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THE NEW WORLD OF JET CHARTER
DIRECT ACCESS TO 7,000+ PRIVATE AIRCRAFT

Jet charter by Victor offers total privacy and puts you
in complete control of your schedule.
With no membership fees and instant access to the
best aircraft and operators around the world, Victor’s
smart technology platform and 24/7 customer service
is revolutionising the world of jet charter.
Enjoy total freedom with jet charter by Victor, from
wherever you are to wherever you want to go.

+44 (0)20 7384 8550

+1 877 275 9336
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Fast track code:

ONELI
Download the Victor app for iOS to start your free
membership today: enter fast track code ONELI to join,
request a quote and compare jets before you book.
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ESTAMOS FAZENDO ANIVERSÁRIO
por isso pedimos ao maior explorador vivo
do mundo – Sir Ranulph Fiennes – para contar
como os Land Rovers impulsionaram muitas
de suas intrépidas expedições
VOLTE CONOSCO ÀS NOSSAS RAÍZES
num breve histórico da concepção, do
desenvolvimento, da evolução e das conquistas
do Land Rover original
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UM INESPERADO SOBREVIVENTE
do conjunto de veículos usado no lançamento
da Land Rover em 1948 ressurgiu recentemente
– então promovemos um reencontro dele com
ex-donos no edifício onde ele veio ao mundo

28

UMA ANÁLISE DO LEGADO PIONEIRO
da Primeira Expedição Intercontinental e
de como a Land Rover vem incentivando o
mundo da aventura e da exploração científica
ao longo dos anos

34

O LUXO SEM IGUAL
está personificado na história completa do
Range Rover; hoje, o primeiro SUV premium
do mundo continua na vanguarda
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A CAPACIDADE ESTÁ NO CERNE
de nosso segundo artigo O Mundo da
Aventura, uma história dos muitos desafios
já enfrentados pelo Range Rover
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A ERA DO DISCOVERY
chegou – leia a história das cinco gerações de
nosso versátil SUV, além de uma recapitulação
do impacto do Freelander
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ACEITE O DESAFIO
no terceiro artigo de nossa série O Mundo da
Aventura, em que abordamos o Camel Trophy
e o G4 Challenge

VIVA VOCÊ MESMO
empolgantes viagens de aventura, ao mesmo
tempo que desenvolve suas habilidades de
condução off-road com a ajuda da Land Rover
Experience
JUNTE-SE À NOSSA ASSESSORIA DE ESTILO
para acompanhar Dylan Jones, editor da
revista GQ britânica, e Gerry McGovern,
diretor de design da Land Rover, discutirem
design, inovação e o sentido da modernidade
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VISLUMBRE O FUTURO
examinando conosco o possível impacto da
eletrificação e dos veículos conectados
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SINTA UM FRIO NA BARRIGA
quando o piloto Ho-Pin Tung, da Fórmula E,
sobe com um Range Rover Sport PHEV os 999
degraus que levam à Porta do Céu, na China
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SEDUTORA
é uma maneira de descrever a equipe de
Operações de Veículos Especiais da Land Rover,
que encanta os clientes com suas maravilhas
produzidas sob encomenda
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DÊ UMA OLHADA EXCLUSIVA
no novo Range Rover SV Coupé de duas
portas, cuja produção será limitada a
999 veículos

88

CANTE PARABÉNS CONOSCO
ao comemorarmos nosso 70º aniversário com
um bolo de aniversário especial, tão saboroso
quanto tecnologicamente avançado
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AJUDE-NOS A COMEMORAR EM
GRANDE ESTILO
analisando, neste artigo sobre comemorações,
como todas as culturas ao redor do mundo
celebram marcos e conquistas especiais
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The Pioneers Of High Resolution Audio

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

PESSOAL

EM BUSCA DE AVENTURA

Uma vida inteira de
exploração: Sir Ranulph
Fiennes sabe melhor
do que ninguém o que é
necessário para realmente
ir Above & Beyond.

F O T O S : S A M B A R K E R / C O N T O U R B Y G E T T Y I M A G E S , PA R T I C U L A R

Sir Ranulph Fiennes, o maior explorador do mundo na atualidade,
reflete sobre suas inúmeras experiências com Land Rovers, de seus
primeiros tempos no exército a suas destemidas expedições por
todo o planeta.
Ainda me lembro da primeira vez que
me sentei ao volante de um Land Rover.
Era 1963 e eu estava servindo o exército
britânico na Alemanha. Certa noite, durante
um exercício noturno, tivemos de fazer
uma fuga rápida. Fiz questão de dirigir. No
entanto, o percurso era mais irregular do
que eu tinha imaginado e, em determinado
momento, desviamos por pouco de um
tronco de árvore, o que fez esse belo
Land Rover de chassi longo acabar numa
vala. Felizmente, tanto o carro como os ocupantes saíram ilesos, mas aquilo me custou
mais de um soldo mensal.
De lá para cá, os Land Rovers me acompanharam em inúmeras aventuras ao redor
do mundo, do Estreito de Bering ao Nilo
Branco e aos desertos de Omã. Juntos,
quebramos recordes mundiais, suportamos
calor intenso e frio penetrante e atravessamos algumas das paisagens mais remotas
e impressionantes do planeta.
A que provavelmente mais se destacou foi
nossa jornada para encontrar a cidade perdida de Ubar, a Atlântida das Areias – uma
busca que durou quase 25 anos. Começamos em 1968 e, em meados da década de
1980, tínhamos feito cinco expedições aos
longínquos desertos de Omã. Eu quis desistir, mas minha finada esposa Ginny foi inflexível: não havia essa opção. Por fim, em
1992, conseguimos na oitava tentativa.
Após perseverarmos por tanto tempo, a
sensação de conquista foi incrível.
É comum as pessoas perguntarem o que
me leva a circunavegar o globo, cruzar os
dois polos ou correr sete maratonas em
sete dias em sete continentes. A oportunidade de arrecadar dinheiro para filantropia
é uma enorme motivação. Houve várias
ocasiões em que sofri muito, e isso me ajudou a seguir em frente. Também me pego,
com frequência, voltando às pessoas que
mais respeito: imagino que meu pai e meu
avô estão observando, e não quero decepcioná-los ao entregar os pontos.
Não permita jamais que algo iniba seu
espírito de aventura, lembrando que ser

aventureiro não significa ser imprudente.
Mergulhar no desconhecido pode ser uma
perspectiva intimidante, e você tem de ser
sensato. Ao longo dos anos, nós cancelamos 40% de nossas tentativas de recorde,
para então refletirmos e tentarmos de novo.
Foram cinco anos e três tentativas até eu
conseguir subir o Everest. É um processo
de aprendizagem e, às vezes, o sucesso
após o fracasso pode proporcionar ainda
mais satisfação.
Com o tempo, descobri que é importantíssimo achar as pessoas certas para acompanhar você – não só para garantir o sucesso de uma expedição, mas também porque
dividir essas experiências pode torná-las
mais memoráveis.
E escolher o equipamento certo pode ser
tão decisivo quanto. Para mim, Land Rover
é sinônimo de confiabilidade máxima – durante minhas cinco décadas de exploração,
ela se mostrou uma das maneiras mais confiáveis de ir praticamente de qualquer ponto
A a qualquer ponto B imagináveis, com a
ajudinha de uma picareta. Esta edição especial de Onelife comemora os 70 anos desse
espírito único da Land Rover, um desejo indestrutível de ir above and beyond e de
explorar as muitas maravilhas do mundo.

Sir Ranulph Fiennes
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1948 – 2016

LAND ROVER SÉRIES I, II, III E DEFENDER
A ORIGEM DA ESPÉCIE: A EPOPEIA DO LAND ROVER ORIGINAL É
UMA DAS MAIS NOTÁVEIS DA HISTÓRIA DOS CARROS, ESTENDENDO-SE
POR 70 ANOS, COM INÚMERAS CENAS AMBIENTADAS EM TODOS
OS CANTOS DA TERRA. DAMOS AQUI SÓ UM GOSTINHO DE NOSSA
HERANÇA VERDADEIRAMENTE PIONEIRA E DESBRAVADORA.

01 Como tudo começou – o primeiro conceito de 1947 tinha volante central 02 Carros pré-produção quase prontos em Solihull no início de 1948
03 Dos agricultores à Família Real, não há limites para o Land Rover 04 A publicidade da época transmitia uma mensagem que permanece válida até
10

hoje 05 Os irmãos Ives venceram o Camel Trophy de 1989 com seu 110 06 O último Defender saiu da linha de produção em janeiro de 2016
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É selecionada a construção

Revelado no Salão do

O primeiro carro é

Começa a produção plena

O Rei George VI recebe o

em alumínio – até hoje uma

Automóvel de Amsterdã

licenciado

em agosto

100º carro montado

característica inconfundível

em 30 de abril

no Reino Unido em maio

O começo oficial da Land Rover foi no Salão do Automóvel de Amsterdã, em
30 de abril de 1948, quando três Land Rovers pré-produção (números 7, 5 e 3)
foram revelados ao público pela primeira vez. O local pode parecer incompatível
com um carro que se tornaria um ícone britânico: um embaixador de seu país de
origem em quase todas as outras nações do mundo e um item de exportação tão
importante e respeitado quanto o algodão de Manchester e o aço de Sheffield.
Mas você deve levar em conta que se tratava de um projeto em rápida evolução,
sem preocupação com as aparências, e que o Salão do Automóvel de Amsterdã,
respeitado internacionalmente, foi apenas o primeiro a acontecer depois de o
Land Rover ter sido projetado e de os primeiros protótipos terem sido montados.

F I G U R A S PAT E R N A S
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C LIEN TEL A R EAL
O rei George VI se tornou o primeiro
proprietário real de Land Rover logo no
primeiro ano de produção, quando foi
presenteado com o 100º exemplar
fabricado. Não demorou para que,
em 1951, a Land Rover recebesse seu
primeiro Royal Warrant, a autorização
real de fornecedor. Hoje, ela detém todas
as três autorizações, e os membros da
Família Real a escolheram para uso tanto
no âmbito público como no privado.
Alguns Land Rovers Série I foram
convertidos em veículos State Review
para o jovem casal real na década de
1950 e foram pintados da cor
preferencial, o Royal Claret, com uma
risca fina vermelha.
Porém, os membros da Família Real
também gostam de dirigir seus próprios
Land Rovers, e não só de andar como
passageiros. Nos anos 1970, Sua
Majestade Real e os filhos foram vistos
em eventos equestres em seu Série III
fabricado naquela década, muitas vezes
sentados no teto para poderem ver
melhor.
Mas o 110 de 1983 com motor V8 da
Rainha é provavelmente o Land Rover
Real mais conhecido, chegando a ser
reproduzido fielmente para uma cena
do filme A Rainha, de 2006.

F O T O S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 6 ) , N I C K A N S E L L / PA I M A G E S

Maurice Wilks era diretor de engenharia da Rover. Também era agricultor e
sabia que os outros agricultores britânicos precisavam de um veículo utilitário
acessível, leve e incansável. E o mais urgente: a economia britânica, que se recuperava da devastação da guerra, precisava de novos produtos de nível internacional que pudesse exportar.
Um fato célebre é que Maurice desenhou pela primeira vez sua resposta a
essas duas necessidades na areia de Red Wharf Bay, no norte de Gales, em
princípios de 1947. O irmão Spencer era diretor-executivo da Rover e o estava
acompanhando numa caminhada na praia naquele dia. Os dois perceberam
que tinham descoberto algo.
No verão, eles tinham construído seu primeiro protótipo, mas, com o volante
na posição central, ainda não se tratava de um Land Rover de verdade. Em outubro de 1947, o conselho da Rover aprovou o projeto e, em março de 1948, foi
montado o primeiro protótipo de um genuíno Land Rover. Posteriormente, ele
foi licenciado com a placa HUE 166 e existe até hoje: está no British Motor
Museum e é frequentador assíduo de reuniões e eventos da Land Rover. Apenas um ano tinha se passado, sendo que, no caso dos carros modernos, podem
transcorrer cinco anos do primeiro esboço à estreia numa exposição de carros.
Aliás, 1948 foi um ano que se caracterizou por acontecimentos inéditos: o
lançamento oficial do Land Rover aconteceu em abril em Amsterdã (vide página
18), o primeiro Land Rover foi licenciado para rodar em maio e, em agosto, os
primeiros veículos de produção plena começaram a sair da fábrica de Solihull.
Isso só foi interrompido em janeiro de 2016.
O projeto de Maurice e a decisão de Spencer de apostar nele foram ações
rápidas, instintivas e brilhantes. Mas os irmãos não acertaram em tudo. Achavam que poderiam vender 50 Land Rovers por semana, e o conselho superior
da Rover aprovou a capacidade de montagem de até 100 por semana e uma
produção inicial de 2.000 unidades. O sistema de números de série previa vendas de apenas quatro dígitos por ano, mas, no segundo ano completo de produção, foram fabricados quase 16.000 e, em 1954, havia 100.000 veículos rodando! O esquema de numeração foi logo alterado.
Maurice também achava que os compradores desejariam uma versão mais
confortável do Land Rover; então, em 1948, a prestigiosa fabricante de carrocerias Tickford foi contratada especialmente para produzir uma Station Wagon
com estrutura de mogno capaz de acomodar grupos de tiro de sete pessoas.
Foi uma previsão genial do futuro mercado de veículos 4x4 mais versáteis e luxuosos, que a Land Rover criaria e dominaria com o Range Rover. No entanto,
essa Station Wagon estava à frente de seu tempo e talvez fosse um tanto cara,
ao preço de £ 1.000 no Reino Unido, em comparação com as £ 450 da versão
padrão. A produção foi interrompida sem alarde, mas, em 1953, surgiu uma
Station Wagon mais utilitária, fabricada pela própria empresa, que se tornou
um alicerce da linha de produtos e um sucesso de vendas.
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É lançada a versão

Primeiro pedido do

Primeira missão militar

É lançado o 107, primeira

Primeiro carro entregue

Tickford Station Wagon

exército, a cor muda para

– na Coreia

versão com chassi longo

à Cruz Vermelha

|

1954

verde-bronze

“ O Land Rover Defender esteve
ao meu lado mais vezes do que
consigo lembrar. É conhecido
e respeitado por mim e por
muitos outros aventureiros
por sua alta confiabilidade,
e foi uma honra ser convidado
a participar da montagem do
carro de número dois milhões.”
BEAR GRYLLS,
AVENTUREIRO
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Sir Winston Churchill 04 A Tickford Station Wagon, baseada na Série I, foi
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cada Land Rover
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maio, com design de David
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01 O carro de número 100.000 sai da linha de produção em 1954
02 A partir de 1972, versões Forward Control foram produzidas
principalmente para missões militares. Muitos carros de
bombeiro para uso civil também foram montados, e a plataforma
chegou a ser usada para criar táxis futuristas para o filme O Juiz,
de 1995 03 A versão Safari Station Wagon da Série III era versátil
e muito procurada 04 Foram produzidas diversas versões
militares especiais, como a “Lightweight”, de meia tonelada,
adequada para transporte aéreo 05 A estrela internacional
Sophia Loren dá um toque de sofisticação e glamour
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É lançada a Série III

É lançado o primeiro V8

É lançada a hoje consagrada

É lançada a versão

O 110 vence seu primeiro

versão County

Land Rover 110

Camel Trophy no Zaire

Como as vendas crescentes comprovaram, o mercado-alvo imaginado originalmente por Maurice adorou o novo Land Rover. Num dos primeiros testes, uma
revista britânica deu um Land Rover a um agricultor, que achou que “ele fazia o
trabalho de seis bons cavalos”. E, como Maurice havia previsto, a necessidade
dos agricultores britânicos – de um veículo confiável, com preço razoável e
capaz de transportar ou rebocar pessoas e suprimentos para lugares de outro
modo inacessíveis – era a mesma de inúmeros outros compradores de outros
setores e do mundo todo.

F O T O S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

O DEVER CHAMA
A primeira encomenda do exército britânico veio em 1949. O pedido era tão grande (quase 2.000 veículos) que, para manter o custo baixo, todos os Land Rovers
utilizaram a pintura verde-bronze do exército até 1953, quando também passaram
a ser oferecidas pinturas em azul e em cinza. O Land Rover realizou sua primeira
missão militar na Coreia em 1950 e continua a servir sua nação, mais recentemente no Iraque e no Afeganistão. Passou a servir, em muitas versões diferentes,
a Marinha Real, os Fuzileiros Reais e a Força Aérea Real, bem como outras forças
militares e a ONU ao redor do mundo. Muitos servem ainda hoje.
Isso inspirou o nome “Defender”, que o Land Rover original recebeu em
1989 para distingui-lo do novo Land Rover Discovery. “Sempre fui adepto do
Defender, desde minha época nos Fuzileiros”,
diz Monty Hall, biólogo marinho, conservacio“ Para mim, o mais
nista e embaixador da Land Rover. “Se tem um
veículo no qual eu quero estar sentado quanincrível do Defender
do as coisas começam a dar
não é o veículo em si,
errado, é o Defender, meu tapete mágico”.
mas as pessoas que
E, como seria de se esperar, em virtude
podemos ajudar por
dessa grande confiabilidade, ele foi adotado de
conseguirmos
imediato e com entusiasmo pelos exploradores.
chegar a esses
O major Henri LeBlanc foi o primeiro. Tinha se
passado somente um ano desde o início da
lugares.”
produção quando ele pilotou um dos primeiros
MIKE ADAMSON,
modelos, de “80 polegadas”, até o que era na
EXECUTIVO-CHEFE
época a Abissínia, estabelecendo uma rede de
DA CRUZ VERMELHA BRITÂNICA
exportação no trajeto.
Entre os exploradores de Land Rover mais
notáveis houve muitas mulheres. A aventureira australiana Barbara Toy cruzou o
norte da África e o Oriente Médio com seu “Pollyanna”, fabricado em 1950. Em
1958, três britânicas guiaram 25.700 quilômetros de Londres ao Himalaia. Subiram uma montanha virgem no Afeganistão, que denominaram “Pico das Esposas”. E, em 1968, seis avós com idade média de 57 anos dirigiram três Land Rovers Série II por 24.000 quilômetros de Londres à Austrália para visitar os netos.

E V O L U Ç Ã O S U T I L E C O N S TA N T E
O Land Rover evoluiu visualmente, embora o primeiro e o último tenham uma
clara relação entre si. O Série II, usado na expedição das avós, foi o primeiro a
fazer uma concessão ao estilo, tendo sido lançado com uma remodelação sutil,
mas eficaz, concebida pelo genial designer da Rover David Bache, a qual incluía
a inconfundível estrutura arredondada que o caracterizaria até o fim.
A maior mudança de todas veio em 1969, quando os faróis saíram de trás da
grade e foram para os para-lamas, melhorando muito o visual do carro. Nem todas
as mudanças foram aceitas unanimemente logo de cara – clientes australianos protestaram no lançamento do Série III em 1971 porque sua nova e moderna grade
de plástico moldado não podia mais ser retirada e usada para fazer churrasco.
E, como em todos os Land Rovers modernos, a engenharia evoluiu de forma
rápida e contínua ao longo de seis gerações, em resposta ao que Solihull aprendia com o uso pesado que era feito de seus carros. O tamanho do motor

UTILIDADE PÚBLICA
Os Land Rovers das séries originais
e os Defenders continuam atuando
com destaque numa infinidade de
funções civis que exigem um veículo
robusto e versátil.
A Cruz Vermelha encomendou seu
primeiro Land Rover em 1954, iniciando
um estreito relacionamento que dura
até hoje: os Land Rovers vêm levando
ajuda a, literalmente, milhões de
pessoas ao redor do mundo.
Land Rovers de todas as eras foram
amplamente utilizados por serviços de
policiamento, de combate a incêndios
e de ambulância, e organizações de
resgate continuam a tirar pleno
proveito da capacidade dos veículos
em ações que vão de resgates em
montanhas até o lançamento de barcos
salva-vidas no mar a partir da praia.
Outros ajudam autoridades locais
a manter a infraestrutura essencial,
enquanto muitos veterinários contam
com eles para tratar animais em
lugares de difícil acesso. Empresas de
comunicações e a BBC os empregam
para chegar a transmissores remotos.
Qualquer que tenha sido a
necessidade, com certeza um Land Rover
ajudou em mais de uma ocasião.
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É lançada a versão

É lançado o 90 com motor

É introduzido o nome

É lançada a versão North

O exército faz a primeira

Land Rover 90

V8, um dos carros mais

“Defender”

American Spec (NAS) com

encomenda da versão Wolf

consagrados

1997

motor V8

cresceu depressa a partir do 1,6 litro original, e foram acrescentadas uma versão
diesel e uma V8. A adoção da suspensão com molas helicoidais do Range Rover
nas versões 90 e 110 a partir de 1983 finalmente proporcionou ao Land Rover
um conforto tão grande quanto sua capacidade.
Os primeiros Land Rovers podem parecer rudimentares em comparação com
a atual linha da empresa, repleta de tecnologia, mas há um atributo fundamental
que liga os primeiríssimos Série I ao último Range Rover Velar ou Range Rover
PHEV. Maurice Wilks adotou, para sua criação, o chassi feito de “Birmabright”,
uma liga de alumínio leve, resistente à ferrugem e que, depois da guerra, era
mais fácil de obter do que o aço. O uso de alumínio para reduzir o peso permanece uma característica essencial da engenharia da Land Rover e vem ganhando
cada vez mais importância na corrida para diminuir as emissões e efetuar a transição para propulsão híbrida e elétrica.
Mais para o fim de seu período de produção, o Defender deu uma contribuição direta à transição do Land Rover para esses novos meios de propulsão,
mérito talvez não devidamente reconhecido. Em 2011, um Game Viewer Concept totalmente elétrico foi montado e colocado em operação numa reserva de
vida selvagem na África do Sul. Era capaz de se aproximar dos animais em silêncio, sem incomodá-los, e de segui-los por oito horas, além de ter a mesma capacidade off-road de um Defender comum, mas sem emitir nada pelo escapamento. Em 2013, começou o teste de sete Veículos de Pesquisa Elétricos Defender.
Um deles foi usado no Projeto Éden, na Cornualha, para puxar um trem de 12
toneladas com 60 passageiros por uma rampa com seis por cento de inclinação.
Maurice e Spencer Wilks certamente teriam ficado impressionados.

I N Í C I O D E U M A N O VA E R A

Em maio de 2015, o Defender de número dois
milhões foi montado por alguns nomes famosos, há muito tempo associados à Land Rover.
Entre eles, o aventureiro Bear Grylls e a atriz
Virginia McKenna, que estrelou, ao lado dos
Land Rovers dela, o filme A História de Elsa
(Born Free, no nome em inglês), de 1966,
bem como (apropriadamente) o engenheiro
de desenvolvimento original ainda vivo, ArVIRGINIA MCKENNA OBE,
thur Goddard. Esse carro ímpar, feito sob meATRIZ E FUNDADORA
dida, foi leiloado pela Bonhams em dezembro
DA FUNDAÇÃO BORN FREE
daquele ano em prol das instituições beneficentes apoiadas pela Land Rover: a Fundação
Born Free, instituída após o lançamento do filme para proteger os animais selvagens, verdadeiros astros e estrelas do filme, a Cruz Vermelha e o Crescente
Vermelho. O martelo foi batido para a espantosa oferta de £ 400.000, um reflexo da importância desse veículo-marco e um reconhecimento do Land Rover
original como um dos carros mais importantes de todos os tempos.
Em 28 de janeiro de 2016, apenas um mês após o leilão, o último Defender
saiu da linha de produção de Solihull. Ele tinha chassi curto e capota de lona
verde Grasmere, concebido de modo a ser o mais parecido possível com os primeiros Land Rovers que tinham sido montados lá 68 anos antes. Mas essa história extraordinária não está no fim. Naquele mesmo dia, a Jaguar Land Rover
Classic anunciou seu programa “Reborn” para restaurar alguns Série I de acordo
com as especificações de fábrica, o que expressa a relevância histórica do
Land Rover original e sua importância para a Land Rover. No mais, os centros
de design e engenharia da empresa estão trabalhando arduamente na continuação dessa história e numa estimulante nova era.
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PL ATAFOR M A V ER SÁTIL
O Land Rover facilita grandes
modificações, já que sua carcaça de
alumínio separada pode ser removida
ou adaptada a finalidades específicas.
Isso acontece com frequência devido
às altíssimas exigências impostas aos
carros pelos donos aventureiros, e o
início dos anos 1960 foi um período
particularmente fértil para as
reconfigurações criativas.
A empresa escocesa Cuthbertson
encaixava esteiras no Land Rover
Série II para o veículo cruzar brejos
ou enfrentar situações off-road
extremas. Mais ou menos na mesma
época, a Roadless removia a carcaça
do Land Rover e instalava enormes
rodas de trator para criar o Forest
Rover, capaz de passar por cima de
tocos e troncos de árvores ou por
sulcos profundos.
O esquisito “90 Flutuante” foi visto
pela primeira vez na água na regata
Cowes Week de 1989, equipado com
os flutuadores usados em protótipos
de Land Rovers militares anfíbios
desenvolvidos secretamente nos
anos 1960.

F O T O S : P E T E R R O B A I N ( 1 ) , L A N D R O V E R B O R N F R E E F O U N D AT I O N

“Acho que, de certa
forma, o Defender é
o defensor da vida
selvagem. E toda
a história do Land
Rover Defender faz
parte de nossa família.
As lembranças são
muito intensas.”
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Aparece em Lara Croft: Tomb

Aparece em A Rainha, com

Aprece em 007 – Quantum

O Defender de número

A produção é finalmente

Raider, com Angelina Jolie

Dame Helen Mirren

of Solace, com Daniel Craig

dois milhões é produzido

encerrada em 29 de janeiro

em maio

01
01 A semelhança da família é clara ao longo
da evolução de sete décadas do Land Rover
02 Land Rovers estrelaram vários filmes
da série 007 ao lado de James Bond 03 O
filme A História de Elsa, de 1966, simbolizou
o envolvimento contínuo da Land Rover nas
iniciativas de conservação da vida selvagem
04 Apropriadamente, Arthur Goddard, um dos
engenheiros de desenvolvimento originais
de 1948, ajudou a montar o Land Rover de
02
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número dois milhões

03

04
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O Land Rover pré-produção número 7 reapareceu
inesperadamente 70 anos depois de ter sido revelado
ao público no Salão do Automóvel de Amsterdã de 1948.
Onelife localizou dois ex-donos para se reencontrarem com
este incrível sobrevivente no edifício onde ele nasceu.
T E X T O
D E S I G N

R

L U K E
D O

P O N S F O R D
C E N Á R I O
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“ O V E Í C U LO M A I S V E R SÁT I L DA
G R Ã- B R E TA N H A – O L A N D R OV E R .
PA R A O FAZ E N D E I R O , O CA M P O N Ê S
E PA R A U S O I N D U ST R I A L G E R A L .”
T E X TO Q U E C O N S TAVA N A P L A C A D O E S TA N D E D A L A N D R O V E R
NO SALÃO DO AUTOMÓVEL DE AMSTERDÃ DE 1948

Para quem passa pela estrada, é difícil avaliar a história de muitas
reestruturações e constante evolução da fábrica da Land Rover em
Lode Lane, na cidade de Solihull. Os veículos mais recentes e avançados da empresa, entre os quais o Range Rover Velar, o Range Rover
e o veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) Range Rover Sport, são feitos aqui, mas, para além do perímetro e da segurança rigorosa, sobrevive um discreto edifício que é o próprio núcleo do célebre passado
da Land Rover.
Originalmente construída em 1939 como a segunda de duas
“fábricas-sombra” destinadas à preparação para a guerra, Lode Lane
foi usada em primeiro lugar para montar motores de aeronave Bristol
Hercules, antes de ser assumida pela Rover em 1945 para a produção
de carros. O desenvolvimento, o projeto de engenharia e os testes
dos Land Rovers pré-produção começaram aqui em 1947, e foi no
departamento de engenharia, no Bloco 1, que foram montados os
primeiríssimos carros Land Rover Série 1 pré-produção, numerados
de 01 a 48. Depois, modelos das Séries 1, 2, 2a, 3, 3a e Defender
também foram montados aqui, embora no Bloco 3, até a produção
ser finalmente encerrada em janeiro de 2016.
Um dos poucos edifícios originais que ainda permanecem em Lode
Lane, com seus tijolos à vista castigados pelo tempo, o Bloco 1 foi testemunha da história da Land Rover desde o primeiro dia. Até as partes
com telhado de vidro continuam cobertas de camuflagem desbotada
do período da 2ª Guerra Mundial. É um ambiente apropriado, portanto, para um evento de boas-vindas muito especial. Isso porque, hoje,
o Bloco 1 está recebendo um convidado ilustríssimo – o Land Rover
pré-produção número L07, que debutou para o mundo como o “Veículo Mais Versátil da Grã-Bretanha” no Salão do Automóvel de Amsterdã em 30 de abril de 1948 e que esteve perdido por muito tempo.
Ele foi um dos primeiros Land Rovers a serem vistos em público,
juntamente com seus irmãos L03 e L05 (o L é de “left-hand drive”,
ou “volante do lado esquerdo”). Contudo, esse veículo de grande
importância foi vendido em junho de 1955 e licenciado para rodar
no Reino Unido com as placas SNX 910. Como não havia registro de
seu paradeiro desde o fim de 1968, ele foi dado como perdido. Mas,
quase que por mágica, foi encontrado – e, apropriadamente, por alguém com uma longa relação pessoal com Lode Lane.

SETE, UM NÚMERO DA SORTE

Acima: o SNX 910 é apresentado aos
ex-donos Reg Mason e June Maddison.
No alto, à direita: o carro de volta ao
exato lugar onde nasceu.
Abaixo, à direita: Reg Mason o salvou
de virar sucata, mas, na época, não
imaginou a importância dele.
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Reg Mason conhece o local, tendo começado a trabalhar aqui na
tenra idade de 14 anos, na linha de produção do Rover P5, ao lado
de onde os Land Rovers eram montados. Hoje aposentado, Reg é fã
incondicional da Land Rover e, no restante de sua carreira na marca,
passou por diversos cargos ao longo de 25 anos. O que ele realmente não esperava era voltar aos edifícios originais. No entanto, uma
visita casual à sua oficina independente em 2016 viria a desencadear
uma série de eventos que o fariam voltar agora ao Bloco 1 e ficar ao
lado de um dos primeiros protótipos do Land Rover.

AM STERDA M

1948

“O MOTOR TINHA O NÚMERO 6, E A CAIXA
DE CÂMBIO E O RADIADOR TINHAM AMBOS
O N Ú M E R O 7. T U D O S E E N C A I X AVA .”
R E G M A S O N , E N T U S I A S TA D A L A N D R O V E R Q U E R E D E S C O B R I U O C A R R O
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“É uma história realmente incrível”, Mason sorri, enquanto anda
lentamente ao redor do SNX 910, absorvendo cada detalhe dos painéis da carroceria, bastante desgastados. “Eu tinha uma pequena
oficina em Birmingham, e um dia apareceu um cara perguntando se
eu teria interesse em comprar dois velhos Land Rovers Série 1 que
estavam no quintal dele desde 1988. Se eu não tivesse interesse, ele
iria transformá-los em sucata, pois precisava liberar o espaço. Eu não
liguei muito para aquilo, então só depois de dois meses é que me
dei ao trabalho de ir lá para dar uma olhada”, recorda ele, balançando a cabeça com espanto.
Quando Reg finalmente foi checar os veículos, apresentaram-lhe
um carro completo e “um verdadeiro ferro-velho”, ambos enterrados
até os eixos em 20 anos de barro acumulado. Acertado o preço com
o vendedor, Mason e o amigo Dave Amphiett levaram quase quatro
meses para desenterrar os dois carros e levá-los à oficina dele.
Somente quando Reg mostrou uma série de fotos que tinha tirado
dos carros a um amigo – um grande fã da Série 1 – foi que ele se deu
conta de que uma de suas compras podia ser algo um tanto especial.
“Pela coluna da direção, ele identificou o carro carcomido como um
protótipo”, explica Mason. “A unidade de produção normal tem um
suporte prensado em peça única, enquanto a coluna do meu carro tinha três suportes soldados uns aos outros.” Numa nova inspeção, Reg
descobriu que o número 7 no chassi identificava o carro como um dos
primeiros protótipos. “O motor tinha o número 6, e a caixa de câmbio
e o radiador tinham ambos o número 7. Tudo se encaixava. Foi aí que
eu soube que tinha em meu poder um animal raro.”

PRÉ -PRODUÇÃO

NO. 7

“O CARRO TINHA
SIDO CONCEBIDO
E P R OJ E TA D O E M
Q U E STÃO D E M E S E S ,
E A M A I O R PA RT E
DOS TESTES FOI
F E I TA S Ó P O R N Ó S
T R Ê S .”
ARTHUR GODDARD,
E N G E N H E I R O D E D E S E N V O LV I M E N T O
DA LAND ROVER EM 1948

P R O J E TA D O PA R A O S U C E S S O
A Land Rover enviou uma equipe liderada por Mike Bishop, historiador
e especialista da empresa, para analisar o L07, e a autenticidade foi
confirmada. Depois de comprá-lo de Mason, a equipe da Land Rover
descobriu, durante meses de pesquisa, que o SNX 910 era um veículo de teste de motor, montado em princípios de 1948, e que foi um
dos primeiros dez protótipos pré-produção a serem postos à prova
por Arthur Goddard, lendário engenheiro da Land Rover, pelo piloto
de testes Johnny Cullen e por ninguém menos que Maurice Wilks,
na época diretor técnico da Rover, e que havia sido o idealizador
original do Land Rover.
Talvez ainda mais importante seja o fato de que ele foi um veículo
de lançamento no Salão do Automóvel de Amsterdã de 1948. “Pode-se afirmar com segurança que o Land Rover foi muito bem recebido na exposição”, diz Arthur Goddard, hoje com 96 anos, que estava presente no lançamento. “Também vale recordar que o carro
tinha sido concebido e projetado em questão de meses, e a maior
parte dos testes foi feita só por nós três, perto da casa de veraneio
do Maurice Wilks, em Anglesey. Na época da exposição, apenas dez
dos protótipos estavam prontos. Eu mesmo dirigi um protótipo, o
número 3, até Amsterdã. Foi minha primeira viagem ao exterior”,
diz ele, com uma risada. “Porém, em última análise, o sucesso do
Land Rover mudou o destino da Rover.” De fato, 24.000 exemplares
foram produzidos nos dois primeiros anos.
No fim de 1948, depois da estreia em Amsterdã, o número 7 foi
convertido de sua especificação original, com volante do lado esquerdo, para volante do lado direito. Ele foi mantido pela Land Rover até
1955, quando foi vendido a seu primeiro dono, um morador de
Solihull. Segundo o diário de bordo original, de papel bege, que
também sobreviveu milagrosamente, o carro passou então por uma
série de donos da região de Midlands até chegar ao último proprietário, Alexander Maddison, de Alderminster, perto de Stratford-upon-Avon, que tinha uma empresa de laticínios, mas também
comprava e vendia carros. O Sr. Maddison foi dono dele de 1967 a
1969, aí os rastros sumiram até Reg Mason receber o visitante em
sua oficina 48 anos depois.

No alto, à esquerda: June
Maddison revê o SNX 910
pela primeira vez desde 1969.
Embaixo, no centro: o diário
de bordo original do carro,
de papel bege, sobreviveu
por milagre, preservando
o histórico de donos até
Alexander Maddison, que
o comprou em 1967.
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TRABALHO DURO

“TODO O SUCESSO
Q U E C H E G A R I A PA R A
A LAND ROVER VEIO
ESSENCIALMENTE
D E ST E CA R R O .”
TIM HANNIG, DIRETOR DA
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC

Seu desaparecimento dos registros levou os especialistas da Land
Rover a supor que o SNX 910 tinha virado sucata, mas Reg Mason
descobriu, através do homem de quem comprou o “ferro-velho”,
que ele possivelmente tinha sido usado numa fazenda de gado por
grande parte da década seguinte, até acabar num campo em Gales,
onde passou por outros 20 anos de trabalho duro, sendo utilizado
como fonte de energia estacionária para uma serra de madeira.
Qualquer que tenha sido o seu uso, uma observação superficial
da lataria fortemente marcada, desgastada e multicolorida do
número 7 indica que ele não teve uma vida fácil. A própria June
Maddison, viúva de Alexander Maddison (que Onelife localizou
especialmente para esta matéria), não fazia ideia do que tinha
sido feito do Série 1 do marido depois de 1969. O reencontro
dela com o carro foi emocionante, já que ela imediatamente
reconheceu a caligrafia do saudoso marido no diário de bordo,
em anotações de 1967 e 1968. “O Alexander era dono de um
monte de motocicletas e carros naquela época”, ela conta, “e
este é um dos vários Land Rovers que ele tinha”. É bem provável
que ele nem soubesse a importância deste exemplar quando
pertencia a ele.

P R E S E R VA Ç Ã O D E U M Í C O N E

Abaixo, à esquerda: Tim Hannig,
diretor da Jaguar Land Rover
Classic (à esquerda), com Mike
Bishop, historiador da Land Rover
e curador da Classic Collection,
que atestou a autenticidade do L07.
Abaixo, à direita: a pátina do
carro será mantida.
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Agora, porém, devido à imensa importância do número 7, ele será
ressuscitado pela Classic Works, unidade especializada em restauração e peças da Jaguar Land Rover, situada perto de Coventry.
“O plano é fazer uma restauração do tipo ‘pátina’ no carro e
um conserto mecânico geral”, explica a experiente engenheira
Susan Tonks, gerente do projeto. “O L07 será posto em conformidade com as normas vigentes do Ministério do Transporte, de
modo que será perfeitamente seguro dirigi-lo, mas ele ainda terá
o aspecto de um carro de 70 anos, como tem no momento.”
Para sorte de Tonks, a maior parte dos painéis da carroceria e
do capô do carro é recuperável, e mesmo o para-brisa e a

PROJETADO PARA EXPLORAR
A Land Rover estreou uma parceria com a marca líder de carros
de luxo para bebês, iCandy. Com design inovador e estilo inspirado
pelo novo Discovery, demos uma olhada no que é preciso para
criar um produto tão exclusivo.

O primeiro carrinho de bebê de quatro rodas para
todos os terrenos, da iCandy, é um tributo à grande
capacidade da Land Rover, combinando habilidades
de design, inovações técnicas e qualidade
comprovada de duas marcas britânicas de
grande sucesso. Ele incorpora os estilos e
funcionalidades imediatamente reconhecíveis tanto
de um veículo Land Rover para todos os terrenos
quanto de um carrinho de bebê iCandy.
Lançado no Frankfurt Motor Show, produto de uma
colaboração entre as equipes de design da iCandy
e Land Rover, este carrinho de bebê incorpora linhas
de design do mais recente Discovery, além da sua
capacidade de ‘ir a qualquer lugar’.

“COM UM DNA TÃO
FORTE DAS DUAS
MARCAS, ERA
IMPORTANTE QUE
CONSEGUÍSSEMOS
ALCANÇAR UM EQUILÍBRIO
SINÉRGICO E VISUAL.“
PAUL WALKER,
QUE LIDEROU O PROJETO DE DESIGN

Todos os detalhes foram executados
meticulosamente. O modelo icônico
da grade da Land Rover aparece
no tecido da cobertura, criando
uma declaração de estilo atraente,
enquanto a costura do assento
reflete aquela encontrada nos
modelos Land Rover. Uma mochila
exclusiva encaixa perfeitamente
na cesta espaçosa do carrinho,
oferecendo mais praticidade para
pais aventureiros.
Paul Walker, que liderou o projeto de design na iCandy explica: Com um
DNA tão forte das duas marcas, era importante que conseguíssemos
alcançar um equilíbrio sinérgico e visual. Cada aspecto do carrinho
de bebê foi cuidadosamente considerado para oferecer não apenas
funcionalidade e projeto brilhantes, mas também o estilo icônico pelo
qual ambas as marcas se tornaram reconhecidas”.
Ver este carrinho de bebê, ao vivo e a cores, revela que o processo
produziu algo impressionante e distinto, ao mesmo tempo que continua
fiel à identidade de cada uma das marcas. Para pais que desejam ir
além, a iCandy e a Land Rover oferecem a solução perfeita.
O carrinho de bebê iCandy para Land Rover estará disponível nas lojas
a partir da primavera de 2018.
Acesse www.iCandyWorld.com/icandyforlandrover para mais detalhes.
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No alto, à esquerda: o
Land Rover pré-produção
número 7 na condição em
que foi redescoberto num
jardim por Reg Mason.
Abaixo, à esquerda: a
equipe de especialistas da
Classic Works dará nova
vida ao SNX 910.

“ O P L A N O É FAZ E R U M A
R E S TA U R A Ç Ã O D O T I P O
‘ PÁT I N A’ N O C A R R O E
UM CONSERTO
M E C Â N I C O G E R A L .”
SUSAN TONKS, ENGENHEIRA SÊNIOR
DA LAND ROVER CLASSIC

CARROS AUTÊNTICOS,
ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS
A Jaguar Land Rover Classic Works, divisão que está
restaurando o número 7 pré-produção, está apta a
montar para você um Série 1 novo de fábrica dentro
de seu programa “Reborn” (“Renascido”, em inglês).
Os especialistas da Classic Works podem
prospectar um carro, se necessário, antes de
submetê-lo a uma avaliação minuciosa. Então, eles
o desmontam e remontam de maneira que fique
em estado de novo, com ênfase em conservar as
peças originais para manter a autenticidade.
Uma vez concluído, cada Land Rover “renascido”
vem com uma garantia de 12 meses ou 12.000 milhas.
Os carros estão disponíveis nas cinco cores originais
da época, ou seja, verde-claro, verde-bronze, azul da
Força Aérea Real, cinza-pombo e vermelho-papoula.
Os técnicos especializados das novas instalações
de 14.000 m2 construídas para esse fim, as maiores
desse tipo no mundo, também montam Range Rovers
antigos dentro do programa “Reborn”. E podem
realizar manutenção em seu carro para que fique de
acordo com os altos padrões de fábrica.
E, ainda por cima, a Land Rover Classic Works é
uma fonte de peças sobressalentes originais. Você
também pode curtir a experiência de dirigir veículos
clássicos e fazer um passeio pelas impressionantes
instalações e pela coleção de clássicos, bem
como comprar uma ampla variedade de artigos
consagrados e produtos de marca.
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moldura originais de algum modo permaneceram intactos – tudo
isso, graças ao chassi galvanizado e à construção em liga de alumínio Birmabright bastante espessa do protótipo do Série 1. Algumas
outras partes do carro, contudo, exigirão mais trabalho. “A antepara
está bastante enferrujada. É a parte que estava enterrada, então teremos de tomar uma decisão sobre o que fazer com ela. Também
só saberemos o estado real do chassi quando o desmontarmos por
completo, mas o plano é reparar quaisquer furos com materiais compatíveis para deixar o carro seguro e depois dar novamente aos reparos um visual de desgaste para harmonizar com o restante.”
Enquanto isso, o motor original de 1,6 litro movido a gasolina e a
caixa de câmbio original serão desmontados e restaurados para voltar
ao antigo esplendor, sendo que uma rachadura no bloco do motor precisará ser soldada. A pátina será mantida nos dois, na medida do possível, para combinar com a parte externa do carro. Para fins de segurança, o sistema de freios será totalmente novo, mas estará de acordo com
a época em termos de operação e aparência, e as rodas corretas serão
equipadas com pneus novos. O interior também se beneficiará de bancos novos e de um painel de instrumentos plenamente operacional.
Parece que Tonks e sua seleta equipe de artesãos têm um grande
desafio pela frente, mas essa engenheira tarimbada não se intimida
nem um pouco. “Achamos que a restauração levará entre nove e 12
meses para ser feita, dependendo da condição do carro”, ela conclui. “Vamos começar depois do 70º aniversário da Land Rover, em
abril, de modo que o número 7 deverá estar funcionando a todo
vapor em meados de 2019.”

E N O R M E I M P O R TÂ N C I A
Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover Classic Works, que também esteve na sessão fotográfica de Onelife na fábrica original em
Solihull, acrescenta: “Este é o carro mais importante entre os que se
perderam. Todo o sucesso que chegaria para a Land Rover veio essencialmente deste carro. Em muitos aspectos, ele foi o pai de todos
os Land Rovers, e é isso o que o torna especialíssimo para nós. Além
disso, o primeiro carro pré-produção, de placas HUE 166, está firme e
forte, mas pertence ao British Motor Museum. Isso significa que o L07
será o Land Rover mais antigo em nossa coleção histórica. Como a
Land Rover fará 70 anos este ano, ele não podia ser mais relevante”.
E quais são os planos para este carro pré-produção desaparecido
por tanto tempo, quando estiver restaurado e em plena condição de
rodar? “Ficará guardado e receberá cuidados em nossas instalações
da Classic Works”, diz Hannig, com um sorriso.
Chega de trabalho duro, chega de deterioração – passados 70 anos,
o Land Rover número 7 voltou para casa para ser visto e valorizado
novamente por um público de admiradores, assim como o foi em
Amsterdã, em 1948.
SA I B A M A I S visite: landrover.com/classic

NAME: JAMIE SPARKS. AGE:26.
OCCUPATION: MAGAZINE EDITOR.
LOCATION: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

THE LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
The Land Rover Explore: Outdoor Phone has been made to help
you explore further, for longer and with added conﬁdence. Find
new routes, tracks, trails and paths, step out and embrace the
outdoors. Waterproof, drop tested, built to withstand temperatures
from the mountain to the surf, and a battery that won’t cut the day
short, the Explore will help you live your adventures to the fullest.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Only available in certain markets, please check online for availability

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike
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O M U N D O DA AV E N T U R A : PA RT E 1

O LEGADO
DA PRIMEIRA
EXPEDIÇÃO
INTERCO NTIN ENTA L
Para concluir com sucesso
uma aventura desafiadora, é
necessária uma combinação das
pessoas certas com o melhor
equipamento. A Onelife conversa
com o desbravador Tim Slessor,
membro de uma equipe que,
pode-se dizer, estabeleceu em
1955 o parâmetro para as
expedições com veículos usando
Land Rovers Série I.
T E X T O

P A U L

E N T W I S T L E

F O T O S

A L E X

H O W E
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“A AV E N T U R A A I N D A É A L G O E X T R A O R D I N Á R I O .
PA R A E N C O N T R Á - L A , V I A J E , D E P R E F E R Ê N C I A F O R A
D O S C I R C U I T O S H A B I T U A I S E L O N G E D O P R E V I S Í V E L .”
TIM SLESSOR, INTEGRANTE DA PRIMEIRA EXPEDIÇÃO INTERCONTINENTAL
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“Nós tínhamos mais oportunidades do que os jovens atuais”, diz Slessor. “Hoje, a maioria das possíveis
aventuras inéditas já foi realizada.” Contudo, algumas
coisas não mudam. “A aventura ainda é algo extraordinário, é melhor se for vivida com amigos, e deve haver
um elemento de risco. Para encontrá-la, viaje, de preferência fora dos circuitos habituais e longe do previsível.”

O TESTE DEFINITIVO

Acima: Os Land Rovers
Série I “Oxford” (placas
SNX 891) e “Cambridge”
(SNX 761) durante a
Expedição ao Extremo
Oriente em 1955
À direita: Tim Slessor
novamente ao volante
do “Oxford” no Castelo
de Eastnor, após a
recuperação do carro
na ilha de Santa Helena
e de sua recente reforma
solidária por Adam
Bennett, entusiasta
de Land Rovers

Os veículos eram fundamentais para o projeto. A Rover
Company logo se deu conta disso e também da chance
de fazer relações públicas bastante proveitosas. Tim recorda: “Nós achamos que o pessoal da Rover estava
brincando quando nos disse que teríamos a oportunidade de testar os veículos até destruí-los”. Um ano antes,
em 1954, alguns universitários tinham feito uma viagem
terrestre de ida e volta à Cidade do Cabo com dois Land
Rovers. A lição foi bem clara. “Era essencial um veículo
robusto com tração nas quatro rodas e marchas de baixa
velocidade. Concluímos que o Land Rover era o único
carro adequado. Precisávamos de dois, e eles custavam
600 libras cada, mas tínhamos um total de 200 libras.”
A equipe precisava de apoio financeiro, e o propósito de realizar trabalho de campo de irrigação oferecia a
justificativa exigida pelos patrocinadores (que eram 83,
entre os quais a Rover Company e a BBC). O cinegrafista
da expedição, Antony Barrington-Brown, conhecido
como BB, falou com o jovem (e hoje Sir) David Attenborough, o qual tinha acabado de entrar na BBC e
viria a se tornar a figura mais emblemática da mundialmente famosa Unidade de História Natural da emissora.
BB convenceu Attenborough a ajudar a equipe com
uma câmera e rolos de filme, e este o mandou seguir

FOTOS: ANTONY BARRINGTON-BROWN (4)

Em setembro de 1955, pouco mais de oito anos após
o lançamento do primeiro Land Rover, duas Station
Wagons Série I saíram da praça Hyde Park Corner, em
Londres, e seguiram em direção ao litoral de Kent.
Foi o início da hoje lendária Expedição de Oxford e
Cambridge ao Extremo Oriente, de 52.000 quilômetros, empreitada realmente inédita que mudaria para
sempre as expedições com veículos.
O destino deles era o porto de Singapura, na Malásia, polo comercial do Sudeste Asiático e ponto mais
distante de Londres na massa continental da Eurásia.
Seis universitários das duas renomadas universidades
britânicas, motivados pelo fato de que nunca se tinha
feito uma expedição por terra para além de Calcutá,
haviam começado a fazer seus planos doze meses antes, quando tomavam café num alojamento estudantil.
O ex-jornalista e documentarista da BBC Tim Slessor, de 86 anos, era um deles. Integrante original da Expedição de Oxford e Cambridge ao Extremo Oriente e
autor do best-seller First Overland, ele é um homem de
presença forte, mas ao qual você se afeiçoa de imediato. Seus olhos claros e seu andar jovial contam a história de alguém que passou toda uma vida transpondo limites. Talvez ele também seja um aventureiro original.
As primeiras das 330.000 palavras que ele escreveu
em seu diário da expedição parafraseavam Sir Edmund
Hillary, o lendário montanhista e conquistador do
Monte Everest: “O principal objetivo de nosso Projeto
Extremo Oriente é uma boa e divertida aventura”.
Além da curiosidade sobre como um jornalista de
86 anos define aventura no presente, há também a
questão mais fundamental sobre se ainda restam
aventuras reais.

RIG HT X X X X X X
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01

02

“A S E X P E D I Ç Õ E S A J U D A M A L I D A R
COM PROBLEMAS QUANDO SÃO
V I S TA S C O M O P L ATA F O R M A S PA R A
PROJETOS MAIS AMPLOS, E O
PAT R O C Í N I O R G S L A N D R O V E R
S E M P R E T E V E A V E R C O M I S S O .”
TOM ALLEN, GANHADOR DO PATROCÍNIO RGS L AND ROVER

em frente, dando alguns conselhos para a equipe da
expedição antes da partida: “Se vocês não tiverem
mais nada para fazer, fervam água”. O resto, como se
diz, é história.

REENCONTRO DE LENDAS

01 Peter Crowley, exengenheiro-chefe da
Land Rover, participou
do Fifty 50 Challenge de
1998, que teve a ajuda
de um Defender em
versão militar, apelidado
de Goldilocks
02 Tom Allen, ganhador
do patrocínio RGS
Land Rover de 2016, usou
um Defender modificado
para explorar uma
proposta de rota para a
Trilha Transcaucasiana
03 O Camel Trophy de
1989 na Amazônia não
apresentou dificuldades
para os irmãos agricultores Bob e Joe Ives
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Sessenta e três anos depois, a Onelife organizou um encontro realmente singular no Castelo de Eastnor, em Ledbury, Herefordshire. Uma nevada excepcionalmente forte transformou a paisagem num cenário invernal impressionante – e no melhor lugar para falar de aventura.
Eastnor vem recebendo gerações de engenheiros de desenvolvimento da Land Rover desde que o proprietário,
Benjamin Hervey-Bathurst, convidou a empresa, no fim
dos anos 1960, a testar o protótipo do Range Rover nas
diversas e extenuantes pistas off-road da propriedade.
Hoje, um Tim Slessor visivelmente comovido se reencontrou aqui com um dos dois Land Rovers Série I
usados na lendária expedição – o de placas SNX 891,
também conhecido como “Oxford”. A equipe tinha
dado aos veículos os nomes de “Oxford” e “Cambridge”, e eles tinham sido pintados de azul escuro e azul
claro, de acordo com as respectivas cores das universidades. Pouco dessa cor original sobreviveu ao desgaste do tempo, mas o fato de o veículo ter sobrevivido se
deve a um pouco de sorte e ao empenho investigativo
e à dedicação dos entusiastas Peter Galilee e Adam
Bennett. Eles acharam o chassi do “Oxford” enterrado
e as outras peças espalhadas pela longínqua ilha de
Santa Helena, no Atlântico Sul. O carro irmão “Cambridge”, de placas SNX 761, não foi encontrado; acreditase que terminou seus dias num barranco no Irã.
A Primeira Expedição Intercontinental inspirou, ao
longo das décadas, inúmeras expedições e aventuras
envolvendo Land Rovers das séries originais e Defenders. Em alusão a isso, a seleta reunião da Onelife em

03

Eastnor também recebeu o 110 vencedor do Camel
Trophy de 1989, pilotado pelos donos, os irmãos Bob e
Joe Ives, bem como um Defender 110 militar versão
“Wolf” que deu apoio ao Fifty 50 Challenge de 1998.
Esse evento angariou dinheiro para o UNICEF e, ao
mesmo tempo, celebrou o 50º aniversário da Land
Rover visitando 56 países em 50 dias.

LEGADO MODERNO
O legado científico permanente da Primeira Expedição
Intercontinental também está bem vivo, com o incentivo da Royal Geographical Society (RGS), sediada em
Londres. Há 25 anos, a Land Rover apoia a atuação da
RGS tanto no trabalho de campo como em expedições.
Esse patrocínio da empresa fornece recursos financeiros
e um veículo.
Tom Allen, ganhador do patrocínio em 2016, está
usando atualmente um Defender 110 na Expedição
Transcaucasiana a fim de explorar e mapear um trajeto
para a Trilha Transcaucasiana, uma proposta de rota de
caminhada que seguiria as montanhas do Grande e do
Pequeno Cáucaso. A divisão de Operações de Veículos
Especiais da Jaguar Land Rover adaptou o veículo para
atender às necessidades da equipe da expedição, equipando-o com 1.000 watts de potência utilizável, três
vezes mais do que um Defender comum, com uma infinidade de recursos de autorrecuperação e até com
uma plataforma para pouso de drones.
No campo, a expedição mapeou detalhadamente
cerca de 60% de uma rota viável ao longo do Pequeno
Cáucaso, além de reunir uma vasta quantidade de dados que respaldariam a implementação da trilha.
Indagado sobre o caráter transformador da aventura,
Tom Allen diz: “A definição da aventura como uma jornada de descoberta é muito limitada. Os desafios enfrentados por grande parte das pessoas da Terra continuam reais e imediatos. As expedições ajudam a lidar
com alguns desses problemas quando são vistas como
plataformas para projetos mais amplos, e o patrocínio
RGS Land Rover sempre teve a ver com isso. Apesar de
nosso projeto ser bastante específico, ele é um exemplo
do tipo de questão que as expedições podem encarar
hoje e que pode não ser imediatamente óbvio em escala
mundial, mas ainda assim é importante no âmbito local”.
“Nós devemos seguir incentivando as pessoas que
têm conhecimento - e determinação para enfrentar problemas - a sair do escritório e ir atrás desses problemas
nos lugares onde são reais e palpáveis. Para mim, o futuro das expedições consiste nisso.” No fim das contas,
parece que algumas coisas não mudam mesmo.

F O T O S : R O YA L G E O G R A P H I C A L S O C I E T Y ( 1 )
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RANGE ROVER SVO DESIGN PACK

BEYOND SOPHISTICATION

Enhance your Range Rover’s iconic presence with the striking design details
of the SVO Design Pack.
Carefully crafted by our Special Vehicle Operations team, it perfectly complements
the distinctive design and effortless sophistication synonymous with your Range Rover.
An added touch of flair and even more assertiveness, the SVO Design Pack
makes a definitive style statement that speaks for itself.
It includes:
– Unique front bumper
– Rear bumper with integrated tailpipes
– Side vents
– Grille
– Side sill claddings
For more information visit gear.landrover.com

XU
L
X XX OX XSXEXM L I EGFUTA L

ERA :

1970 – PRESENTE

SEM IGUAL: O RANGE ROVER TEM A DISTINÇÃO DE SER O PRIMEIRO
SUV DE LUXO. QUATRO GERAÇÕES DEPOIS, ELE CONTINUA SENDO
O MELHOR, TENDO EVOLUÍDO PARA UMA FAMÍLIA DE SUVS DE ALTA
CAPACIDADE, QUE CONSTANTEMENTE TRANSPÕEM OS LIMITES DO
REQUINTE, DO DESIGN E DA TECNOLOGIA.

01 O modelo de argila que deu início a tudo permanece orgulhosamente à mostra na exposição “A história do Range Rover” em Solihull
02 O primeiríssimo Range Rover provou que conforto e capacidade andam de mãos dadas 03 Conceitos como o Range Rover Sport Stormer
ajudaram a desenvolver modelos posteriores 04 Fãs de longa data: os integrantes da família real britânica talvez estejam entre os motoristas
de Range Rover mais proeminentes do mundo 05 O Range Rover Evoque se juntou à família em 2010 e permanece um dos favoritos entre os fãs
e proprietários 06 Uma das primeiras propagandas que apresentaram ao mundo o primeiro Range Rover 07 O Range Rover Velar foi adicionado
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ao grupo em 2017, inaugurando uma novíssima linguagem de design impulsionada por tecnologias de ponta

FOTOS: SAMIR HUSSEIN / GETT Y IMAGES

RANGE ROVER,
R A N G E R O V E R S P O R T, E V O Q U E E V E L A R
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1966

1967

|

|

|

Começa o trabalho na

Início da montagem de 26

É lançado no Reino Unido

“Station Wagon de 100

protótipos com insígnia

em 17 de junho, ao preço

Polegadas”

Velar

de £ 1.998

1970

|

|

Os recursos de segurança

Primeiro carro a ser

incluem freios de duplo

exibido no Louvre

circuito

Os melhores e mais duradouros designs de carro costumam ser associados a
um engenheiro brilhante com uma ideia simples e singular de um tipo completamente novo de veículo. Essa pureza de visão e a liberdade de implementá-la
– sem diluí-la – são essenciais para criar um carro que seja um divisor de águas
na história automotiva.
O Diretor de Engenharia da Rover, Maurice Wilks, teve a visão do Land Rover
original e recebeu do irmão Spencer, Diretor-Executivo da empresa, carta branca para construir o que tinha idealizado. Em 1966, menos de 20 anos após o
lançamento do Land Rover, a empresa começou a trabalhar no que logo se tornaria seu segundo design “divisor de águas”, projeto que seria encabeçado
por outro engenheiro visionário. Mas Charles Spencer “Spen” King tinha mais
em comum com os irmãos Wilks do que apenas a inspiração. Também tinha
um dos nomes deles porque era sobrinho dos dois. Mas não foi um caso de
nepotismo. Spen King não só previu com acerto a explosão mundial dos SUVs,
como soube exatamente como satisfazer
essa demanda com o primeiro veículo
“A ideia era combinar
off-road de luxo do mundo.

o conforto e a
capacidade de rodar
na estrada de um
sedã Rover com a
capacidade de rodar
fora da estrada de um
Land Rover. Ninguém
estava fazendo isso
naquela época.
Parecia que valia a
pena tentar, e a Land
Rover precisava de
um novo produto.”

U M A N O VA C L A S S E

A criação de Spen teve alguns nomes
antes de ser revelado ao mundo como
Range Rover em 1970. De início, quando
estava sendo desenvolvido, era conhecido
internamente como a “Station Wagon de
100 Polegadas” e como “Road Rover”
pelo departamento de design. Os primeiros protótipos a rodar ficaram famosos por
levarem a insígnia “Velar”, que significa
“cobrir” ou “velar” em espanhol e italiano, para disfarçar as origens desse carro
novo tão diferenciado. O nome Velar voltaria a aparecer posteriormente na história
do Range Rover, quando este se transforCHARLES SPENCER “SPEN” KING
mou numa família de veículos. Mas a visão
de Spen não mudou. Ela se referia a uma
nova categoria de carros que usaria suspensão com molas helicoidais para proporcionar o conforto e o requinte de um
sedã de luxo e, ao mesmo tempo, igualar ou mesmo superar a aptidão do
Land Rover para rodar em condições off-road. Com a ajuda do lendário engenheiro de chassi Gordon Bashford, que tinha trabalhado com os tios de Spen
no Land Rover original, ele produziu exatamente isso.

TECNOLOGIA COM REFINAMENTO E ESTILO
É uma fórmula que foi mantida deliberadamente e que permanece atraente.
E, diferentemente do Land Rover original, mais utilitário, a incorporação de
avanços tecnológicos e de um design diferenciado fez parte dessa fórmula
desde o início. O Range Rover foi lançado com melhorias na segurança,
como os freios de duplo circuito nas quatro rodas e as colunas de direção
retráteis. Diversas novas tecnologias, muitas delas pioneiras em nível mundial, estreariam em Range Rovers posteriores.
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EN CAN TO M AJ ESTOS O
Não é surpresa que o primeiro veículo
off-road de luxo tenha encantado a
família real britânica, que começou a
usar o Range Rover Classic a partir de
seu lançamento, em 1970.
Há uma foto famosa da saudosa
Diana, Princesa de Gales, sentada no
capô de um Classic na corrida de
cavalos Grand National. Em 1999, o
Visconde Linley, sobrinho da Rainha
e fabricante de móveis sob medida,
foi contratado para criar uma edição
limitadíssima do Range Rover. Somente
seis “Linleys” foram fabricados e se
tornaram os primeiros Range Rovers a
serem vendidos por mais de £ 100.000.
Em 2015, o Estábulo Real
encomendou para Sua Majestade uma
exclusiva “landaulette” de chassi longo
com teto traseiro aberto, mantendo
uma tradição de Land Rovers State
Review que remonta a 1953, embora
os primeiros não tivessem motor
híbrido.
E o Príncipe George, futuro Rei, fez
sua primeira viagem do hospital para
casa no Range Rover Vogue SE do pai.
Posteriormente, o carro foi leiloado
para fins beneficentes.
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A expedição Trans-

Cruza o Saara: 12.000

Vence em sua classe

Vence em sua classe no

Primeira participação

Americas atravessa o

quilômetros em 100 dias

na maratona Londres-

Paris-Dakar, antes da

no Camel Trophy, em

Sydney, de 30.175 km

vitória geral em 1981

Sumatra

Estreito de Darién

1981
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01

04
05

03
01 Charles Spencer “Spen” King na juventude 02 Um modelo do
Range Rover Classic foi exibido no Museu do Louvre no início
dos anos 1970 03 David Bache, designer genial responsável
pelo “teto flutuante” do Range Rover 04 O primeiro protótipo
do “Velar” 05 Um Range Rover pilotado pela equipa francesa
formada por Alain Génestier, Joseph Terbiaut e Jean Lemordant
venceu em sua classe no rali Paris-Dakar de 1979
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A versão de quatro
portas faz sua estreia

1982

1985

|
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A aparição na revista

O primeiro câmbio

A produção total dos

O “Bullet” movido a diesel

Vogue leva a edições

automático é oferecido

Range Rovers atinge

quebra 27 recordes de

100.000

velocidade

“Vogue”

|

01

03

01 Roger Moore inspecionando um
dos primeiros modelos do Range Rover
02 À vontade na estrada e fora dela,
o Range Rover é a personificação do
conforto e da aptidão para todos os
terrenos 03 Em 2017, um Range Rover
de primeira geração foi restaurado
pela Land Rover Classic Works à sua
condição original 04 Desde o princípio,
o Range Rover foi promovido como
o veículo que mudaria o mercado
para sempre
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A primeira versão com

O Range Rover passa a

O primeiro 4x4 a ser

São acrescentados o

São oferecidas edições

motor diesel é oferecida

ser vendido nos Estados

equipado com freios ABS

controle eletrônico de tração

“Autobiography” sob

aos clientes

Unidos

e a suspensão pneumática

medida

1993

eletrônica

Spen King concebeu as proporções básicas do carro, mas o lendário designer
David Bache conferiu estilo à forma, incluindo características de design que
permanecem até hoje, como o teto “flutuante” e o capô em forma de concha.
O encanto do Range Rover sempre esteve relacionado tanto à sua atratividade
quanto à sua variedade de aptidões. O feito de Bache foi reconhecido quando,
logo após o lançamento, o Range Rover se tornou o primeiro carro a ser exposto na galeria de arte do Louvre, em Paris.
King e seus colegas cometeram o mesmo erro que os tios dele no fim dos
anos 1940, ao subestimar a demanda dessa nova categoria de carros. As listas
de espera eram longas, e os novos carros eram revendidos por um preço superior a compradores que não estavam dispostos a esperar.
Em 1972, Range Rovers cruzaram o quase impenetrável Estreito de Darién,
no Panamá. Depois, em 1974, um Range Rover atravessou o Saara em 100
dias. Em 1979, o carro venceu em sua
classe no rali Paris-Dakar e conquistou a
vitória geral em 1981. Talvez os irmãos
“ Eu me lembro da
Wilks nunca tenham imaginado um produprimeira vez que
to da marca Land Rover vencendo um imdirigi um protótipo.
portante evento automobilístico mundial,
Foi genial. Lembromas essas proezas comprovaram, de uma
me de fazer 160 km/h
vez por todas, suas credenciais de veículo
off-road.
na pista. Pensei:
Lá em Solihull, eles estavam ocupados
esse veículo é
acrescentando aprimoramentos luxuosos,
extraordinário –
como assentos de tecido, direção hidráuliconfortável, rápido,
ca e porta-malas acarpetado.

F O T O S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 )

um carro de passeio
genial e espaçoso.”

EVOLUÇÃO EM ANDAMENTO

Embora o Range Rover sempre tenha tido
um preço elevado, condizente com sua
imagem ímpar, parecia não haver limite
para o valor que algumas pessoas estavam
dispostas a gastar em seus carros.
Muitos dos primeiros clientes optaram
por enviar os Range Rovers a fabricantes de carroceria para dispendiosas conversões em quatro portas. Um deles, convertido pela fabricante suíça de supercarros Monteverdi, saltou à vista dos engenheiros da Range Rover. Duzentos,
no total, foram encomendados posteriormente para serem vendidos por concessionárias oficiais. A procura foi tão grande, que, em 1981, iniciou-se a produção dos quatro portas de fábrica.
No mesmo ano, a revista Vogue quis incluir o fascínio do Range Rover
numa sessão fotográfica em Biarritz. A aparição dele chamou tanta atenção,
que foi produzida uma edição limitada “Vogue”, assinalando o primeiro uso
do nome Vogue em Range Rovers com especificações exigentes. Dentro de
alguns anos, 80 por cento da produção de Range Rovers seria de Vogues de
quatro portas, e a versão de três portas, que tinha começado tudo, teria sua
produção regular encerrada em 1985.
ROGER CRATHORNE
ENGENHEIRO DA RANGE ROVER
E DEPOIS DIRIGENTE DA LAND ROVER
EXPERIENCE

DISTIN TIVOS M ER EC IDOS
Devido à especificação mais luxuosa e
ao preço mais alto do Range Rover, ele
não é tão difundido entre as forças
militares quanto o Land Rover original.
No entanto, um ano depois do
lançamento, a versão de duas portas
estava usando distintivos de polícia,
e tanto os Range Rovers de primeira
geração como os de segunda foram
amplamente utilizados como carros de
patrulha rodoviária e veículos de
resposta armada.
Os oficiais valorizavam a velocidade
e o conforto do Range Rover, a
capacidade de rebocar veículos batidos,
a excelente visibilidade e a possibilidade
de continuar uma perseguição fora da
rodovia, no meio de um campo: quase o
mesmo conjunto de atributos que tanto
atraem os clientes comuns.
Talvez o maior reconhecimento desse
mérito tenha sido a adoção do Range
Rover, na década de 1970, pelo Special
Air Service (SAS), regimento de elite do
Reino Unido. Diversos carros foram
modificados sutilmente com gaiolas de
proteção, rádios e luzes azuis ocultas
para levar com rapidez os agentes do
SAS aos incidentes em que seus serviços
eram necessários. Alguns outros eram
menos sutis, contendo escadas
instaladas no teto para realizar ataques
em edifícios através das janelas dos
andares mais altos.
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É lançada a geração

A produção do “Classic”

São lançados seis

A nova geração é revelada

O conceito Range Stormer

P38A do Range Rover,

é encerrada com 317.615

modelos Linley de edição

no Museu do Design de

é exibido em Detroit

completamente nova

veículos montados

limitada

Londres

O Range Rover de número 100.000 foi montado em 1982, um marco que
fica ainda mais impressionante quando se leva em conta o fato de o motor diesel só ter sido oferecido a partir de 1986 e de o carro só ter iniciado as vendas
nos Estados Unidos em 1987. Seguiram-se mais avanços tecnológicos: em
1989, o Range Rover se tornou o primeiro 4x4 a ser equipado com freios ABS
e, em 1992, foi o primeiro SUV do mundo a ser equipado com controle eletrônico de tração e suspensão pneumática eletrônica automática.
A marcha inexorável em direção aos segmentos superiores do mercado
prosseguiu, e o Range Rover de primeira geração (que viria a ganhar a alcunha
de “Classic”) atingiu seu apogeu com o lançamento da versão “Autobiography”
em 1993. Os primeiros carros a levar essa insígnia eram feitos totalmente sob
medida e podiam ser especificados de modo a incluir um aparelho de fax na
cabine traseira.
O último Classic foi montado em 1996: foi o veículo de número 317.615.
O design original estava tão consagrado,
que continuou em produção por dois anos
junto com seu substituto, o Range Rover
“ O Range Rover foi o
de segunda geração, de codinome P38A
primeiro SUV de luxo
em alusão ao edifício onde foi desenvolvido mundo em 1970 e,
do. O modelo foi mantido até 2001, quanpassados 45 anos,
do foi substituído pelo Range Rover de
continua na vanguarda,
terceira geração, de codinome L322.
Lançado no Museu do Design de
combinando conforto
Londres, o L322 teve orçamento de desensem igual com
volvimento de £ 1 bilhão, superior ao de
tecnologia de ponta
todos os outros carros britânicos que viepara proporcionar a
ram antes. Seu design imponente e sua exexperiência definitiva
traordinária destreza off-road foram recebidos com entusiasmo pela imprensa
de um SUV de luxo.”
automotiva e, no ano seguinte, foi montaNICK ROGERS
do o Range Rover de número meio milhão.
DIRETOR DE OPERAÇÕES GLOBAIS
DE ENGENHARIA DA
Ao longo de sua vida, o modelo L322
JAGUAR LAND ROVER
introduziria novas tecnologias, como instrumentos de cockpit virtuais e telas de
infotenimento duplas. Uma das principais
tecnologias da Land Rover foi revelada no primeiro carro-conceito da história da
Range Rover. O Range Stormer foi apresentado na exposição automobilística
de Detroit de 2004 e incluía a tecnologia Terrain Response, hoje uma característica inconfundível da marca. Mas a Range Rover não teria criado seu primeiro
conceito só para exibir uma tecnologia, mesmo se tratando de algo de peso
como o Terrain Response. A importância do Range Stormer ia muito além disso,
já que ele anunciou uma linguagem nova e mais dinâmica para a marca, ao
mesmo tempo que lançava a ideia de que o Range Rover podia ser mais do
que um mero veículo. O Range Stormer desencadeou uma extraordinária onda
de criatividade na Range Rover, com novos carros e conceitos saindo de Solihull
quase todo ano desde então. Apenas um ano após ter sido divulgado, o
Range Rover virou uma família com a adição do Range Rover Sport, que
também lançou o sistema Dynamic Response.
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AM PLIAN DO
O aclamado design original de David
Bache para o Range Rover foi logo
ampliado por uma série de conversões
sob medida. Algumas serviam a
finalidades importantes.
Em virtude de seu conforto e de sua
capacidade sem igual de rodar em
condições off-road, o Range Rover original
era considerado bastante apropriado para
atuar como ambulância de pacientes
feridos em lugares remotos. Do mesmo
modo, sua boa aderência à estrada e seu
alto desempenho com carga plena faziam
dele o veículo básico perfeito para o
pessoal de resgate e combate a incêndios
em aeroportos. Centenas destes foram
fabricados, a maioria com chassi alongado
e segundo eixo traseiro para carregar
equipamento de combate a incêndios,
bem como um tanque de água grande.
Os fabricantes de carroceria passaram
a oferecer Range Rovers conversíveis bem
antes de a versão Evoque ser lançada. As
conversões alongadas com seis rodas e
mesmo com seis portas também tiveram
grande procura por parte de um exclusivo
grupo de clientes particulares,
especialmente no Oriente Médio.
Alguns clientes combinaram todos
esses elementos para criar Range Rovers
abertos e alongados com seis rodas para
falcoaria, nos quais o falcoeiro podia ficar
em pé e soltar seu pássaro. A Jankel
Engineering, sediada em Surrey, chegou
a fabricar um Range Rover desse tipo
com assento central que se elevava,
semelhante a um trono.
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O Range Rover Sport

O sistema Terrain

O conceito LRX é exibido

O milionésimo carro é doado

Começa a produção do

estreia, trazendo o sistema

Response é incorporado

em Detroit e anuncia o

à instituição filantrópica

Range Rover Evoque

Dynamic Response

aos modelos principais

Evoque

Help for Heroes

2011

02

11
01
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03
01 Assim como muitos outros

04

veículos da Land Rover, o Range
Rover encontrou, há muito tempo,
seu lugar na cultura popular
02 Em 2004, a Land Rover
apresentou o veículo-conceito
Range Rover Sport Stormer
Edition como predecessor do
Range Rover Sport, que surgiu
naquele mesmo ano 03 O primeiro
Range Rover Sport foi montado
em chassi monobloco adaptado do
Discovery 3 04 O veículo-conceito
Land Rover LRX foi apresentado ao
mundo no Salão Internacional do
Automóvel Norte-Americano
de 2008. Depois, ele evoluiria para
o Range Rover Evoque, primeiro
SUV compacto da Land Rover
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O Range Rover de quarta

O conceito Evoque

Daniel Craig lança o novo

O SDV6 Hybrid roda

O Príncipe George faz

geração é revelado em

Convertible é exibido em

Range Rover Sport

16.000 quilômetros do

sua primeira viagem num

Paris

Genebra

Reino Unido à Índia

Range Rover

01
01 Quando o design se encontra com a tecnologia: o interior do
Novo Range Rover Velar ostenta um sistema de infotenimento com
duas telas sensíveis ao toque 02 A família inteira das quatro primeiras
encarnações do Range Rover 03 Os novos trens de força híbridos
PHEV representam um passo em direção a um futuro mais ecológico
02

04 Fechando o ciclo: o Novo Range Rover Velar em ação cerca de
50 anos após o início da construção dos primeiros protótipos
03
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Estreia o sistema All-

O Land Rover de número

Estreia mundial do Velar

São lançadas as

SVR é o Land Rover mais

Terrain Progress Control

seis milhões é um

no Museu do Design de

versões PHEV com

rápido de todos os tempos

(ATPC)

Range Rover

Londres

emissão zero
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O Range Rover Sport

DESIGN NOVO E RADICAL
Em 2008, foi revelado o LRX, segundo carro-conceito da Range Rover. Como
o Range Stormer, ele evocava uma adição vindoura à família Range Rover. Em
2011, o Evoque foi lançado, mantendo o design radical do LRX e, ao mesmo
tempo, tornando o Range Rover relevante para um público novo, mais jovem e
mais urbano. Pesando 1.600 kg, também foi um dos mais leves Land Rovers
modernos, o que proporcionava a ele alta eficiência no consumo de combustível
e emissões de dióxido de carbono abaixo de 130 g/km.
No ano seguinte, estreou o Range Rover de quarta geração. Foi o primeiro
SUV de tamanho grande a usar um monobloco todo em alumínio, o que reduziu
seu peso em 400 kg, equivalente a retirar todos os cinco passageiros. Também
em 2012, foi exibido pela primeira vez o conceito do Evoque Conversível e, no
início de 2014, foi divulgado que o Evoque ganharia o primeiro câmbio automático de nove marchas. Apenas um mês depois desse anúncio, o ator Daniel Craig,
da série cinematográfica 007, paralisou uma parte de Manhattan ao dirigir um novíssimo Range Rover Sport até o local de
lançamento, após uma perseguição ao estilo de James Bond pela cidade.
“ Tudo que nós fizemos
Spen King e seus tios teriam ficado
consistiu em
imensamente orgulhosos da ampliação e da
aprimorar nosso SUV
variedade da família Range Rover. Porém,
principal. O Range
nem mesmo eles poderiam ter imaginado
os avanços tecnológicos e de engenharia
Rover de quarta
que viriam em seguida. Em 2013, a Range
geração é o melhor
Rover revelou o primeiro SUV de luxo híbriaté hoje, assegurando
do diesel do mundo e mandou três protótique o primeiro SUV de
pos numa árdua jornada de 16.000 km pela
luxo continue sendo o
Rota da Seda até a Índia para comprovar a
resistência do novo trem de força.
preferido dos clientes
No ano seguinte, o novo Range Rover
exigentes do mundo
Sport SVR se tornou o Land Rover mais rápitodo.”
do e mais potente de todos os tempos.
GERRY MCGOVERN,
Chegou a estabelecer um novo recorde de
DIRETOR DE DESIGN DA LAND ROVER
volta para SUVs de produção no famoso autódromo alemão de Nürburgring. Também
em 2014, o sistema semiautônomo All-Terrain Progress Control (ATPC) fez sua estreia, o que significa que um Range Rover
pode agora não só levar você com luxo aos lugares mais inacessíveis do mundo,
como pode até realizar parte da condução. Em 2017, a Range Rover deu outro
salto adiante com o lançamento da versão Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV),
capaz de operar num modo isento de emissões de gases.
Apesar desse ímpeto de novos modelos e tecnologias, a Range Rover não se
esqueceu de suas raízes, como provaram dois eventos em 2017. Surgiu o primeiro Range Rover Reborn, restaurado meticulosamente pela Land Rover Classic
Works à sua condição original, com um aspecto idêntico ao que Spen teria visto
nos anos 1970. E, no Museu do Design de Londres, Gerry McGovern puxou a
capa que cobria outro design novo e estonteante da Range Rover, a quarta adição à família. Talvez Spen não tivesse previsto o novo e radical sistema de infoentretenimento duplo com telas sensíveis ao toque, mas ele certamente teria
reconhecido o nome: Velar. Sob vários aspectos, o mais recente e empolgante
capítulo da história em curso do Range Rover nos leva de volta ao início e, sem
dúvida, ainda há muito, muito pela frente.

N OVOS HOR IZON TES
O Range Rover Evoque foi um desvio
radical para a marca quando foi
revelado pela primeira vez em 2010.
Primeiro SUV compacto de luxo da
Range Rover, ele podia parecer
extremamente distante do Land Rover
original de 1948. Porém, ele tem duas
qualidades centrais em comum com
aquele veículo, o suprassumo dos
utilitários. A primeira é sua atratividade
mundial. Mais de 80 por cento dos
Evoques montados no Reino Unido são
hoje exportados para mais de 130
países, e a demanda é tão alta, que
foram instalados centros fabris
adicionais na China e no Brasil. Em
segundo lugar, ele é realmente
perseverante. Após sete anos à venda,
o Evoque registrou em 2017 mais um
aumento das vendas em relação ao ano
anterior. O menor Range Rover já é o
maior em vendas. E, com mais de 200
prêmios internacionais, o armário de
troféus dele está tão repleto quanto o
livro de encomendas. Na foto acima: a
atleta de hipismo britânica Zara Tindall,
filha da Princesa Real Anne, em frente
a seu Evoque no evento Land Rover
Burghley Horse Trials.

43

O

44

MUNDO

DA AV E N T UR A

O M U N D O DA AV E N T U R A : PA RT E 2

À VONTADE NUM
RANGE ROVER

A capacidade está no cerne de todo
Range Rover, e o primeiro SUV de luxo
do mundo já realizou muitas expedições.
Onelife analisa esse histórico, levando
um bem viajado exemplar de 1971 e seu
motorista de volta a um antigo reduto.
T E X T O

P A U L

E N T W I S T L E

F O T O S

A L E X

H O W E
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“A C H E I Q U E E R A U M V E Í C U L O
S I M P L E S M E N T E FA N TÁ S T I C O .”

Castelo de Eastnor, Ledbury, Reino Unido.
Estamos no fim de dezembro de 2017, e um Range Rover
do começo de 1971 reencontra seu primeiro motorista.
No entanto, não se trata de um Range Rover qualquer,
e Gavin Thompson não é um motorista qualquer.
O VXC 765K participou da Expedição British TransAmericas e foi um dos dois primeiros veículos a percorrerem toda a Rodovia Pan-Americana, de 30.000 quilômetros, o que incluiu cruzar o famigerado Estreito
de Darién, entre 1971 e 1972. Alto e de olhar firme,
brincalhão e direto, Gavin Thompson foi um dos intrépidos integrantes.
Em 1968, ele estava servindo o exército britânico na
Alemanha. Conhecido no regimento como “Wheels”
(“Rodas”, em inglês), por ter aprendido a dirigir aos
quatro anos de idade, foi incumbido de “arrumar” o
setor de transporte motorizado do regimento. Era o
início de um longo relacionamento com o Land Rover,
veículo preferencial do setor. Foi essa combinação das
habilidades dele ao volante, acesso a um Land Rover
novinho em folha e um talento inato para fazer contatos que levaria à inscrição, mediante convite, no rali
Londres-Sydney de 1968. Apesar de a tração nas quatro
rodas ter sido removida (porque o rali a tinha considerado “desleal”), o Land Rover guiado por Gavin se
saiu bem.
Logo depois, em meados de 1970, o novo e revolucionário Range Rover foi lançado e recebeu consagração universal. Com um argumento de vendas digno das
grandes produções teatrais londrinas, “O Carro para
Todas as Intenções” definiu novos padrões, e um certo
Gavin Thompson foi fisgado logo de cara por esse SUV
de luxo realmente vanguardista. Ele conta, empolgado:
“Achei que era um veículo simplesmente fantástico.”
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Acima: o par de
Range Rovers da
expedição se saiu
bem em toda a
exigente jornada de
30.000 quilômetros,
especialmente no
Estreito de Darién.
À direita: 45 anos
depois, Gavin Thompson
se sente à vontade
guiando mais uma vez
o VXC 765K no Castelo
de Eastnor, mesmo
lugar onde protótipos
do Range Rover foram
testados no fim dos
anos 1960.

Sem sombra de dúvida, foi devido à rede de contatos
de Gavin que ele foi procurado pelo Comitê da Expedição British Trans-Americas, chefiado pelo major do exército John Blashford-Snel, o qual lhe pediu que montasse
uma equipe para dirigir do Alasca ao Cabo Horn. Um porém: o Estreito de Darién, entre o Panamá e a Colômbia.
Conhecido na região como “El Tapón” ou “O Tampão”, esse estreito de 160 quilômetros era (e é) um trecho de floresta tropical em grande parte intransitável,
repleto de matas e vida selvagem. Não há pontes, estradas ou trilhas – apenas vegetação rasteira densa e interminável. No papel e, como se constatou, no terreno, o
Range Rover tinha tudo que era necessário para a tarefa.
Ao falar com o então presidente do conselho da
companhia automobilística British Leyland, Lorde
Stokes, Gavin explicou por que queria Range Rovers na
expedição, dizendo que eles ofereciam “um potente
motor V8 a gasolina, suspensão com molas de longo
curso líder da categoria e níveis inéditos de conforto
para o motorista e os passageiros” e que eram “rápidos pra danar”. Na selva, o carro também seria testado
como nunca, algo essencial para não deixar nenhuma
dúvida quanto às capacidades do novo veículo.
Para a expedição, dois Range Rovers receberam argolas de reboque resistentes, barras de proteção sob medida e um revestimento para o tanque de gasolina. Um
guincho cabrestante acionado pelo motor também foi
instalado em cada veículo. Para aumentar o espaço de
carga, o banco traseiro foi reduzido a um assento individual. Homem de cavalaria, Gavin insistiu que os veículos
fossem pintados de azul e branco, as cores do regimento.
Em dezembro de 1971, os dois veículos seguiram de
avião até Anchorage, e a expedição começou. Percorrendo uma média de 800 quilômetros por dia,
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GAVIN THOMPSON
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“ PARA E N F R E N TAR ESTE LUGAR, VO C Ê
PREC I SA T E R TOTAL CONFIANÇA N O S E U
VEÍCU LO , E O RANGE ROVER SPORT S E M
DÚVIDA M E P R OPORCIONOU ISSO . E L E É
R Á P ID O , ÁGI L E RESPONDE BEM .”
PAUL DALLENBACH, PILOTO QUE PARTICIPOU DA SUBIDA DE PIKES PEAK

01

os Range Rovers encararam com facilidade a Estrada
do Alasca, até que um dos veículos colidiu com um caminhão encalhado no asfalto congelado. Por sorte, ninguém se feriu, mas o veículo precisou ser rebocado até
Vancouver para o conserto. Em meados de janeiro de
1972, eles tinham feito um enorme progresso até a
Cidade do Panamá. Nas palavras comedidas de Gavin,
foi “um percurso sem grandes acontecimentos”.

R O N C O S N A S E LVA

01 As 156 curvas e a
subida de 4.300 metros
de Pikes Peak não se
mostraram um problema
para um Range Rover
Sport que, em 2013,
estabeleceu um tempo
recorde para SUVs de
produção
02 Este Range Rover
obteve uma vitória geral
no rali Paris-Dakar de 1981
03 A capacidade de rodar
em declive foi testada ao
extremo em 2016,
quando um Range Rover
Sport desceu por uma
pista de esqui alpino com
inclinações de 60 por
cento
04 A Land Rover da
Alemanha apoiou
equipes com Range
Rovers Evoque em 2013
para percorrerem com
sucesso a Rota da Seda
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A essência de uma expedição é a preparação meticulosa. Com base em suposições feitas sobre o terreno do
Estreito de Darién, ambos os carros foram equipados
com pneus especiais para pântano. A selva também tinha sido sondada de antemão, mas, por algum motivo
insondável, as informações não foram repassadas a Gavin e sua equipe, a qual, na entrada na floresta, tinha
inchado para sessenta e quatro pessoas, entre as quais
um grupo de Engenheiros Reais e cientistas.
As fortes chuvas deixaram as condições ainda mais
difíceis e, como os pneus para pântano se mostraram
ineficazes, o pessoal agora enfrentava problemas. Para
assegurar que a expedição pudesse seguir em frente,
foi chamado Geof Miller, engenheiro da Land Rover.
Miller voou até lá para ajudar a equipe e resolveu o problema simplesmente colocando pneus de trilha comuns.
Passados 100 dias da entrada na selva, a expedição
finalmente alcançou o lado sul. Magros e exaustos, os
integrantes da expedição tinham vivido um verdadeiro
inferno em que a malária e a febre cobraram seu preço.
Em algumas ocasiões, mal conseguiam percorrer um
quilômetro e meio num dia. Porém, a confiança permanecia alta, e Gavin observou: “Qualquer coisa que quebrava, eu tirava uma foto Polaroid, mas, mesmo nos
dias em que a temperatura no carro chegava a 60 graus
centígrados, eu sabia que não íamos fracassar.”

03

04

U M A N O VA L E N D A I N T E R N A C I O N A L
Fora da selva, a equipe de Gavin deixou os cientistas
e os Engenheiros Reais para trás. O engenheiro Roger
Crathorne, da Land Rover, continuou até Bogotá.
Saindo da capital colombiana, os veículos tinham
voltado a rodar bem mais de 90 quilômetros por hora –
forte contraste com a média desenvolvida na floresta.
Em 9 de junho de 1971, os Range Rovers chegaram à
Terra do Fogo, na ponta meridional da Argentina.
Nascia uma nova lenda, e veículos Range Rover viriam
a encarar muitas outras expedições e aventuras ao redor do mundo.
Em 1979, um Range Rover venceu em sua classe no
duríssimo rali Paris-Dakar, e outro obteve a vitória geral
em 1981. Três décadas depois, a expedição Land Rover
Experience Tour de 2013 na Rota da Seda foi palco
da primeira jornada de longa distância empreendida
pelo campeão de vendas Range Rover Evoque. Essa
expedição seguiu uma das rotas comerciais mais antigas do mundo, de Berlim a Mumbai, passando por
11 países e percorrendo nada menos de 16.000
quilômetros em 50 dias. Não foi um passeio no parque, mas, para os participantes, foi a aventura de
uma vida inteira.
Por fim, mais recentemente, a Land Rover enfrentou
uma série de desafios extremos com modelos Range
Rover Sport, da subida de Pikes Peak, em 2013, à descida de uma pista de esqui, em 2016, e à Dragon
Challenge, em 2017 (vide página 76). Enquanto isso,
de volta aos domínios de Eastnor, onde os protótipos
do Range Rover foram testados 50 anos atrás, um
Gavin Thompson sorridente está outra vez ao volante
do Range Rover original da expedição de 1971. O
motor V8 murmura alegremente à frente dele, e o
único comentário que ele faz é: “Ainda sinto o cheiro
da maldita floresta”.

F O T O S : D O M R O M N E Y, C R A I G P U S E Y, D PA P I C T U R E A L L I A N C E
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T HE NE W R A NGE ROV ER
R IDER . FOR L I T T L E
B IG A DV EN T UR ES.

W I T H A R A N GE RO V ER R IDER , A L I T T L E
ONE ’S IM AGIN AT ION GOES F U R T H ER .
Featuring LED lights, low-noise tyres and a soft touch seat, it’s packed
with pint-size fun. Explore the range at shop.landrover.com
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ERA :

1989 – PRESENTE
D I S C O V E R Y, D I S C O V E R Y S P O R T E
FREELANDER

ERA DO DISCOVERY: DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE COMO UM SUV
VERSÁTIL PARA PREENCHER A LACUNA ENTRE O DEFENDER,
UTILITÁRIO, E O RANGE ROVER, PREMIUM, O DISCOVERY OBTEVE
SUCESSO A PONTO DE EVOLUIR ATÉ A QUINTA GERAÇÃO
E SE TRANSFORMAR NUMA FAMÍLIA DE VEÍCULOS À PARTE.

01 Modelo de argila de 1986 com opções de estudo de design para o “Projeto Jota”, que viria a se transformar no Discovery 02 A participação no Camel
Trophy de 1990 consolidou as credenciais do Discovery em termos de capacidade 03 A publicidade do Discovery Série II remetia à capacidade
substancial do SUV em ambientes mais conhecidos 04 Lançado em 2014, o Discovery Sport oferecia uma silhueta compacta e aerodinâmica, além de novos
controles ultramodernos 05 O Discovery está agora na quinta geração, e sua evolução continua com a revelação do Discovery SVX em 2017 – o
Land Rover mais extremo até hoje, capaz de chegar a qualquer lugar devido à maior distância do solo, à elevação da suspensão e da carroceria em relação
ao chassi, à maior articulação das rodas e aos pneus grandes para todos os tipos de terreno
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São criados os primeiros

A Conran Design

12 de setembro: o

modelos de argila

ajuda a criar o interior

Discovery de três portas é

para o “Projeto Jota”

diferenciado

lançado em Frankfurt

|

Em meados da década de 1980, o Range Rover estava seguindo para as faixas superiores do mercado com sua nova carroceria de quatro portas, transmissão automática
e versões cada vez mais luxuosas, como a Vogue. Começou a se abrir um espaço na
linha da Land Rover para um novo modelo que preenchesse a lacuna entre o Defender, mais utilitário, e o Range Rover, premium. O novo veículo teria de oferecer toda a
competência off-road dos dois irmãos, mas se especializaria em versatilidade, portando-se bem nas ruas e estradas e dispondo de um interior flexível com sete assentos.
Ele ajudaria a Land Rover a crescer e, o que era crucial, faria a balança do portfólio da
marca pender menos para veículos que os clientes precisavam e mais para veículos
que eles desejavam.
O trabalho no “Projeto Jota”, codinome usado no início, começou em 1986, e os
primeiros modelos de argila foram esculpidos já naquele ano. A fim de reduzir o custo
e o tempo de desenvolvimento e de produzir o requinte necessário, o novo carro usava alguns dos chassis do Range Rover e tinha
em comum com ele as 100 polegadas de distância entre os eixos. Mas o Projeto Jota seria
“ O Land Rover Discovery
diferente. Um design engenhoso ajudaria a difoi desenvolvido num
ferenciá-lo do Range Rover, de tamanho setempo tão curto, que
melhante, e o tratamento visual a que se chegou no estúdio de design da Land Rover foi
quebrou recordes do
um êxito tão grande, que alguns elementos
setor. Foi um sucesso
dele, como a inconfundível traseira assimétriimenso e imediato, sendo
ca, continuam presentes na versão mais recenaclamado pela crítica
te, da quinta geração.

jornalística especializada
do mundo todo e
conquistando para a
Land Rover a maior
fatia de um mercado
no qual a empresa
nem sequer tinha
sido representada
anteriormente.”

FORTE DEMANDA
O Discovery, como o Projeto Jota veio a ser
denominado oficialmente, foi revelado ao
mundo pela primeira vez no Salão do Automóvel de Frankfurt, em 12 de setembro de
1989. No lançamento do carro para a imprensa, na Escócia, ficou imediatamente comprovado que se tratava de um autêntico Land Rover quando um 200TDi com insígnias da
polícia, em versão diesel com quatro cilindros,
rebocou um trem de 178 toneladas. Em 1990,
JAMES TAYLOR, AUTOR DO LIVRO
LAND ROVER DISCOVERY
o Discovery fez sua estreia no Camel Trophy,
na Sibéria, e se tornou o veículo mais associado à famosa pintura “Sandglow”.
Novamente, a Land Rover tinha subestimado a procura de um novo veículo e, em
1993, anunciou que seria adicionado um terceiro turno em Solihull para fazer frente à
demanda do Discovery. No ano seguinte, ele estreou nos Estados Unidos com um
motor V8 a gasolina. Em 1998, já chegava à impressionante cifra de 348.621 a quantidade de Discoverys que tinham encontrado lares ao redor do mundo.
DISCO-TECH
A Land Rover voltou ao Salão do Automóvel de Frankfurt nove anos depois do lançamento do Discovery original para revelar a segunda geração do carro. Embora visualmente similar ao original (o design não pedia muita mudança), o Discovery Série II tinha em comum com o antecessor somente um painel externo e introduziu em sua
dinâmica uma série de novos itens eletrônicos de auxílio ao motorista, dos quais o
mais notável era o sistema Active Cornering Enhancement (ACE), que proporcionava
a esse veículo off-road alto uma agilidade semelhante à de um carro. A competência
dele fora da estrada também foi aprimorada ainda mais, com tecnologias como a de
Controle de Descida de Ladeiras. Isso foi comprovado pelos Discoverys com motor
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A versão policial 200TDi
puxa um trem
de 178 toneladas

IN TER IOR DIF ER EN C IADO
Desde o princípio, a Land Rover estava determinada a imprimir no Discovery uma forte identidade própria,
bastante distinta do Range Rover,
com o qual tinha em comum os mesmos elementos fundamentais. Assim,
a empresa Conran Group, chefiada
pelo guru britânico do design Sir Terence Conran, foi contratada para
produzir uma cabine diferente de todas as outras.
Eles cumpriram essa tarefa com louvor, criando um design que incorporava ideias originais, como um saco removível no lugar do porta-objetos
central, embora o porta-óculos de sol
que propuseram para o centro do volante não tenha chegado a ser produzido. A penetrante combinação de
cores Sonar Blue usada na cabine talvez seja um tanto intensa para os padrões de hoje, mas na época era linda, a ponto de ser premiada no
British Design Award.
O Discovery foi lançado com três
portas (a versão com cinco portas viria um ano depois) para diferenciá-lo
com maior ênfase de seu companheiro mais premium. Tinha elementos
laterais marcantes e rodas básicas,
de aço prensado, que decididamente
não cairiam bem num Range Rover.
Depois, elas foram substituídas por
rodas de liga.

FOTOS: POPPERTOTO/GETT Y IMAGES (1)
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1990
|
É lançada a versão de
cinco portas

|
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O 200TDi de três portas

É montado um Discovery

participa do

“Flutuante” para

Camel Trophy na Sibéria

a regata Cowes Week

1997
|
A suspensão pneumática
autonivelante é
introduzida no Discovery 2

01

01 Lançado no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1989,
o Discovery 1 (no alto) foi sucedido pelo Discovery 2
(embaixo) no outono de 1998 02 Mostrando seu poder de
tração ao rebocar um trem, o Discovery logo se difundiria
como veículo de reboque 03 Sir Ranulph Fiennes ao
volante de um Discovery durante sua expedição para
localizar a famosa cidade perdida de Ubar, em 1991
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O Controle de Descida de

A segunda geração do

O Freelander passa a ser

2001

Ladeiras estreia

Discovery é lançada no

vendido nos EUA,

no novo Freelander

Salão do Automóvel de Paris

Japão e Oriente Médio

|
Outubro: o Land Rover de
número 3 milhões
é um Freelander V6

01

03

01

03

01 À vontade em qualquer lugar: o primeiro Discovery
em seu habitat natural 02 Um off-road diferente! O
Discovery “flutuante” apareceu na regata Cowes Week
de 1990 03 Discoverys participaram das edições de
2003 e 2006 do Land Rover G4 Challenge, proeza
celebrada com edições especiais na cor Tangier Orange
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O primeiro G4 Challenge

A edição especial “G4”

usa Discoverys

é oferecida na

com motor V8

cor Tangiers Orange

2004

E RA

DO

DISCOVERY

2006

|

|

O Discovery 3 é

O Freelander 2 é

lançado com o sistema

lançado no Salão do

Terrain Response

Automóvel Britânico

F O T O S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 ) , G E T T Y I M A G E S ( 1 )

V8 pilotados por competidores no primeiro Land Rover G4 Challenge, em 2003, que
teve o apoio de modelos Discovery Commercial equipados como oficinas móveis.
O Série II recebeu elogios da imprensa automotiva e continuou a usufruir da fidelidade dos inúmeros fãs de carteirinha que o primeiro Discovery tinha conquistado.
Fotos de espionagem do Discovery da terceira geração, de codinome L319, começaram a aparecer em 2003, quando 75 protótipos passaram por um duro programa de
testes ao redor do mundo, inclusive aperfeiçoando seu desempenho em estrada no
tortuoso circuito alemão de Nordschleife. A notícia de que uma nova versão estava a
caminho fez as vendas do carro que estava saindo de linha atingirem um pico, talvez
devido à crença de que a Land Rover não seria capaz de aprimorá-lo, e 7.000 carros
adicionais tiveram de ser produzidos.
GERAÇÕES EM EVOLUÇÃO
Acontece que ela conseguiu aprimorá-lo.
O Discovery 3, revelado em Nova York em
2004, foi logo enaltecido por seu design
externo marcante e moderno, concebido
por Geoff Upex. Foi a primeira reinterpretação completa de sua forma em 15 anos,
mas foram mantidos aspectos importantes,
como o teto escalonado e a traseira inconfundível. O design renovado da terceira
geração exprimia uma engenharia e uma
tecnologia totalmente novas das rodas
para cima. Nem uma única peça foi reaproveitada da versão anterior.
O chassi Integrated Body Frame era um
conceito inteiramente novo e, em conjunto
com a nova e versátil suspensão independente de braços sobrepostos, proporcionava ainda mais possibilidades de direção na
estrada e um avanço irrefreável em situaREVISTA AUTOCAR
ções off-road. A distância bem maior entre
os eixos possibilitava uma cabine ainda
mais ampla, com espaço extra nos assentos
da terceira fileira e um novo conceito de “arquibancada”, que elevava os passageiros
das fileiras de trás, dando a eles uma visão mais clara das paisagens extraordinárias às
quais o novo Discovery podia levá-los.
Assim como o da segunda geração, o Discovery da quarta geração, lançado em
2010, também foi uma variação relativamente sutil do carro anterior, mas alguns deles
podem ser identificados com facilidade por seus arcos de rodas na cor da carroceria,
em contraste com o plástico preto, mais utilitário, do Discovery 3. A boa notícia era o
novo motor diesel twin-turbo LR-TDV6, que reduzia significativamente as emissões
em impressionantes 10 por cento, mas aumentava o torque, tão essencial para o
avanço constante e impetuoso fora da estrada, em admiráveis 36 por cento. Ele foi
um tributo aos engenheiros e à tecnologia da Land Rover, e uma das primeiras provas
de que o empenho em reduzir as emissões não precisava comprometer as habilidades de um Land Rover.
O Discovery 4 se mostrou um carro tão apreciado quanto os das três gerações que
o antecederam e, em 29 de fevereiro de 2012, o Land Rover Discovery de número um
milhão saiu da linha de produção em Solihull. A terceira “família” da Land Rover tinha
atingido esse marco em apenas 23 anos: cinco a menos do que o Defender original.
Para assinalar o milionésimo veículo, iniciou-se a “Jornada do Discovery”, um
comboio de Discoverys que saiu da fábrica no Reino Unido, passou por terrenos

“ O Discovery 3 não foi um
aprimoramento expressivo
do Discovery, e sim um
salto astronômico. O carro
cresceu a proporções
enormes, mas sua presença era ainda maior devido
às suas várias habilidades.
Ele foi de imediato para o
topo da categoria dos veículos off-road grandes,
sendo perfeito para percorrer terrenos acidentados, mas sem deixar
de lado o conforto e a
descontração.”

ES PÍR ITO LIV R E
Apesar de não ser propriamente parte da família Discovery, o Land Rover
Freelander previu de forma brilhante
o mercado de SUVs compactos premium, categoria de carros hoje definida pelo novo Discovery Sport.
O trabalho no Freelander começou
em 1993, e ele foi lançado em 1997
com uma série de características de
engenharia inéditas para a Land Rover e que viriam a ser adotadas depois nos outros modelos da empresa.
Foi o primeiro Land Rover com monobloco, suspensão independente e motor transversal, e também o primeiro
a incluir o conceituado sistema de
Controle de Descida de Ladeiras da
Land Rover.
Os clientes o adoraram, e ele logo se
tornou o veículo Land Rover de venda
mais rápida na época, o SUV mais
vendido na Europa por cinco anos e o
SUV mais vendido no Reino Unido
desde o lançamento, em 2005.
Em 2006, foi revelado o Freelander 2,
que manteve o projeto mecânico do
original, mas ficou um pouco maior e
se encaixou num segmento superior
do mercado. E, não obstante sua engenharia mais parecida com a de um
carro e suas dimensões compactas,
atraentes para famílias, ele continuava sendo um Land Rover capaz, como
ficou comprovado pela participação
no Camel Trophy e no G4 Challenge.
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O Freelander 2 TD4e é o

O Discovery 4 faz sua

Fevereiro: o Discovery

Abril: é revelado o

primeiro SUV com sistema

estreia

de número 1 milhão

conceito Discovery Vision

inteligente para ligar e

2014

viaja para Pequim

desligar o motor

muitas vezes selvagens e inóspitos e chegou a Pequim, na China, capital de um país no
qual muita gente ser proprietária de carros é um fato relativamente novo, mas que adotou os Land Rovers com enorme entusiasmo. A expedição angariou, apropriadamente,
£ 1 milhão para a Cruz Vermelha.
EXIBINDO UM VISUAL NOVO
Dois anos depois, surgiu um carro-conceito sugestivo de que o próximo marco de um
milhão poderia ser atingido bem mais cedo. O conceito Discovery Vision, criado sob a
supervisão de Gerry McGovern, diretor de design da Land Rover, foi tão importante
para o Discovery quanto o conceito Range Stormer tinha sido para a linha Range Rover em 2004. À semelhança deste último, o Vision insinuava tanto uma nova linguagem de design para o Discovery como o fato de que este teria sua própria família distinta de veículos.
O conceito foi revelado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Nova York de
2014, e o mundo não precisou esperar muito até ele se tornar realidade. Em setembro,
foi divulgado o novo Discovery Sport. Por ser um SUV compacto premium, ele é menor
do que o original, mas se mantém fiel à fórmula do Discovery.
É versátil, oferecendo ainda sete assentos, apesar das dimensões mais compactas.
Também é excepcionalmente capaz em situações off-road, usando tecnologias da
Land Rover como o All Terrain Progress Control para reforçar as habilidades naturais
propiciadas por seus ângulos de ataque, saída e rampa otimizados. O Discovery Sport
tem algumas características que os engenheiros originais do Projeto Jota nem poderiam ter imaginado, como o motor diesel Ingenium, que roda mais de 20 quilômetros com um
litro de combustível, ou a possibilidade de aces“ Com design e engenharia
sar a biblioteca de dezenas de milhões de músiconcebidos para que
cas do Spotify pelo conjunto de aplicativos Inseja o SUV compacto
Control Apps.
premium mais capaz do
O Discovery Sport fez uma saudação a seu anmundo, o Discovery
tepassado em 2016, ao rebocar um trem de 100
toneladas por sobre uma espetacular ponte ferroSport atrairá não só os
viária na Suíça, reproduzindo o desafio que o Disclientes atuais da Land
covery original tinha cumprido em seu lançamento,
Rover, como também
em 1989. Depois, ainda em 2016, a quinta geratodo um novo público
ção do Discovery foi revelada no Salão do Autoque talvez nunca tenha
móvel de Frankfurt, como tinha acontecido com o
original. O teto escalonado e a traseira assimétrica
pensado em ter um
permanecem, mas o ângulo mais aerodinâmico do
Land Rover.”
para-brisa e as lanternas horizontais criam um visual muito mais poderoso.
GERRY MCGOVERN,
DIRETOR DE DESIGN DA LAND ROVER
Sob a carroceria, o Discovery da quinta geração dá um salto de engenharia ainda mais radical
do que todos os que o antecederam, ao usar um
monobloco com 85 por cento de alumínio que reduz sua massa em 480 kg. Todos os
aspectos do desempenho do carro se beneficiam disso, desde a direção na estrada até
o consumo de combustível e as emissões. E, é claro, há tecnologias pioneiras a bordo.
O primeiro Discovery também oferecia sete assentos, mas a ideia de configurá-los remotamente pelo seu telefone com o sistema Intelligent Seat Fold teria pirado muitas
cabeças em 1989.
A concepção que estava por trás do Projeto Jota – um veículo off-road versátil e capaz – era boa na época. Mas também estava brilhantemente à frente de seu tempo e
foi ficando cada vez mais relevante à medida que os anos se passavam e o mundo
abraçava a ideia de SUVs responsáveis e projetados com genialidade. A prova disso?
Em 2017, o novo Discovery Sport foi o carro mais vendido da Land Rover. O segundo
milhão não vai demorar para chegar.
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UM DIS COV ERY
ABS OLUTAM EN TE N OVO
Em 2016, ao revelar a quinta geração do Discovery, totalmente nova,
Gerry McGovern, diretor de design
da Land Rover, afirmou: “O Novo
Discovery redefine o SUV grande.
Nossas equipes de design e engenharia revolucionaram o DNA
do Discovery para criar um SUV premium altamente desejável, extremamente versátil e imensamente capaz. O design estabelece um vínculo
emocional entre os clientes e nossos
veículos. Nossa estratégia clara de
design faz com que nossos veículos
sejam reconhecíveis de imediato e
transmitam os valores da Land Rover que nossos clientes adoram. O
volume e as proporções impecáveis,
os detalhes precisos e as superfícies
sofisticadas do Novo Discovery
unem-se à integridade da engenharia para criar um SUV premium”.
Jeremy Hicks, diretor-executivo da
Jaguar Land Rover do Reino Unido,
acrescentou: “O novo veículo parte
de todos os aspectos excelentes do
Discovery, desde o design e a versatilidade até sua capacidade de fazer
tudo e chegar a todo lugar, para
desenvolvê-los e torná-lo ainda
melhor em todos os sentidos”.
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Setembro: é anunciado o
modelo Discovery Sport

2015

2016

|
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O Discovery Sport recebe

Setembro: é revelada a

novos motores Ingenium

quinta geração do Discovery,
inteiramente nova

|
Um Discovery Sport puxa
um trem para reproduzir a
façanha realizada
no lançamento, em 1989

01

01 O aventureiro Bear Grylls, embaixador da Land Rover, é um grande
fã do Discovery 02 O dinâmico Discovery Sport se tornou uma
extensão muito procurada dessa linha 03 Além dos numerosos itens de
série, diversos opcionais e acessórios estão disponíveis para permitir
que os clientes adaptem seu Discovery perfeitamente a seu próprio
estilo de vida
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O M U N D O DA AV E N T U R A :

PA RT E 3

N OVAS D ESCOB ERTAS,
N OVOS HORIZONTES
As gerações do Land Rover Discovery combinam com as proezas emocionantes do
Camel Trophy e do Land Rover G4 Challenge. Onelife reuniu o ex-diretor-executivo
do Trophy com alguns membros da equipe administrativa do G4 para discutir como
a aventura ficou mais acessível e por que ela é relevante ainda hoje.
T E X T O

P A U L

E N T W I S T L E

F O T O S

A L E X

H O W E
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A pesquisa científica pode ter sido a inspiração das expedições pioneiras, como as empreendidas pela primeira vez
por Land Rovers das Séries originais e Defenders. No entanto, no decorrer das décadas, foi o espírito de aventura,
coragem e resiliência – partir simplesmente para provar
que algo pode ser feito – que moveu novas gerações de
exploradores a se superar e realizar feitos notáveis.
Uma roda em volta de uma fogueira nas dependências nevadas do Castelo de Eastnor, perto de Ledbury, é
a oportunidade perfeita para conversamos com um grupo seleto que sabe mais do que a maioria das pessoas
sobre esse espírito aventureiro: Iain Chapman, participante e diretor-executivo do Camel Trophy por uma década,
Simon Day e Niki Davies, que foram os cérebros por trás
do G4, evento que o sucedeu, e Phil Jones, instrutor sênior da Land Rover Experience. Eles vieram a Eastnor
para se reencontrar com seu trabalho e, especialmente,
com os veículos que vieram a conhecer e amar como
parceiros de confiança ao longo dos anos.
Iain Chapman é um escocês durão e direto, um ex-militar e motorista aficionado, amplamente reconhecido como
um dos líderes de expedição mais experientes do planeta.
Compreensivelmente, ele tem orgulho do fato de que, ainda hoje, o Camel Trophy é visto por muitas pessoas como
o evento definitivo em termos de aventura com veículos.
“Eu herdei um formato de ‘1.000 milhas de aventura’,
mas logo estávamos fazendo jornadas de 1.600 milhas”,
diz ele, inclinando-se para fora da janela do hoje emblemático Discovery 1 com pintura “Sandglow”, mantido em seu
estado original, com adesivos do Camel Trophy em amarelo e preto – veículo que, para muita gente, virou sinônimo
da própria competição. “Os carros estavam à altura, os
competidores adoraram e a imprensa ficou contente. A
aventura se tornou a norma.”
Lançado em 1980 com três equipes alemãs percorrendo a célebre Rodovia Transamazônica, o Camel Trophy
logo ficaria conhecido como as “Olimpíadas dos 4x4”.
Como competição, ela recompensava o trabalho em
equipe e a resiliência e levava os participantes a alguns
dos terrenos mais inóspitos do mundo. O desafio era levar a capacidade humana e automotiva até o limite. Não
foi à toa que a Land Rover viu aí um espírito em comum
e passou a patrocinar o evento em 1981.
Chapman foi convidado a assumir a administração da
competição em 1987 e continuaria responsável por ela por
mais de uma década. Em quase todos os países que visitava para organizar os eventos, ele fazia uso de conexões militares, de modo que seu currículo veio bem a calhar. “Os
contatos eram feitos frequentemente por canais diplomáticos, muitas vezes no nível do primeiro-ministro”, ele recorda. “E, quando não tínhamos sucesso, o próximo contato
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seria o general responsável pela região em questão. Alguns
desses caras eram de dar medo!”

VEÍCULO PREFERENCIAL
Em 1990, o Camel Trophy chegou à Sibéria, num evento
inédito que foi viabilizado sob a administração de Chapman, graças, em especial, a seus contatos militares. Mas
essa não foi a única novidade. Aquele ano da Glasnost e
da Perestroika também testemunhou o lançamento de um
novo veículo: o Land Rover Discovery.
O Discovery utilizava elementos básicos do Range Rover
e continha os ingredientes de um veículo off-road extremamente capaz. O Camel Trophy proporcionou a ele o maior
palco mundial possível para comprovar suas credenciais.
Ele mostraria sua capacidade logo de cara. Ao chegar
à longínqua cidade siberiana de Irkutsk, após uma jornada
de mais de 1.600 quilômetros pelas terras incultas e nevadas da inclemente tundra russa, Chapman e equipe se
sentaram para uma avaliação antes de voar de volta para
casa. Os engenheiros da Land Rover informaram a empresa de que somente dois por cento das peças sobressalentes do veículo tinham sido utilizadas. As 98 por cento restantes estavam intactas, ainda nas embalagens plásticas
em que tinham sido enviadas pela fábrica!
E assim, de 1990 em diante, os Discoverys desempenhariam um papel central em cada Camel Trophy, à exceção do último evento com veículos, em 1998, que usou
o Freelander.

D I F Í C I L D E I M I TA R

Acima: O Camel Trophy
mostrando por que
passou a ser considerado
o evento de aventura
com veículos definitivo.
Acima, à direita: Niki
Davies, diretora de
eventos do G4, Simon
Day, diretor de
competições e logística
do G4, e Phil Jones,
instrutor sênior da Land
Rover Experience,
estiveram profundamente
envolvidos nos eventos
Land Rover G4 Challenge
de 2003 e 2006.

Uma década depois, o enormemente bem-sucedido
Camel Trophy tinha fechado seu ciclo. Porém, a Land Rover
preencheu a lacuna sem demora com o Land Rover G4
Challenge, em 2003. O primeiro evento foi realizado com
participantes de 16 países diferentes em localidades
nos Estados Unidos, na África do Sul e na Austrália ao
longo de 28 dias. O vencedor foi o piloto de caça belga
Rudi Thoelen, que celebremente negociou a troca de
seu prêmio, um Range Rover zero quilômetro, por dois
Defenders novos.
O Land Rover G4 Challenge foi administrado cuidadosamente de modo a incluir uma condução off-road desafiadora, mas procurando minimizar o impacto ambiental.
O foco estava tanto nos esportes ao ar livre quanto na
pilotagem off-road.
Parado em frente a um dos Discoverys do G4 com
pintura “Tangiers Orange”, em plena neve de Eastnor,
o ex-diretor de competições e logística Simon Day explica: “Um evento de aventura de marca única tinha de
se destacar das competições com múltiplos patrocinadores. Devia ter uma atratividade e um visual únicos e
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ser considerado um substituto aceitável para o Camel.
Precisava ser relevante.”
Também devia ser autossuficiente e dar lucro, como revela a ex-diretora de eventos Niki Davies: “O G4 tinha de
cobrir seus custos e, ao mesmo tempo, realçar as amplas
capacidades de uma linha de produtos que é sinônimo de
aventura, exploração e descoberta. Tenho o prazer de dizer que ele superou suas metas”.
O segundo Challenge aconteceu em 2006 e passou por
Tailândia, Laos, Brasil e Bolívia. O corredor de aventura sul-africano Martin Dreyer venceu, dizendo: “O Land Rover G4
Challenge foi a melhor experiência da minha vida. Nada
chega perto dele em termos de grandiosidade. Foi uma experiência de outro mundo”. A competidora australiana Alina McMaster acrescenta: “Não sei de nenhum outro evento
em que você faz todos esses tipos de coisas. São várias coisas divertidas para fazer. Foi a competição perfeita”.

O ESPÍRITO PERMANECE

“A AV E N T U R A
COMEÇA POR
UM SONHO, UMA
INSPIRAÇÃO OU
UM CAPRICHO DO
DESTINO. ELA
E S TÁ A Í F O R A ,
ESPERANDO POR
VOCÊ, E É ALGO
AT E M P O R A L .”
S I M O N D AY, D I R E TO R D O
LAND ROVER G4 CHALLENGE

Hoje, o espírito aventureiro da Land Rover continua firme
e forte, como mostram as ofertas globais da Land Rover
Experience. Mas será que é o momento certo para a volta de um evento de aventura “puro”? Iain, Simon e Niki
acreditam que sim.
“Consigo ver um futuro para um evento como o
Camel Trophy, mas baseado nas pessoas e num objetivo
compreensível e respaldado pelo uso de um veículo 4x4.
O futuro está nas pessoas, auxiliadas pelo carro”, diz Iain.
Ele é apoiado por Niki, que agora coordena as atividades de marca em toda a Jaguar Land Rover do Reino
Unido. “Hoje, a aventura está mais relevante do que
nunca”, diz ela.
Simon, que atualmente dirige uma bem-sucedida
agência de eventos, completa: “A aventura não é definida pelo extremo. Ela começa por um sonho, uma inspiração ou um capricho do destino. Algo acontece, algo é
concretizado, e uma história é criada. O ato final é contar,
partilhar ou manter em segredo aqueles momentos que
o afetam, que o transformam e que o definem juntamente com seus parceiros. A aventura está aí fora, esperando
por você, e é algo atemporal”.
Hoje, em pé ao lado dos veículos clássicos, é como
se as competições nunca tivessem acabado, e há um quê
de nostalgia no ar. O grupo parece estar pronto para
saltar de volta para trás do volante e começar tudo de
novo. A aventura, tudo indica, ainda está viva.
D ES CUBRA MA IS
sobre essas extraordinárias expedições e os aventureiros por trás
delas. Busque “Legends Reunited - Land Rover 70th Anniversary”
no YouTube ou visite http://bit.ly/LandRover70

AV EN TUR A B E NE FI CE NT E
Comemorando hoje seu próprio
20º aniversário, o Fifty 50 Challenge
foi um evento voluntário criado em
1998 por funcionários da Land Rover
para celebrar o 50º aniversário da
marca. O ambicioso objetivo era
viajar por 50 países em 50 dias e
angariar 50.000 libras esterlinas
para o UNICEF.
Dois integrantes de destaque –
Peter Crowley, ex-engenheiro-chefe
da Land Rover, e o engenheiro
Stuart Martin – reencontraram-se
com dois dos quatro veículos do
Challenge em Eastnor, durante
a exclusiva reunião de Onelife:
“Goldilocks” (“Cachinhos Dourados”,
em inglês), um Defender 110 cujo
apelido remete à tinta dourada
comemorativa do aniversário,
e “Baby Bear”, um dos três
Freelanders dos primórdios que
participaram.
Stuart Martin explica: “Trinta
e um colegas tinham se oferecido
para participar e, após meses de
preparação depois do expediente,
fizemos o evento acontecer. No fim,
arrecadamos para o UNICEF o dobro
da meta original e conseguimos
visitar um total de 56 países. Foi
uma maneira intensamente humana
de comemorarmos o 50º aniversário
da Land Rover e foi também uma
aventura e tanto!”
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Dizem que viagem é a única coisa
que, quando você compra, fica
mais rico, então vale a pena
pensar em usar seu tempo de
maneira sensata, investindo em
experiências únicas.
F O T O S

@ S A M U E L E L K I N S

T

O

S

P

A

R

Como proprietário de um Land Rover, você está
bem preparado para fazer jornadas extraordinárias
fora dos roteiros mais populares, de modo a ampliar
seus horizontes e criar lembranças preciosas e duradouras. Mas e se você pudesse ir além, vivendo
aventuras emocionantes, explorando ambientes
espetaculares e diversificados ao redor do mundo,
na companhia de viajantes com ideias afins?
Oportunidades de descobrir e saborear locais e
culturas muito diferentes, ao mesmo tempo em que
aproveita uma hospedagem de luxo: é isso que a Land
Rover Experience proporciona com a linha de pacotes
Adventure Travel, que incluem também instrutores
profissionais especializados, que sabem tirar o máximo
dos altamente eficientes veículos Land Rover nos terrenos mais desafiadores. Eles transmitirão a “expertise”
que possuem e extrairão o melhor de você e de suas
habilidades de condução em lugares que vão dos cânions
rochosos norte-americanos às vastas dunas dos desertos
africanos e ao gelo e neve estonteantes do Ártico.

U TA H
Uma aventura de cinco dias perto da cidade de Moab
oferece uma paisagem singular de rochas vermelhas que
é mais bem explorada por trás do volante do Discovery,
Range Rover ou Range Rover Sport. É o destino perfeito
para quem está em busca do desafio off-road definitivo,
com três dias inteiros de condução, incluindo a oportunidade de descontrair no conforto do hotel boutique Red
Cliffs Lodge.

NAMÍBIA
O Discovery também é a plataforma perfeita para se
aventurar pela África, cruzando as vastas e misteriosas
paisagens ocultas da Namíbia, de desertos costeiros a
majestosas reservas naturais. Você pode escolher entre
duas experiências maravilhosas, ambas combinando
alojamentos, resorts e hotéis de luxo.
A vida selvagem é o foco da Namibia North Tour,
com visita ao Parque Nacional Etosha para ver uma série de animais, inclusive elefantes, em seu habitat natural. A Namibia South Tour combina o melhor da vida
selvagem com fenômenos geológicos notáveis, passeios pelos desertos do Namibe e do Kalahari, bem
como pelo Parque Namib-Naukluft.

ICE ACADEMY
Baseada no Hotel Silverhatten, em Arjeplog, na Suécia,
onde você aproveitará toda a hospitalidade e excelente
culinária, a Ice Academy oferece uma série de pacotes
para testar e aperfeiçoar suas habilidades de condução.
Você assumirá o volante de uma seleção de veículos,
entre os quais o Range Rover Sport e o Range Rover
Velar, num lago congelado e na imensidão escandinava
coberta de neve.
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SA I B A M A I S
Descubra mais em landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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“ E S TA M O S À B E I R A D E U M A R E V O L U Ç Ã O
NA MOBILIDADE – CARROS AUTÔNOMOS,
C O N E C TA D O S E E L E T R I F I C A D O S . O R I T M O D E
MUDANÇA É ESTIMULANTE, E QUEREMOS IR
ABOVE AND BEYOND COM NOSSOS CLIENTES.
A PA R T I R D E 2 0 2 0 , T O D O S O S V E Í C U L O S
LAND ROVER NOVOS SERÃO ELETRIFICADOS.

A MOBILIDADE NO FUTURO
NÃO SERÁ DESINTERESSANTE. NOSSOS
P R O D U T O S T E R Ã O PA I X Ã O E E M O Ç Ã O , A L É M
D E S E R E M D I F E R E N C I A D O S , D E S E J ÁV E I S
E C A PAZ E S C O M O S E M P R E F O R A M , E S E
D E S TA C A R Ã O D A M U LT I D Ã O .”
DR. RALF SPETH
CEO DA JAGUAR LAND ROVER
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Na qualidade de diretor de design da Land Rover, Gerry McGovern é o mentor
intelectual que está por trás das criações mais ousadas e bem-sucedidas
da marca. Dylan Jones, editor-chefe da versão britânica da revista GQ,
sentou-se com McGovern para conversarem sobre tecnologia, inspirações
e design minimalista na era do modernismo.
T E X T O
F O T O S
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Gerry McGovern segue suas próprias regras: sendo
um chefe duro, ele é exigente em suas expectativas e
implacável em suas ambições. As regras, porém, estão aí
para serem quebradas, e ele parece passar tanto tempo
questionando suas próprias crenças quanto passa contestando as das muitas pessoas que trabalham com ele.
Desde que voltou à empresa, em 2004 – após passar pela Chrysler, Peugeot, Rover e Ford –, McGovern
conseguiu reinventar a Land Rover enquanto marca,
desenvolvendo uma linha de produtos compatível com
o século 21: primeiro veio o Evoque, depois o novo
Range Rover, o Range Rover Sport, o novo Discovery e
o compacto Discovery Sport, sem mencionar, é claro, o
Velar, sua criação mais reducionista até hoje. Uma nova
versão do Defender está a caminho, assim como toda
uma sequência de novos modelos à espera de ser revelados, muitos dos quais mudarão radicalmente nossa
maneira de ver a marca.
Nas palavras do próprio McGovern, o ponto de partida é uma visão – e no centro dessa visão está um entendimento fundamental do veículo moderno como um
objeto de seu tempo em termos de tecnologia, engenharia e design. Entretanto, acima de tudo, ele tem de
ser desejado.
DJ: Como você começou a se interessar pela
tecnologia?
GM: Para mim, a tecnologia é apenas uma ferramenta
como outra qualquer. Tenho interesse na tecnologia
que viabiliza o design, e não na tecnologia por si só.
Isso porque a complexidade excessiva da tecnologia é
um incômodo. Quando uma pessoa interage com um
produto, ela o vê em sua totalidade e, para mim, o que
importa é a ligação emocional que isso traz; se a tecnologia for capaz de promover e amplificar essa ligação,
ótimo. Mas a tecnologia deve simplificar o design. O
ponto ideal é a aceleração do processo de design. Os
computadores nos permitiram ser ainda mais criativos,
ao fazerem as coisas com maior rapidez.
No fundo, nós adotamos a tecnologia para tornar
o produto mais desejável: mais seguro, mais rápido e,
no nosso caso, mais modernista.
Você parece obcecado pelo modernismo,
pelo aprimoramento e refinamento constantes
da sua visão.
O modernismo é uma filosofia, um movimento, um enfoque de design que adota um olhar direcionado para o
68

futuro. Dentro dessa filosofia há um enfoque redutivo
inerente que, para mim, significa eliminar o excesso e o
desnecessário. Foi bem esse o caso do Velar e, em particular, de seu interior, do qual suprimimos intencionalmente características de design irrelevantes. No setor automotivo, acho que ninguém aplicou o modernismo de
forma plena. Por exemplo, quando olho alguns carros,
parece que o Zorro mexeu neles, pôs uma linha aqui,
outra ali, criando uma absoluta confusão visual.
O bom design começa, na essência, por um volume
ideal de proporções. Atingido
isso, teoricamente é como um terno – se você o corta muito bem
“NO FUNDO, NÓS
e a proporção geral está correta,
fica tudo em ordem. Se, de repenA D O TA M O S A
te, você inclui um monte de linhas
TECNOLOGIA
e detalhes, está deixando a mensagem confusa.
PA R A T O R N A R O
Sinto o mesmo com relação à
arquitetura. Nunca entendi por
PRODUTO MAIS
que algumas pessoas ficam satisD E S E J ÁV E L : M A I S
feitas em morar numa casa que parece ter sido criada 200 anos atrás.
SEGURO, MAIS
Por que não celebrar o futuro?
O que a tecnologia fez, nesse
RÁPIDO E, NO
aspecto, foi nos permitir desenvolver coisas que envolvem um
CASO DO VELAR,
autêntico olhar voltado para frenM A I S M O D E R N I S TA .” te, e não para trás.
GERRY MCGOVERN

O Velar (à direita) é a
criação mais reducionista
de Gerry McGovern até
hoje. O interior é
intencionalmente isento
de elementos de design
não essenciais.

Você é muito preciso e bastante
exigente com relação à sua
equipe. Costuma se decepcionar com as limitações
do processo de manufatura?
Acho que, em grande medida, o design automotivo
sempre foi secundário em relação à engenharia. Sempre se compreendeu que o design ajudava muito a
tornar o produto desejável, mas acho que o intelecto
criativo aplicado a ele no passado talvez não tenha sido
tão sofisticado quanto poderia. Em última análise, a
maneira pela qual uma empresa é constituída faz uma
enorme diferença na sensibilidade relacionada ao design. Se as pessoas que administram a empresa não
reconhecem o valor do design, ela nunca vai produzir
bons designs.
Uma das vantagens que temos na Land Rover é que
a importância do design é reconhecida. Você deve oferecer aos designers a capacidade de otimizar sua
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O excesso de opções pode
gerar confusão. Como foi criado
de modo a ser simples e fácil de
entender, o SVAutobiography
(abaixo, à direita) se
transformou num refúgio
tranquilo, acredita McGovern.

contribuição e dar a eles responsabilidade em termos
de estrutura, de modo que estejam em pé de igualdade
com as outras áreas, em particular com a engenharia.
Tem de haver um ponto de partida, que é a criação
de uma visão. Você deve criar essa visão para que,
pelo menos, os engenheiros possam ver o que você
quer e possam trabalhar naquilo. Sempre surgirão dilemas, então é o caso de desenvolver um bom relacionamento com os engenheiros. Eu me lembro de que,
dez anos atrás, nós não podíamos ter rodas de mais
de 20 polegadas; era impossível por causa do peso do
sistema de suspensão. Hoje, nossas
rodas têm, em média, 22 polegadas; ou seja, você deve continuar
M CARRO,
superando os limites – e levar as
pessoas com você.
C Ê E S TÁ

“NU
VO
DESENHANDO
UM OBJETO
MODERNO ...
POR QUE SE
P R E O C U PA R
E M C A P TA R
UMA ESTÉTICA
D O PA S S A D O ? ”
GERRY

Qual é a importância de ser
redutivo?
Se você vai a uma loja ou quer comprar um relógio de pulso específico
ou uma peça de vestuário específica
e há 15 versões diferentes daquilo,
você quase pensa: “Deixa para lá,
não consigo escolher”. Então, a
questão é reduzir as opções. Simplifique, facilite o entendimento e não
confunda as pessoas. O SVAutobiography, por exemplo, parece
um hotel de luxo por dentro, e
você não quer contradizer essa senMCGOVERN
sação. Esse refúgio tranquilo é quase
uma extensão da sua casa, e você
não quer destruir essa ilusão. Para mim, um veículo deve
ser um objeto de desejo e, se você o reduzir à sua essência, terá mais chance de ver qual é essa beleza natural.
Qual é a importância do legado e do senso de
história no design automotivo?
Se você levar o reducionismo ao ponto ideal, pode acabar ficando com algo muito frio e estéril, sem arte, por
isso deve ter cuidado para não levar o processo redutivo
longe demais. Para um modernista, eu sou um tanto
eclético: gosto das artes decorativas italianas de meados
do século 20 – Gio Ponti e todos os que não eram tão
frios quanto Mies van der Rohe e companhia. Acho que
a ideia é misturar tudo. No entanto, num carro, você está
desenhando um objeto moderno que tem de ser compatível com o mundo em que está inserido, e por isso

acredito que há um certo contrassenso quando falamos
em valorizar o passado e esses ícones que já se foram.
A própria palavra “ícone” é discutível. O que é
um ícone?
No Defender, existe uma visão clara de que ele deve
celebrar seu passado, mas houve muita mudança desde que ele surgiu e muita coisa vai afetar a versão nova
em termos da capacidade, através da tecnologia, da
manufatura, da legislação, da aerodinâmica, do jeito de
ser atual das pessoas e do estilo de vida que elas têm,
de modo que isso vai influenciar imensamente esse
design, vai impulsioná-lo e polarizá-lo de imediato em
relação ao original.
Então, por que se preocupar em captar uma estética
do passado? Acho que o segredo é tentar captar realmente a essência do que esse veículo é para sua época. Devemos ter cautela para não sermos excessivamente sensíveis ao que já passou.
A perspectiva do carro elétrico aumenta
exponencialmente as possibilidades do design?
Sem dúvida. Ele elimina o motor a combustão, então o
princípio de três volumes, dois volumes, cai por terra.
Creio que a ideia, no momento, seja passar totalmente
para um volume ou para a cabine avançada, o que não
necessariamente gera a proporção mais desejável, na
minha opinião. Será interessante ver como isso vai se
desenrolar.
Contudo, no fim das contas, as pessoas não compram
sistemas de propulsão e não compram eletrificação;
elas compram um produto. Para mim, todos os nossos
produtos precisam ser desejados. Estou absolutamente
convencido disso, no que se refere a essa ligação
emocional com um produto – seja um relógio, seja um
carro, o que quer que seja –, a essa reação visceral
quando olho para o produto. Como ele me faz sentir?
Eu o quero?
Esse sentimento também precisa durar um bom
tempo depois de comprá-lo. Eu o possuo, uso, passo
tempo com ele, mas será que estou tendo a
continuidade disso? Eu ainda o desejo? Ele ainda faz
o que foi feito para fazer? Estou desenvolvendo uma
relação duradoura com ele?

Dylan Jones OBE é editor-chefe da GQ, GQ Style e GQ.com.
É presidente da London Fashion Week Men’s, conselheiro do Hay
Festival e autor de David Bowie: A Life, best-seller do Sunday Times.
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Estamos à beira de uma revolução tecnológica: nas próximas
duas décadas, nossos carros não só serão cada vez mais
movidos a eletricidade, como também capazes de dirigir a
si mesmos e de realizar centenas de tarefas do dia a dia.
T E X T O
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“A S T E C N O L O G I A S D O F U T U R O
DA R ÃO M A I S AO M OTO R I STA , E
NÃO MENOS; ELAS VÃO AUXILIAR
E , E M Ú LT I M A A N Á L I S E , A P R I M O R A R
A E X P E R I Ê N C I A D E D I R I G I R .”
TONY HARPER, DIRETOR DE PESQUISA EM ENGENHARIA
DA JAGUAR LAND ROVER

gps
Nunca houve uma época mais disruptiva em nossas
ruas e estradas. Não devido a obras ou congestionamentos, mas sim em virtude dos grandes saltos
adiante que a tecnologia vem nos permitindo dar.
“Estamos todos, neste momento, à beira de uma
revolução tecnológica”, diz o Dr. Ralf Speth, CEO da
Jaguar Land Rover. Para ele, a revolução já tem nome:
“Carros eletrificados, autônomos e conectados”.
A linha de frente dessa revolução pode não parecer
óbvia à primeira vista: um Range Rover Sport seguindo
pelo trânsito do centro da cidade de Coventry, na região
central da Inglaterra.
O carro é como muitos outros nas ruas da cidade, exceto
pelo fato de não estar sendo dirigido por ninguém. Ele representa uma parte dos primeiros testes de rua de veículos
autônomos e conectados no Reino Unido e está ajudando a
avaliar uma ampla gama de tecnologias da Jaguar Land Rover
que estão em pesquisa e podem virar realidade em breve.
Embora ainda incipiente, o projeto de carros autônomos
é o futuro, sem sombra de dúvida. Até 2035, serão vendidos
3,7 milhões de veículos automatizados por ano no Reino
Unido, de acordo com previsões feitas pelo Centro de
Veículos Conectados e Autônomos do governo do país.
É provável que, em meados da década de 2030, um em cada
oito veículos vendidos em todo o mundo seja autônomo.
Muitos deles também estarão eletrificados. Até 2050,
90% dos carros novos britânicos serão elétricos, segundo
previsão da empresa National Grid do Reino Unido. E, assim
como na corrida da autonomia, a Jaguar Land Rover está
liderando a revolução elétrica. O Jaguar I-PACE, primeiro
SUV de alto desempenho totalmente elétrico, começa a
ser vendido este ano e, até 2020, “todas as novas linhas
de modelos da Land Rover serão eletrificadas, dando aos
nossos clientes ainda mais opções”, diz o Dr. Speth.
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O estímulo à eletrificação, no entanto, já está em curso.
Os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) da Land Rover
representam um primeiro passo concreto nessa direção,
associando as virtudes e possibilidades de um motor de
combustão às de um motor elétrico. A motorização PHEV
será introduzida amplamente nos veículos Land Rover nos
próximos anos e já está disponível como opcional tanto
no Range Rover como no Ranger Rover Sport.
A tecnologia PHEV assegura que a potência e o desempenho dos motores de combustão tradicionais sejam
mantidos – ou mesmo incrementados –, ao mesmo tempo
que se somam às vantagens ambientais de uma tecnologia
ecológica. Assim, ela propicia aos clientes uma oportunidade inteiramente nova de serem ambientalmente corretos,
sem comprometer a capacidade. O motor elétrico do Range
Rover PHEV e do Range Rover Sport PHEV, por exemplo, já
oferece uma autonomia de 51 quilômetros no modo totalmente elétrico e fornece o torque com mais precisão do que
um motor de combustão interna, para proporcionar uma capacidade de controle ainda melhor em superfícies com má
aderência. Usando a frenagem regenerativa, esses dois primeiros veículos PHEV também mesclam eficiência e desempenho ideal nas ruas e estradas. Tudo isso faz parte do futuro
do transporte, e a Jaguar Land Rover está na vanguarda.
Enquanto isso, os testes autônomos de rua em Coventry
estão indo bem, dando uma ideia do que vem pela frente,
agora que os primeiros veículos híbridos estão chegando
às ruas.
“Há muitos elementos dinâmicos a mais para o carro
detectar e reagir, mas estamos usando todos os dados dos
testes para aperfeiçoar nossos sistemas de modo que eles
lidem com esses dados da maneira correta”, explica Gemma
Warton, engenheira de pesquisa da Jaguar Land Rover.
Esses dados abundantes, coletados para ajudar os sistemas automatizados de bordo a aprender com a experiência, desempenham um papel fundamental para que a
Jaguar Land Rover cumpra sua meta de alcançar a chamada
“autonomia de nível quatro” – quando um carro é capaz
de realizar todos os aspectos da condução em cidades
movimentadas, sem intervenção do motorista – em seus
veículos na próxima década.
No entanto, o impulso em direção aos veículos autônomos não é uma mera tentativa de substituir o motorista. É
o que explica Tony Harper, diretor de pesquisa em engenharia da Jaguar Land Rover. “As tecnologias do futuro
darão mais ao motorista, e não menos; elas vão auxiliar e,
em última análise, aprimorar a experiência de dirigir.”
Essa concepção inclui um volante inteligente, ativado por
voz e auxiliado por inteligência artificial chamado Sayer, em
homenagem ao projetista do primeiro Jaguar E-Type. Parte
integrante do carro-conceito FUTURE-TYPE da Jaguar, uma
visão do veículo do futuro, o Sayer é um volante convertido
em dispositivo conectado que irá com você aonde quer que
vá e realizará centenas de tarefas, desde escrever sua lista
de compras até levá-lo ao supermercado. É só uma ideia de
como será andar de carro nos tempos vindouros.
A tecnologia vem se desenvolvendo rapidamente, e a
corrida em direção ao futuro do transporte é como uma sinuosa estrada rural: cheia de reviravoltas, mas com a promessa de uma vista magnífica logo depois da próxima curva.
SAI BA M AI S
Para saber mais, busque Land Rover PHEV

MOB IL IDADE

NO

FUTURO

U M “ LY F T I N G ”
NA FACE DO
TRANSPORTE
À medida que a tecnologia por trás
de nossos carros se adapta, nossa
maneira de usar as vias também vai
mudando. Cerca de 37,5 milhões de
veículos percorrem hoje o sistema
viário britânico, um aumento de
40% em relação a 1996.
Com o aumento do trânsito
nas vias de todo o mundo e da
proatividade dos motoristas no que
diz respeito a mudanças positivas
no plano ambiental, estamos
começando a redefinir nossa
forma de utilizar nossos veículos.
A Lyft, empresa de transporte
compartilhado que cresce mais
rapidamente nos Estados Unidos, é
ponta de lança na promoção dessas
mudanças. Fundada em 2012, ela
conecta motoristas e passageiros
através de um aplicativo, permitindo
que compartilhem viagens em troca
de pagamento. A Lyft atua em 250
cidades americanas e recentemente
expandiu para o Canadá.
Em junho de 2017, a Jaguar
Land Rover anunciou ter investido
US$ 25 milhões nesse serviço
inovador por meio da InMotion
Ventures, sua divisão de tecnologia,
para apoiar os planos de ampliação
da Lyft e ajudá-la a desenvolver
novas tecnologias.
Ao comentar sobre esse avanço
importante, Sebastian Peck, diretorexecutivo da InMotion, disse: “A
mobilidade pessoal e o transporte
inteligente estão evoluindo, e este
novo empreendimento colaborativo
proporcionará uma plataforma na
vida real para nos ajudar a desenvolver nossos serviços conectados
e autônomos”.
A Jaguar Land Rover e a Lyft
estão colaborando numa série
de projetos – incluindo o teste de
veículos autônomos. Os motoristas
e passageiros da Lyft se beneficiam de uma frota de veículos
Jaguar e Land Rover confiáveis
e confortáveis.
Para saber mais, visite lyft.com
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“Se o seu piloto bater aqui, ele morre”,
diz o Sr. Wang, engenheiro-chefe do
Parque Nacional Tianmen, na China.
No entanto, isso não impediu a Land Rover
de subir um degrau a mais do que em
de afio e remo an er ore para
comprovar as potencialidades do novo
veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV,
na sigla em inglês) Range Rover Sport.
T E X T O
F O T O S

G E O F F P O U L T O N
D O M R O M N E Y

Uma névoa úmida paira como uma cortina no ar matinal ao redor
da Montanha Tianmen, na província chinesa de Hunan. Ho-Pin Tung,
da Jaguar Racing, vencedor das 24 Horas de Le Mans e ex-piloto
reserva da Fórmula 1, acomoda-se ao volante de um Range Rover
Sport P400e (PHEV). Adrenalina a mil, ele faz um sinal de positivo
para a equipe de apoio ao lado do veículo, respira fundo e se prepara para o maior teste de sua carreira: 20 minutos de vida ou morte.
“A Dragon Challenge é, de longe, a coisa mais arriscada que
qualquer pessoa da Land Rover já fez”, diz Phil Jones, especialista
em experiências com Land Rovers da Jaguar Land Rover Experience, que comandou o extenso trabalho de preparação. Elevando-se
a pouco mais de 1.500 metros, o pico calcário da Montanha Tianmen
abriga a Porta do Céu: um arco de 55 por 130 metros voltado diretamente para o firmamento. Trata-se de um lugar emblemático e de
uma atração turística muito procurada, à qual se sobe galgando 999
degraus – o nove é um número da sorte na numerologia chinesa,
representando a bem-aventurança e a eternidade. Os visitantes têm
duas maneiras de chegar à escadaria: de teleférico, numa espetacular viagem de 30 minutos, ou de ônibus, passando pelas 99 curvas
de uma estrada sinuosa de 11 quilômetros que se agarra precariamente à encosta da montanha. O nome oficial é Avenida Tongtian,
mas a maioria das pessoas a chama simplesmente de “Dragão”.
Normalmente aberta só para os ônibus turísticos que levam visitantes montanha acima, um seleto grupo de carros já obteve permissão para correr pelo Dragão. Porém, o que ninguém tinha tentado ainda era continuar essa corrida – subindo os 999 degraus
até a Porta do Céu. Assim nasceu a Dragon Challenge. “Da primeira vez que ouvi falar dela, mal pude acreditar. Eu conhecia o
local e simplesmente não achava que fosse possível”, recorda
Ho-Pin Tung, filho de pais chineses nascido na Holanda. “Alguns
dos lances da escadaria estão num ângulo de 45 graus – isso é
absurdamente íngreme.”
Circuito fechado. Piloto profissional. Não tente fazer isso. Uso de pneus off-road opcionais.
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Ho-Pin Tung é filho de chineses
e nasceu na Holanda. Em 2017,
tornou-se o primeiro piloto
chinês a se sair vitorioso nas
24 Horas de Le Mans. Também
é corredor da Jaguar Racing
no campeonato da Fórmula E.

O DESAFIO: GUIAR PELAS

99 CURVAS

DA ESTRADA

D O “ D R A G Ã O ”, N A S E N C O S TA S D A M O N TA N H A T I A N M E N . . .

UM DEGRAU ACIMA
A escadaria em si é uma construção relativamente nova, e não um
monumento antigo, por isso Phil Jones e equipe acharam que seria
possível levar a ideia adiante.
“Primeiro, mandamos um colega local até o lugar para medir os
ângulos e nos enviar os dados. Com base nisso e numa seleção de
imagens de satélite, construímos um trecho da escadaria em nossa
área de testes em Gaydon, no Reino Unido, para vermos como o
veículo se sairia numa inclinação de 45 graus.”
A equipe escolheu deliberadamente o P400e, que combina um
motor elétrico de 85 kW com um motor convencional de 2,0 litros,
alternando de forma inteligente entre os dois modos. A potência
elétrica, por exemplo, oferece torque instantâneo, o que seria útil
para acelerar na saída das curvas fechadas do Dragão e vital em
proporcionar a tração necessária para escalar todos os 999 degraus.
Após os testes iniciais em Gaydon e um prazo de muitos meses
para obter das autoridades locais as permissões exigidas para realizar o desafio, Jones voou até a China para ver o local pessoalmente. “Foi aí que comecei a ter dúvidas”, diz ele. “Da primeira
vez que parei na base e olhei para a Porta do Céu lá em cima, meu
primeiro pensamento foi: ‘Em que encrenca eu fui me meter?’”
Contudo, Jones se manteve firme e, depois de fazer cálculos
adicionais, voltou à Inglaterra, “não 100% confiante no sucesso,
mas seguro o suficiente para prosseguir”.
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A LT O N Í V E L D E E X I G Ê N C I A
Antes de se comprometer com o desafio, Ho-Pin pediu uma garantia
de que o local não sofreria nenhum dano. “É um lugar simbólico, com
fortes vínculos culturais – sendo chinês, esse era um aspecto muito
importante para mim. Uma vez liberados, partimos para os treinos.”
Com mais de uma década de experiência em corridas, Ho-Pin
estava confiante em sua capacidade de enfrentar as 99 curvas do
Dragão. Os 999 degraus, por outro lado, eram uma questão completamente diferente.
“Da primeira vez que tentei subir a inclinação de 45 graus em
Gaydon, meu coração estava batendo mais rápido do que uma
volta de qualificação em Le Mans. Você parece estar numa ladeira
vertical – só se vê o céu pela frente.”
Com base na experiência dos testes iniciais, Phil Jones achou
que, como havia mais de 400 degraus em lances com ângulo de
45 graus, era imperativo que se tivesse uma maneira de proteger o
veículo em caso de problema. A solução: dois cabos de segurança
seriam presos no alto e na base da escadaria com um engate unidirecional, que só se ativaria se o carro começasse a rodar para trás.
Concluídos os testes no Reino Unido, a equipe seguiu para a
China para realizar os treinos finais no local. Apesar das análises
abrangentes em Gaydon, os cabos de segurança ainda tinham de
provar sua eficácia nos 999 degraus que conduzem à Porta do Céu,
onde quaisquer problemas poderiam se mostrar desastrosos. A responsabilidade de subir um trecho do íngreme aclive pela primeira
vez com o Range Rover Sport recaiu sobre Phil Jones. “Na primeira
tentativa, não atingi uma velocidade suficiente, mas os cabos de
segurança me sustentaram perfeitamente.”
Esse fato é reconfortante para Ho-Pin Tung quando ele inicia a subida da estrada do Dragão na manhã do desafio. O povo local teme
o Dragão – normalmente, os veteranos motoristas de ônibus de turismo são os únicos que podem percorrer suas curvas sem visibilidade, cercadas de calcário escarpado de um lado e precipícios
do outro. Mas agora, antes da
... ANTES DE
abertura do parque, a estrada
está vazia, e Ho-Pin está em seu
E N F R E N TA R O S
ambiente. “Para mim, esta parte
é como um circuito de rua. O
carro tem uma pegada esportiva
e é excelente nas curvas.”

999
DEGRAUS
QUE LEVAM À
“ P O RTA D O C É U ”

CHA LLENG E

B AT E N D O N A P O R TA
DO CÉU

Depois de 11 quilômetros, ele
chega à base dos 999 degraus
que levam à Porta do Céu. Agora é que começa o verdadeiro teste. Manobrar o carro ao subir os
primeiros lances não é tarefa fácil e requer uma direção precisa. “A
liberação instantânea de potência do motor elétrico é perfeita para
este trecho”, Ho-Pin explica. Depois, é uma disparada reta até o alto.
“Mas é necessário um alto controle do volante. O carro sofre solavancos constantes na escadaria.” Em determinado momento, todas
as quatro rodas saem do chão enquanto Ho-Pin acelera para cima.
Passados 22 minutos e 41 segundos, Ho-Pin alcança o topo. O
Range Rover Sport para, e ele sai do carro:
“Estou tomado de um misto de emoção e alívio. A tensão vinha
se acumulando neste desafio havia muitos meses – ninguém podia
estar 100% certo de como terminaria. Nunca vivenciei 20 minutos
de adrenalina como estes.”
SAI BA M AI S Para ver o vídeo, busque Land Rover Dragon Challenge

DESAFIO CONCLUÍDO EM

22 MINUTOS E
41 SEGUNDOS

P 4 0 0 E : C A PA C I D A D E
SURPREENDENTE,
EMISSÕES MAIS BAIXAS
A nova tecnologia híbrida plug-in (PHEV) da
Land Rover une um motor convencional a um motor
elétrico e uma bateria de alta tensão, reduzindo as
emissões sem comprometer o desempenho. Isso
garante uma condução dinâmica, ideal para quebrar
recordes, como na Dragon Challenge. Entretanto,
as vantagens da motorização P400e no dia a dia vão
muito além disso. Ao oferecerem uma autonomia
elétrica de até 51 quilômetros, tanto o Range Rover
Sport P400e como a versão maior, o Range Rover
P400e, são capazes de fazer a maioria dos percursos
entre casa e trabalho no modo totalmente elétrico.
E uma carga completa leva apenas 7,5 horas numa
tomada doméstica. Esse tempo pode ser reduzido
a meras 2,75 horas usando-se um ponto de carga
público. Como muitas cidades do mundo todo
estão trabalhando para reduzir as emissões, os dois
veículos são ideais para o cotidiano urbano. Isso
vale também para Amsterdã, na Holanda natal
de Ho-Pin Tung. Lá, urbanistas e políticos estão
atuando para que a metrópole holandesa seja, até
2025, a primeira cidade europeia a ficar totalmente
isenta de emissões. Com a tecnologia PHEV já
disponível para quem busca uma maneira mais
ecológica de se locomover, essa meta parece
agora mais próxima do que nunca.

NÚMEROS OFICIAIS DA UNIÃO EUROPEIA REFERENTES
AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO RANGE ROVER
SPORT P400e em milhas por galão (l/100 km): Combinado
101 (2.8); Emissões de CO2 (combinadas) em g/km: 64;
Números oficiais de testes da União Europeia. Apenas para
fins de comparação. Os números reais podem ser diferentes.
Os números de autonomia de veículo elétrico se baseiam num
veículo de produção percorrendo uma rota padronizada. A
autonomia atingida vai variar conforme a condição do veículo
e da bateria, o estilo de condução e a rota e o ambiente reais.
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O que “especial” significa de fato? Para a equipe de Operações de
Veículos Especiais da Jaguar Land Rover, a palavra tem a ver
com a construção tanto de relacionamentos quanto dos veículos em si.
T E X T O
F O T O S

G U Y

N I C K

B I R D

D I M B L E B Y
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O interior do novo
SVAutobiography mescla
um esplêndido requinte com
individualidade através de uma
série de opções sob medida
e habilidades artesanais.

EM 2014, O QUADRO
DE FUNCIONÁRIOS
DE ENGENHARIA DA
“Costumamos dizer que a dica
está na palavra ‘especial’”, diz, com
SVO NÃO CHEGAVA
Fazemos isso de duas maneiras”, explium sorriso, John Edwards, diretorca ele. “Uma é através de um modelo
executivo de Operações de Veículos
A 100 PESSOAS,
como o Range Rover Sport SVR, que,
Especiais da Jaguar Land Rover
ENQUANTO AGORA
uma vez introduzido, em geral cerca de
(aqui abreviada para a sigla original
um ano após o lançamento principal,
em inglês, SVO). Ele está se referinE STÁ P R ÓX I M O D E 4 5 0 .
passa a ocupar uma posição permado à divisão estabelecida em 2014,
nente no topo de sua linha. Outra é
que cria os modelos mais luxuosos
por meio de edições de colecionador, limitadas em vo(SVAutobiography), de mais alto desempenho (SVR) e
lume, mais exclusivas e geralmente montadas à mão,
de maior capacidade (SVX) da empresa. Desde então,
longe da fábrica central.”
Land Rovers, Range Rovers e Jaguares especialíssimos
As raízes da divisão remontam as versões Autobioforam montados para os mais diversos clientes, como os
graphy do Range Rover fabricadas nos anos 1990 –
filmes de James Bond, a Cruz Vermelha Austríaca, o esum serviço para clientes criteriosos que desejavam algo
tilista Paul Smith, astros e estrelas do esporte, celebrimais, que fosse além das especificações dos modelos
dades e também milhares de clientes particulares.
comuns – e as variadas adaptações comerciais sob
“Nossa tarefa é produzir veículos que proporcionem
medida (principalmente de Defenders) para frotas
experiências memoráveis, ajudando a desenvolver não
operantes, como as da Comissão de Administração
só nossas marcas, como também nossos negócios”,
Florestal e as de Corpos de Bombeiros, além de alguns
prossegue Edwards. “Tudo que fazemos é destinado a
veículos blindados.
reforçar os excelentes produtos de nossa linha principal.
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Parte do desafio da SVO é trabalhar
com uma ampla variedade de clientes
internacionais, da Cruz Vermelha e
do Crescente Vermelho (no alto) a
estilistas como Paul Smith (no meio)
e astros do esporte como Anthony
Joshua, campeão mundial de boxe
na categoria dos pesos-pesados.

Mas a escala era pequena, e a divisão
não recebia a mesma ênfase que se dá
à atual unidade de Operações de Veículos Especiais. “Para mim, o mérito
das Operações de Veículos Especiais é
do nosso CEO, o Dr. Ralf Speth”, diz
Edwards. “Quando falou comigo quatro
anos atrás, ele viu o potencial. Nós vemos nos nossos negócios três valores
de marca centrais – luxo, desempenho
e capacidade –, e a divisão de Operações de Veículos Especiais consiste em
fabricar produtos que realmente elevem
o nível nesses três valores.”
Para desenvolver esse potencial,
eram necessárias novas instalações. As
conversões de frotas costumavam ser
feitas numa pequena e modesta oficina
em Solihull. Edwards queria um lugar
novo, maior e muito mais condizente
com os veículos especiais planejados.
O local escolhido para isso foi Oxford
Road, na cidade inglesa de Ryton, a
leste de Coventry.
Na nova fábrica de 20.000 metros
quadrados,12.000 são dedicados a instalações de pintura totalmente automatizadas – que permitem à divisão de
Operações de Veículos Especiais pintar
quase qualquer cor em qualquer acabamento – e 8.000 correspondem a uma
oficina onde os modelos de Operações
de Veículos Especiais são montados ou
convertidos em veículos acabados.
Edwards fica audivelmente empolgado
só de pensar no lugar. “São as melhores
instalações da Jaguar Land Rover”, diz,
com entusiasmo. “Quando os clientes a visitam, ficam literalmente de queixo caído com a qualidade do investimento,
a atenção aos detalhes e o atendimento ao cliente. Temos
nosso próprio chefe de cozinha com estrelas do guia
Michelin para servir os clientes de acordo com as expectativas deles e um setor de encomendas para receber
clientes que desejem veículos sob medida ou queiram ver
seu próprio carro ser montado ou convertido.”
Antes de 2014, o departamento lidava com cerca de 200
veículos por ano, mas, somente em 2017, a nova divisão
SVO concluiu 5.000 carros – a maioria Land Rovers – e
espera ultrapassar essa cifra substancialmente em 2018.
Aliás, uma série de novos produtos com a insígnia SV
está planejada para os próximos 12 meses e inclui o SV
Coupé e o ultraluxuoso Range Rover Coupé (vide página
86), além de outros novos modelos para a Land Rover e a
Jaguar. Em 2014, o quadro de funcionários de engenharia
da SVO não chegava a 100 pessoas, enquanto agora está
próximo de 450. Para dar um exemplo dos tipos de me83
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lhoria que um selo SVO traz, Edwards menciona o novo
Range Rover SVAutobiography de chassi longo. “Gasta-se muito dinheiro com o interior, e a maior parte
dele, de longe, é investida na parte de trás. Falamos de
viagens de primeira classe e, em muitos aspectos, isso
faz dele o melhor carro para motorista particular que se
pode ter, em virtude da física e da geometria
do veículo. Os assentos aprimorados e as mesas embutidas têm tudo a ver com conforto, luxo e requinte.”
Os destaques da SVO são muitos, até o momento,
e incluem o legítimo campeão de vendas da submarca,
o Range Rover Sport SVR, lançado em meados de 2014.
“É um carro excepcional, que faz você sorrir toda vez
que o dirige”, comenta Edwards. Outro ponto alto é
o trabalho que a divisão de Operações de Veículos
Especiais realizou para os filmes de James Bond, em
particular o recente 007 Contra Spectre. “Levamos muito
tempo para descobrir o que os pilotos de manobras
precisavam. O que diferencia nossos funcionários é
que eles sonham com carros e têm confiança na própria
capacidade. Entendem a tarefa e fazem tudo que podem para cumpri-la, por mais louco que possa parecer.
Acabamos fornecendo ao filme vários Defenders “Bigfoot”, o Range Rover Sport SVR e também o Jaguar
C-X75. Desenvolver esses veículos é sempre divertido
e atrai um bocado de atenção para as nossas marcas.”

A equipe da SVO
montou muitos veículos
para longas-metragens,
especialmente a série de
filmes de James Bond,
sendo o mais recente
007 Contra Spectre.

Altamente luxuoso e com grande
capacidade, o Range Rover Sentinel
ostenta os mais altos graus de proteção
que um SUV pode oferecer, inclusive a
capacidade de resistir a projéteis
incendiários e perfurantes de blindagem,
bem como a explosões de granadas.

84

“NOSSOS FUNCIONÁRIOS
De volta à vida real, a divisão de
Operações de Veículos também deE N T E N D E M A TA R E FA E
sempenha um papel importante em
FAZ E M T U D O Q U E P O D E M
segurança pessoal. Ela continua
criando veículos ultrasseguros, como
PA R A C U M P R I - L A , P O R
o impressionante Range Rover
Sentinel, um SUV fortemente
MAIS LOUCO QUE POSSA
blindado que pesa quatro tonelaPA R E C E R .”
das, mas, apesar disso, tem uma
ótima capacidade.
JOHN EDWARDS,
“O mais fantástico no Range Rover
DIRETOR-EXECUTIVO DA DIVISÃO DE
Sentinel é que ele não só protege
OPERAÇÕES DE VEÍCULOS ESPECIAIS
DA JAGUAR LAND ROVER
você caso se meta numa enrascada,
como também permite que você
John Edwards, diretor-executivo da divisão
de Operações de Veículos Especiais da Jaguar
saia da enrascada devido à sua diLand Rover
rigibilidade”, diz Edwards. “Alguns
clientes têm histórias ótimas sobre
listas e concessionárias – é outro momento que se destacomo ele foi eficaz para eles, mas receio que, por moca para Edwards e algo que ele quer cultivar no futuro.
tivos óbvios, não possamos divulgá-las nem falar sobre
“Nós o descrevemos para nossos varejistas sem
esses clientes!”
mostrá-lo e pedimos para cada um escolher um cliente.
Pouco tempo atrás, a equipe montou também um
Após assinarem um contrato de confidencialidade, os
Land Rover Discovery especialmente adaptado para
clientes foram convidados a ver o carro, entrando por
socorro em catástrofes, o qual está sendo testado pela
um acesso discreto nos fundos de um prestigioso hotel
Cruz Vermelha Austríaca. Entre seus muitos aspectos
londrino. Eles adoraram estar nessa posição privilegiada.
engenhosos, o veículo-conceito “Projeto Herói” conta
São criteriosos e exigentes, mas, se você desenvolve
com um drone fixado ao teto, o qual pode decolar e
um relacionamento forte, eles sempre voltam. Nós bapousar no veículo em movimento, permitindo que a
talhamos para assegurar que esse relacionamento com
equipe de resgate alcance áreas mais remotas, tire fotos
nossos clientes seja especial, já que estamos criando
e até grave mensagens de áudio para mandar de volta.
produtos muito especiais.” Aí está a palavra “especial”
“Ele literalmente se transforma nos olhos e ouvidos do
de novo. Dever haver algo nela…
pessoal da linha de frente”, acrescenta Edwards.
A construção de relacionamentos que foi necessária
para a revelação secreta pré-lançamento do Range Rover
SA I B A M A I S Descubra mais em landrover.com/SVO
Coupé para clientes seletos – antes de quaisquer jorna85
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Design contemporâneo irresistível, com
exclusividade sob medida, incomparável
apuro e rigorosa sofisticação – este
é o novo Range Rover SV Coupé.
F O T O S

G A R Y

B R Y A N

O novo Range Rover SV Coupé reúne o que há de melhor em termos
de design especial, recursos inigualáveis e acabamento superior e
personalizável. Além disso, ele é extremamente exclusivo: serão
montados apenas 999 veículos dessa linha histórica da Range Rover.

Concebido a partir de uma filosofia de design modernista
e montado à mão com precisão, o Range Rover SV Coupé de duas
portas é um marco: trata-se do primeiro cupê de grande porte entre os SUVs de luxo, além de ser o Range Rover mais exclusivo disponível no momento – limitado a somente 999 veículos.
Ostentando linhas sedutoras com portas clean, sem moldura,
a silhueta de lindas proporções do SV Coupé faz alusão à sua
herança, ao mesmo tempo que esbanja requinte. Suas rodas de
23 polegadas em dois tons imprimem uma presença poderosa e
segura, destacando-o na estrada.
“O conceito do SV é uma celebração da linhagem do Range
Rover”, diz Gerry McGovern, diretor de design da Land Rover.
“Com suas proporções de tirar o fôlego, esse cupê de quatro lugares
diz muito sobre nosso compromisso com a excelência no design.”
Montado pela divisão de Veículos Especiais (SVO, na sigla em
inglês) da Land Rover, o SV Coupé, atualmente em fase de préprodução, também conta com uma engenharia extraordinária. O motor
de 565cv V8 Supercharged proporciona uma condução dinâmica,
com desempenho excepcional dentro e fora da estrada. A suspensão
pneumática avançada garante a primazia do conforto, a confiança nas
manobras e a facilidade de entrada e saída dos passageiros.
Com atenção meticulosa aos detalhes, o interior primoroso combina habilidades tradicionais de trabalho manual com tecnologias de
ponta. Cada veículo é feito totalmente sob medida, e tanto o interior como a parte externa podem ser personalizados conforme as
necessidades individuais, como destacou John Edwards, diretor-executivo de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover: “Os donos
têm a oportunidade de satisfazer seu desejo de encomendar um
veículo realmente único, exatamente de acordo com seu gosto.
Nossa equipe especializada Bespoke by SV tem décadas de
expertise em design e oferece um portfólio de cores exclusivas,
acabamentos brilhantes e acetinados e materiais para o interior,
de modo a permitir que os donos expressem ao máximo sua
individualidade em nosso veículo mais exclusivo”.
SA I B A M A I S em landrover.com
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Este banquete visual não é um bolo qualquer – é arte comestível encomendada especialmente a Dinara Kasko, uma arquiteta qualificada que virou confeiteira entusiasmada.
Ao explicar sua mudança pouco convencional
do projeto de móveis e edifícios contemporâneos para a confeitaria, a ucraniana de 29 anos diz:
“Comecei a confeitar em casa, mas gostei
tanto, que fui ficando cada vez mais interessada
naquilo. Para mim, a aparência é tão importante quanto o sabor, então aproveitei meus conhecimentos de arquitetura e visualização em
3D para dar um toque novo. Gosto particularmente de trabalhar com linhas retas e precisas,
e também com formas geométricas simples,
como cubos, triângulos e esferas, por isso
comecei a projetar e fazer meus próprios
moldes com uma impressora 3D.”
As recentes colaborações de Kasko com o
artista José Margulis, de Miami, que trabalha
com abstracionismo geométrico e arte cinética para
mudar as perspectivas do
A presente edição de
observador, inspirou esta
encomenda específica.
Onelife, que comemora
“Quando vi as obras e
os 70 anos da Land
instalações do José, feitas
de materiais como plástico,
Rover, pedia algo muito
alumínio e acrílico, busquei
especial para a capa,
transformá-las em algo
comestível”, explica.
e nada melhor do que
A vistosa criação dela
um bolo para celebrar
para a edição de Onelife
o aniversário.
comemorativa dos 70 anos
da Land Rover foi above
T E X T O N E A L A N D E R S O N
and beyond para elaborar
F O T O S O L E G K A S K O
70 perfis de chocolate colorido em degradê, concebidos pela equipe da revista para representar
um ano cada, bem como a evolução da Land
Rover desde o primeiro Série I, em 1948, até o
novo Range Rover Velar.
Esses perfis coroam uma leve mousse de
queijo batido que se funde num crémeux de morango, cereja e framboesa sobre um confit que
repousa numa esponja de amêndoas com casca
de limão siciliano assentada numa base crocante de pecãs caramelizadas e cerejas secas.
“Trabalhei para desenvolver uma receita
exclusiva para essa encomenda especial, pois
queria criar algo individual, moderno e de
vanguarda”, diz Dinara. “Para mim, foi uma
verdadeira honra preparar este bolo para o
aniversário da Land Rover, já que gosto de
projetos complexos e desafios diferentes.”
PARA MAIS GULOSEIMAS DELICIOSAS,
visite dinarakasko.com

O planejamento do bolo
levou um mês; o preparo,
uma semana. Primeiro,
foi criado um modelo tridimensional por computador
e depois foram compostos
os desenhos para uma
fresadora, a qual cortou os
70 perfis de carros a partir
de placas de chocolate
colorido. Estas foram então
dispostas lado a lado, uma
a uma, e acomodadas
cuidadosamente por Dinara
sobre o cheesecake em
camadas.
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Todos nós celebramos – mas como e por quê? No momento em que a Land Rover celebra
70 anos de realizações revolucionárias, analisamos como nossas celebrações dizem
muito sobre nossa vida, nossas comunidades, nossas religiões e até nossos países.
T E X T O

A M I T A I

E T Z I O N I

Percorrendo-se o calendário, parece que todo dia que passa assinala uma festividade ou celebração diferente. Das
particulares – aniversários de casamento ou de nascimento de
pessoas queridas, o ano em que deixamos de fumar – às públicas, as diversas datas comemorativas e as maneiras pelas
quais as celebramos dizem muito sobre nossa vida pessoal,
nossas comunidades, nossas crenças religiosas e até
mesmo nosso país.
Nos Estados Unidos, o céu é iluminado por fogos
de artifício em 4 de julho para celebrar a independência; na Índia, os devotos hindus assinalam o
início da primavera dançando, cantando,
comendo e besuntando uns aos outros
com cores; os alemães celebram o casamento do Príncipe Ludwig (e a cerveja) na
Oktoberfest anual; e muitos países até celebram o
Halloween vestindo fantasias.
Os sociólogos veem as festividades como ocasiões nas quais as pessoas voltam a se dedicar aos
valores que consideram importantes, seja ajudando uma instituição beneficente no Natal, seja
dizendo (de novo) que irão à academia com mais
frequência no ano novo. Para celebrar a vida do
Buda, o festival Vesak envolve cerimônias com velas, rituais em templos, doações filantrópicas e um
clima geral de austeridade – tudo para lembrar os
budistas de levarem uma vida de nobreza e moderação, conforme orienta o darma.
Como nosso mundo tem ficado cada
vez mais conectado e globalizado, a
lista de festividades que todos
parecemos celebrar vem aumentando. Em virtude da migração e
das fronteiras abertas, as
divisas entre comunidades, religiões e tradições estão se sobrepondo cada vez
mais e, hoje, pessoas que vivem no
Oriente Médio ou
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na Inglaterra são igualmente propensas a celebrarem o Eid ou o
Natal – ou mesmo os dois. Cada circulação de pessoas incrementa
a lista de festividades que todos celebramos. Nos Estados Unidos,
uma festividade mexicana, Cinco de Mayo, foi adotada de coração
pela massa como mais um dia a celebrar. Os modos de cada sociedade lidar com a diversidade de festividades nos dão uma boa
ideia de como elas abordam o tratamento de imigrantes e minorias. Essa é só uma das maneiras pelas quais as celebrações
nacionais de todos os tipos nos levam, para o bem ou para
o mal, a ver quem somos. Em última análise, há mais a
nos unir do que a nos dividir. Quer passemos um
feriado num local de culto religioso, quer passemos uma tarde num shopping center, há um
aspecto que une todas as festividades: o espírito
comunitário.
Por fim, as celebrações são usadas para assinalar conquistas importantes. Os aniversários nos lembram da passagem do tempo e nos permitem refletir sobre até onde
já viajamos. Essas são ocasiões em que olhamos para trás
e também para frente, direcionando o olhar para aquilo que
aprendemos, ao mesmo tempo em que vislumbramos um
futuro empolgante.
Celebrar, independentemente do que, quando e onde,
possibilita nos reunirmos com pessoas de mentalidade semelhante para compartilharmos o momento. E – se tivermos muita sorte – pode até ter bolo.
A MITA I ET ZIONI é professor da Universidade
George Washington. We Are What We Celebrate
(Amitai Etzioni e Jared Bloom, editores), publicado
pela New York University Press.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

JOINT ADVENTURE

CO-ENGINEERED WITH LAND ROVER
16 years ago, two major players in automotive set out on an adventure – to
develop a range of engine oils, that live up to Land Rover’s legendary off-road
capabilities. Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is
designed to optimise fuel efficiency, response time and protect your engine
even under the most challenging conditions. Our partnership with Castrol has
never been stronger. So the joint adventure continues …
Castrol EDGE Professional is available from your local Land Rover Retailer

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

www.zenith-watches.com

