa relação entre qualidade e preço e o entorno é absolutamente extraordinário”. geranium.dk

hoje aclamado como um dos mais sofisticados do mundo.
Porém, nem sempre foi assim. Há apenas três anos, a
Dinamarca contava com 13 restaurantes com estrelas
Michelin, nenhum dos quais premiado com a cobiçada
insígnia das três estrelas. Atualmente, esse número subiu
para 22. E um deles, o Geranium, assumiu a liderança
como a única escolha com três estrelas. O cérebro por
trás do Geranium é Rasmus Kofoed, vencedor da medalha de ouro Bocuse D’Or. Ramus afirma encontrar inspiração tanto na cidade como na natureza que a rodeia.
“Acho que o contraste entre a vida agitada da
cidade e a natureza me ajuda a me desenvolver
enquanto pessoa e enquanto chefe”, ele diz. “Tenho
uma ligação profunda com a natureza dinamarquesa e
isso me ajudou a encontrar a minha expressão ou a
minha própria voz como chef”.
Kofoed, que se criou no interior, canaliza o seu
amor da natureza para a cozinha, com criações que
muitas vezes dão um toque moderno a pratos e produtos tradicionais dinamarqueses. “No Geranium,
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oferecemos uma experiência estimulada pela clareza e
pela diversidade. Considero este equilíbrio muito importante. Um dos meus passatempos preferidos é passear no Jardim Real, onde encontramos um pedaço de
natureza calma bem no centro da cidade. Adoro poder
contar com isso em plena cidade. Muito do que fazemos no Geranium é influenciado por essa relação entre
o urbano e a natureza. Temos uma abordagem bastante
filosófica, que enfoca não apenas a experiência culinária, mas também o que podemos aprender observando
os elementos e os organismos que nos rodeiam. Copenhague é perfeita para isso”.

E M F E R M E N TA Ç Ã O
Não muito longe do Geranium, está em andamento
outra revolução particular, impulsionada quase que exclusivamente por Mikkel Borg Bjergsø. Ele é o fundador
do conceito de cerveja artesanal Mikkeller, provavelmente a melhor microcervejaria do mundo. Tendo
começado seu empreendimento na cozinha da sua casa
há menos de 10 anos, Mikkel é atualmente uma figura
de culto no mundo das microcervejarias, além de comandar uma rede de restaurantes, bares pop-up e
colaborações importantes com estabelecimentos de
restauração e distribuidores no mundo todo. Mikkeller
não trabalha a partir da sua própria cervejaria mas
conquistou seus seguidores com cervejas de edição
limitada e acordos com algumas das mais badaladas
microcervejarias e bares cervejeiros na Dinamarca e no
exterior. Isso lhe rendeu o apelido de “Cervejeiro
Cigano”, pois ele está sempre em movimento.
Bjergsø diz que o panorama culinário sofreu uma
tremenda transformação na última década e que
também verifica uma mudança igualmente importante
na atitude dos consumidores.
“As pessoas estão sem dúvida estabelecendo suas
prioridades de forma diferente. O importante costumava
ser o fast food. A cerveja dinamarquesa era sempre
aguada e sem gosto. Agora, as pessoas estão percebendo que a alta gastronomia é mais do que cozinha
francesa, vinho e champanhe. Se eu tivesse que identificar algo dinamarquês ou nórdico no panorama atual,
seria isso: encarar a qualidade e a sustentabilidade
como padrões a serem alcançados em todos os aspectos, inclusive na cerveja. Mas nem sempre foi assim.
Ainda há poucos anos, havia apenas meia dúzia de
microcervejarias na Dinamarca. Agora, temos mais de
130. Acho que isso diz tudo”.
De volta a Nordhavnen, Dan Stubbergaard presta
especial atenção à forma como o projeto se desenvolve. Em breve, ele e o COBE terão de se mudar de suas
instalações atuais na Ilha do Papel, e nenhum lugar parece se adaptar melhor para o ateliê do que a nova
Veneza do Norte.
“É claro que estamos bastante empolgados”, ele
diz. “Nordhavnen é, sem dúvida, um projeto incrivelmente importante para nós, pois estamos ansiosos para
estar mais perto do centro de tudo. Mas isso também é
muito importante para a cidade. Copenhague está
mudando para melhor e cumprindo o seu verdadeiro
potencial. É uma sensação realmente especial poder
fazer parte disso tudo”.
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O CERVEJEIRO CIGANO
MIKKEL BORG BJERGSØ
O ex-professor e corredor de elite Mikkel Borg
Bjergsø (41) é o fundador da Mikkeller. A Mikkeller
expandiu-se mundialmente em apenas 10 anos a
partir da sua sede em Copenhague, sendo considerada atualmente a terceira melhor cervejaria do
mundo. Bjergsø conquistou uma espécie de estatuto de culto como um dos melhores
fabricantes de cerveja do mundo e é um palestrante
requisitado em eventos culinários internacionais.
Vive em Copenhague com a mulher e duas filhas.
LOCAL PREFERIDO “Um dos meus locais preferidos
na cidade é, na verdade, um restaurante chinês
chamado Fu Hao, bem próximo à estação central.
Minha esposa, que é mestiça com ascendência chinesa, me apresentou o local e eu adoro ir lá. Não é
nada sofisticado mas é bastante autêntico e a comida é excelente”.
MELHOR DICA “Recomendo a qualquer pessoa um
passeio em Christiania para apreciar as casas
bizarras de construção espontânea ao redor dos
lagos. Não há nada no mundo como Christiania. É
tão único, digo a todos para irem lá.” mikkeller.com
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Jaguar Land Rover abre sua primeira fábrica, totalmente
própria, e o primeiro Centro Educacional (Educational Business
Partnership Centre – EBPC) fora do Reino Unido
78

A Jaguar Land Rover inaugurou em Itatiaia, sul do es
tado do Rio de Janeiro, sua nova fábrica totalmente pró
pria fora do Reino Unido. No local, também foi inaugura
do o primeiro Centro Educacional (Education Business
Partnership Centre – EBPC) da empresa fora da matriz.
Autoridades dos governos federal, estadual e
municipal estiveram na cerimônia de abertura da nova
fábrica, a primeira de uma fabricante britânica de
automóveis na América Latina. A unidade recebeu um
investimento total de R$ 750 milhões.
A data marca uma nova fase da empresa em sua
estratégia de expansão global. Operações a partir de
fábricas internacionais permitem à Jaguar Land Rover
oferecer aos seus clientes modelos ainda mais dese
jados, além de se proteger contra flutuações cambiais
e criar negócios globalmente competitivos.

A unidade brasileira fabricará os dois modelos da
Land Rover mais vendidos no Brasil: o Range Rover
Evoque e o Discovery Sport, com produção voltada
para a demanda de consumidores brasileiros. Os pri
meiros veículos nacionais já estão na rede de concessio
nários da empresa, presente nas cinco regiões do País.
Durante o evento de inauguração da fábrica, Wolf
gang Stadler, diretor-executivo de manufatura global,
disse: “A abertura de novas instalações de alta tecnolo
gia da Jaguar Land Rover no Brasil representa o mais
recente e emocionante marco na nossa expansão global“.

A Jaguar Land Rover
abre sua primeira
fábrica totalmente
própria fora do Reino
Unido. Nela, serão
produzidos o Range
Rover Evoque e o
Discovery Sport,
para abastecer o
mercado local.

“A Land Rover já é líder de mercado no Brasil na
categoria de utilitários esportivos (SUVs) premium, res
pondendo por 33% de todas as vendas nesse segmento.
O Range Rover Evoque e o Discovery Sport
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serão agora produzidos pela primeira vez na América
Latina, escolhidos com base na popularidade já exis
tente com clientes no Brasil“.

A fábrica brasileira
se orgulha do
nível tecnológico
de produção,
produzindo veículos
com conteúdo
local e qualidade
internacional

TRABALHO COM AS COMUNIDADES LOCAIS
Como parte de seu compromisso em gerar oportunida
des para 12 milhões de pessoas até 2020, a Jaguar Land
Rover trabalha em estreita colaboração com as comuni
dades próximas às suas instalações de produção em todo
o mundo. Nos últimos 18 meses, a Jaguar Land Rover criou
vínculos fortes com as pessoas de Itatiaia e das proximi
dades de Resende, oferecendo novos programas para
inspirar a próxima geração de engenheiros automotivos.
O novo Centro Educacional (EBPC) é coordenado em
conjunto com o SENAI e vai oferecer programas de edu
cação para crianças e jovens, de 5 e 18 anos. Os cursos
são voltados para áreas como engenharia, manufatura e
outras atividades relacionadas ao negócio automotivo.
A Jaguar Land Rover lançou o programa “Inspirando
os Trabalhadores de Amanhã” em 2015. Hoje, dos mais
de 100 alunos que completaram o curso, 12 estão
trabalhando na fábrica da empresa e muitos outros estão
também empregados na indústria automotiva da região.
Débora Esteves, que terminou o programa no ano
passado, agora é coach de produto na fábrica.
Sobre o “Inspirando os Trabalhadores de Amanhã”, ela
afirma: “Eu gostei do programa e ele me deu a
oportunidade de aprender habilidades. Creio que, sem
ele, eu não estaria trabalhando na Jaguar Land Rover
hoje“.
FÁ B R I C A N O B R A S I L
A fábrica foi concebida para apoiar os planos futuros da
empresa, por isso é totalmente flexível na sua produção.
Assim, ela representa o quanto a Jaguar Land Rover
acredita no potencial do mercado brasileiro, especial
mente no segmento premium, que hoje conta com ape
nas 2,5% de representatividade do mercado total de au
tomóveis. Em mercados maduros, este percentual pode
chegar a aproximadamente 10%, fato que mostra que há
espaço para a Jaguar Land Rover continuar crescendo
no País.
A fábrica inclui uma série de projetos ambientais,
como o recolhimento de águas pluviais e o plantio de
mais de 1,2 mil árvores nativas para ajudar a preservar
e melhorar o ecossistema do entorno. A Jaguar Land
Rover almeja alcançar o mundialmente reconhecido
ouro no certificado LEED de sustentabilidade –
tornando-se a primeira fábrica de automóveis no Brasil a
conquistar o selo.
A planta possui tecnologias avançadas de fabricação
e possui instalações de Certificações e Conformidade
de Emissões referência na América do Sul.
Como parte do comprometimento com a indústria
automotiva brasileira, a Jaguar Land Rover recebe com
ponentes como bancos, sistema de escapamento, chassi
e conjunto motor de fornecedores locais como Benteler
e IAC. Além disso, a Jaguar Land Rover tem investido
em serviços de assistência técnica para ajudar os forne
cedores a aumentar o nível de nacionalização no futuro.
“Gostaria de parabenizar a Jaguar Land Rover pelo
lançamento da fábrica em Itatiaia. A Jaguar Land Rover
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diz muito sobre o Reino Unido. Seus carros se destacam
pelo desempenho, robustez e estilo. Um investimento
deste porte no Brasil evidencia um momento especial
para a expansão global da empresa. É também um voto
de confiança no país. O Reino Unido
e o Brasil são parceiros de longa data,
CA DA T R Ê S
nos negócios e fora deles, e um lan
çamento como este torna a parceria
U VS P R E M I U M
ainda mais forte”, disse o embaixador
E N D I D O S
do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis.
A planta também inclui o primei
O B R AS I L ,
ro Centro Educacional (EBPC) da
Jaguar Land Rover fora do Reino
M É L A N D
Unido, que irá fornecer uma série de
OV E R , L Í D E R
atividades em sala de aula para até
12 mil crianças de escolas locais por
O S E G M E N TO
ano. Este modelo contribuirá com o
desenvolvimento de habilidades im
portantes no mercado de trabalho, ao exercitar a cons
ciência corporativa e inspirá-las a seguir carreiras gratifi
cantes na Jaguar Land Rover no futuro.
Wolfgang Stadler complementa: “Estamos orgulho
sos dos fortes laços que estabelecemos com as comuni
dades próximas de todas as nossas fábricas existentes –
e o mesmo acontece aqui no Brasil. Nosso EBPC é
apenas um passo que estamos dando para entregar pro
gramas educacionais interessantes a crianças de diversas
idades. A nossa ambição é incentivá-los a considerar
uma carreira na indústria automotiva no futuro“
O programa oferece experiência de trabalho, forma
ção e qualificações de empregabilidade para pessoas
em situação de desemprego, a fim de prepará-las para
oportunidades na indústria automotiva. É o primeiro

M A RKE

Itatiaia está localizada
entre Rio de Janeiro
e São Paulo, os dois
maiores mercados
brasileiros. A região
conta com um polo
industrial desenvolvido
e de fácil logística

projeto de formação desta natureza que a Jaguar Land
Rover tem implantado fora de sua matriz, no Reino Unido.
Centenas de crianças locais participaram das iniciativas
do “A Música Venceu“ e “Try Rugby”, projetos
sociais apoiados pela Jaguar Land Rover. Ambos são
desenhados para incentivar as crianças a desenvolver
habilidades e criar novas oportunidades em suas vidas.
Ainda este ano, duas escolas do Brasil vão competir nas
finais globais do Land Rover 4x4 nas Escolas de Desafio
de Tecnologia. Esta é uma competição educacional
inovadora que reúne ciência, tecnologia, engenharia e
matemática em módulos de aprendizagem.
UMA JORNADA PELO BRASIL
Para celebrar a inauguração de sua fábrica no Brasil, a
Jaguar Land Rover promoverá uma jornada com os
primeiros veículos Range Rover Evoque e Discovery
Sport produzidos na fábrica nacional. Os dois modelos
percorrerão milhares de quilômetros pelo Brasil em
uma jornada intitulada “Filhos Deste Solo” e que vai
mostrar o que os dois veículos têm em comum com
os brasileiros: força, confiança e um futuro brilhante.

A ação será amplamente divulgada pelos canais da
Land Rover nas redes sociais. Ela mostrará a grande
diversidade, não apenas de paisagens, praias e
montanhas, mas principalmente de povos e culturas
que existem no Brasil. A ideia é mostrar que os pri
meiros modelos que saíram da fábrica da Jaguar Land
Rover em Itatiaia, mais do que serem feitos no Brasil,
são produzidos por brasileiros, e para brasileiros.
JAGUAR LAND ROVER NO BRASIL
A Jaguar Land Rover está presente no Brasil há 25
anos. A Land Rover é líder no segmento SUV premium
no Brasil e a Jaguar é uma das marcas premium que
mais cresce no Brasil, com um um crescimento de
78,6% nos primeiros cinco meses de 2016 em relação
ao mesmo período de 2015.
A Jaguar Land Rover é a maior fabricante de
automóveis do Reino Unido. A empresa possui duas
marcas ícones da indústria automotiva britânica:
Jaguar, com veículos esportivos de alta performance,
e Land Rover, referência mundial em veículos utilitá
rios esportivos (SUV) premium. Controlada pelo grupo
indiano Tata Motors, a companhia conta com mais de
37 mil colaboradores em todo o mundo e comercializa
seus produtos em mais de 170 países. Possui hoje
quatro unidades fabris no Reino Unido, uma na China,
uma unidade de montagem local na Índia e uma em
construção na Eslováquia. A Jaguar Land Rover tam
bém inaugurou uma fábrica em Itatiaia/RJ no primeiro
semestre de 2016. Hoje sua rede de concessionários
no país abrange 35 unidades, sendo que todos serão
dual-brand até o final de 2016.
Assista à jornada: landrover.com.br/filhos-deste-solo
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EXPOSTOS AO
INVERNO
Uma viagem ao fim do
mundo para entender
o dia-a-dia em alguns
dos locais mais frios
do planeta

A expedição Polo do Frio reuniu a
aventureira Felicity Aston, o fotógrafo
e cineasta Manu Palomeque e o
especialista em mecânica Gísli Jónsson. A
expedição foi o sexto projeto a receber
patrocínio da Land Rover, que contribuiu
com 30 000 libras esterlinas e o
empréstimo de um Land Rover Defender.
Saiba mais sobre as aventuras de Aston
no portal felicityaston.co.uk
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A temperatura era de -51°C quando
a expedição Polo do Frio chegou a
Oymyakon, um posto remoto no nordeste
da Sibéria e oficialmente o vilarejo habitado
mais gelado da Terra.
Foram precisos quase dois meses para
lá chegar, dirigindo por mais de 20 000 km
desde o Reino Unido no fiel Land Rover
Defender vermelho da expedição. Para
resistir às baixas temperaturas, o carro foi
equipado com dispositivos de aquecimento
especiais para o motor e a cabina, um
depósito de combustível maior para
evitar paradas indesejadas e lubrificantes
especiais com ponto de congelamento mais
baixo do que o normal. Tudo para equipar
um veículo muito especial rumo a um
destino muito especial.
“Tudo parecia de ponta-cabeça em
Oymyakon”, diz Felicity Aston, a aventureira
britânica que liderou a expedição de três
pessoas. “As roupas liofilizadas podiam
ser dobradas como papel, a água fervente
evaporava instantaneamente, o combustível
virava cola e os picolés eram vendidos em
mesas ao ar livre, enquanto as frutas e os
vegetais eram aquecidos em cobertores”.
Possibilitada pelo patrocínio da Land
Rover e da Royal Geographical Society,
o objetivo da expedição era explorar as

implicações sociais, culturais e físicas do
inverno nas comunidades locais e descobrir
histórias da vida quotidiana no frio.
Foi conversando com moradores locais
e pesquisadores a caminho de Oymyakon,
que a equipe descobriu que o inverno
muitas vezes requer uma preparação
rigorosa e um alto grau de pensamento
criativo. No nordeste da Sibéria, por
exemplo, as vacas vestem “sutiãs” especiais
para manter os úberes quentes. Em
Yakutsk, os motoristas oferecem conselhos
engenhosos sobre como preparar o carro
para o frio, acrescentando uma segunda
lâmina de vidro nas janelas laterais. O vidro
adicional foi aplicado diretamente na janela
do Defender com fita adesiva e vedantes de
espuma, mas mostrou-se “extremamente
eficaz”.
Para outros, o inverno tinha um
significado mais simbólico. “No extremo
norte da Noruega, no Círculo Polar
Ártico, não significa escuridão, mas sim
cor: a chegada do sol baixo planando
no horizonte e dos céus raiados de
verde, encarnado e púrpura da aurora
boreal”, conta Aston. “E para os sami
skolt, no norte da Finlândia, o inverno
significa simplesmente renas. À procura
de pastagens, os skolt reúnem todos os
anos milhares de animais das florestas
circundantes. O tanger das manadas é um
espetáculo silencioso, só interrompido pelo
ruído das patas das renas atravessando a
neve”.
Apesar das muitas histórias diferentes,
foi a capacidade que o inverno tem de
inverter até as menores coisas da vida que
causou a maior impressão, diz Aston.
Foi impressionante para mim, que sou
física e meteorologista, como o frio extremo
altera radicalmente o comportamento do
que nos é familiar. Chegar a Oymyakon foi
como chegar num planeta diferente. Nestas
condições, são os detalhes da vida que se
tornam fascinantes”.

JUNTE-SE À AVENTURA
Explore outras Viagens Defender
e compartilhe a sua na página
landrover.com/defenderjourneys
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