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Novo 911 Turbo S.
Superar limites está em nosso DNA.
Nossos engenheiros gostam de se referir a ele como o carro esportivo mais perfeito 
de todos. Extremamente esportivo e, ao mesmo tempo, confortável e apto para o uso 
diário. Saiba mais em: www.porsche.com.br

Dados de consumo e emissões Porsche 911 Turbo S: Categoria do veículo – Esportivo, modelo/versão – 911 Turbo S, motor – 3.8-24V, transmissão - DCT-7, 
classificação na Categoria - E, classificação geral – D e classificação de emissão – A, consumo utilizando Gasolina – Cidade – 6,91 km/l, Estrada –9,13 km/l.

Perceba o risco, proteja a vida.
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ONÚMERO 100 sempre foi emblemático em termos de realizações. E para nós, 
nesse momento, ele representa mais ainda. Chegamos à nossa centésima edição, 
com certeza um marco a ser comemorado pelos integrantes da Car Magazine.

Foram anos de muito trabalho, muitas conquistas e realizações, só temos que 
agradecer aos nossos parceiros de montadoras, importadoras, autopeças, agências de 
publicidade, enfim, toda a cadeia que se movimenta a cada nova edição que colocamos 
nas bancas.

Nesta edição selecionamos alguns dos momentos mais marcantes da nossa história, 
relembrando carros que passaram por nossa avaliação, eventos que estivemos pre-
sentes e até as capas que consideramos mais representativas na nossa trajetória. Não 

poderíamos deixar de destacar nossa festa de entrega do Car Awards do ano passado, que contou com a 
presença de representantes da maioria das empresas que sempre nos apoiaram. Também, pela primeira 
vez, apresentamos a vocês os responsáveis por tornar realidade essa revista que sempre nos deu motivo de 
muito orgulho.

A capa desse mês traz a apresentação do McLaren 765LT que, como escreveu o autor da matéria, “é 
um carro para lunáticos”. Se o 720S poderia ser considerado um carro quase impossível de ser melhora-
do, essa nova versão mostra que conseguiram aperfeiçoá-lo em várias áreas tornando-o mais evoluído, 
mais potente e com melhor desempenho que o 720S. Vale a pena ver o que a McLaren idealizou para o 
novo carro. 

Com grande frequência um Porsche está presente nas nossas páginas, seja na Europa ou aqui mesmo 
no Brasil. E desta vez a história se repete. Andamos no 911 Turbo S, que está sendo considerado o melhor 
911 de todos os tempos. Quase tão bom quanto o GT2 RS, ou seja, ele deixa de ser um esportivo para ser 
um supercarro. Também apresentamos o Bacalar, um conceito desenvolvido pela Bentley que mostra a 
sua visão de exclusividade. A empresa anuncia que serão produzidas somente 12 unidades do carro, e 
cada uma custará a impensável quantia de R$ 11 milhões — na Europa, sem impostos.

Mesmo com a pandemia que se instalou no mundo e a crise que ameaçou o setor, aqui as coisas conti-
nuaram agitadas. As montadoras mostraram sua capacidade de se reinventar e continuaram lançando 
os carros que estavam previstos para este ano. Tivemos, como principais representantes da indústria 
nacional, o Chevrolet Tracker estreando novo design e o motor turbo de 1,2 litro; a Fiat Strada, que  
ganhou carroceria totalmente renovada, mostrando que também se mexe em carro que está liderando a 
categoria há 20 anos; e o Volkswagen Nivus, que avançou na criatividade e apresentou uma carroceria 
diferente para o modelo construído sobre a plataforma mundial MQB, a mesma de Polo, T-Cross, Golf, 
Jetta e Tiguan. Uns dizem que ele é um SUV cupê, outros juram que é um Polo cupê. Bom, conceitos à 
parte, é um carro que veio chacoalhar o mercado.

“70 Anos de Fórmula 1”. O que você acha de ter um apanhado sobre os carros mais representativos 
da principal categoria do automobilismo mundial em suas sete décadas de existência? Mostramos, a 
cada década, a evolução dos carros, os modelos mais icônicos e um resumo de cada um desses períodos.  
São 16 páginas para guardar, um documento histórico para os aficionados da categoria. E não podíamos 
deixar de fechar a edição 100 sem o nosso tradicional Photo Gallery, mostrando a nova cara da Stock Car 
que ganhou regulamento e carros novos.
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Relatório 
do novo 
carro

A
eletrificação será a resposta da Peugeot na sua próxima 
geração de hothatches, carros de alto desempenho e 
hipercarros, comemora Jean-Philippe Imparato. Com 
este discurso forte de intenções, o plano era apresentar 

alguns modelos já em 2020, mas certamente o programa atrasará 
em função da pandemia. Seriam preliminarmente elétricos chan-
celados pela Peugeot Sport junto do desenvolvimento de um novo 
protótipo para a categoria Hypercar lançada pelos organizadores 
das 24 Horas de Le Mans e do Mundial de Endurance.

“Não temos alternativa, absolutamente não”, afirmou o vice-
-presidente executivo de 53 anos. “Se você escolher qualquer outro 
caminho, fará uma troca entre poluição e lucro, entre saúde e ser 
correto”. Dá para explicar para o mundo? “Eu tenho um carro que 
emite 300 g de CO2/km, pois tenho meia dúzia de pessoas dispostas 
a pagar uma fortuna neles, assim permito que eles façam isso e 
lanço no mercado dois, três ou dez mais veículos elétricos para 
financiar o direito de eles poluírem?”
 
508, o carro-chefe e primeiro eletrificado de alto
desempenho da Peugeot
O primeiro modelo de alto desempenho eletrificado da Peugeot será 
um 508 revisto, antecipado pelo conceito Peugeot Sport Engineered 
no Salão de Genebra 2019. Pense nele como uma nova abordagem 
no segmento dos sedãs como o Audi S4 e Mercedes-AMG C43.

Engenheiros da divisão de competições da Peugeot modificaram 
o chassi aplicando freios maiores e suspensão mais baixa e firme, 
sob uma carroceria de alta penetração aerodinâmica, pintada de 
cinza e verde ‘criptonita’.

O conceito 508 ‘brabo’ leva uma versão do motor 1.6 l turbo a ga-
solina com 200 cv, trabalhando em conjunto com outro elétrico que 
traciona as rodas dianteiras. O eixo traseiro também é eletrificado, 
proporcionando assim tração integral e a possibilidade de distribuir 
a tração apenas para trás. Imparato confirma emissões abaixo dos 50 
g CO2/km, graças à possibilidade de rodar apenas com eletricidade.

E este é o motivo crucial pelo qual os futuros Peugeot espor-
tivos devem usar a eletricidade para melhorar o desempenho:  
a companhia, assim como vários fabricantes operando na 4 

O GTI MORREU. 
VIDA LONGA À 

PEUGEOT SPORT
A Peugeot entra na nova década planejando carros de alto 
desempenho e sustentáveis. Hothatches elétricos, híbridos 
valentes e um hipercarro para Le Mans - está acontecendo. 

Por Phil McNamara Edição Alan Magalhães
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alta performance aos crossovers de motor a combustão do 
VW Group: Cupra Ateca e VW T-Roc R.

Qualquer sucessor do 208 GTI será um ‘bicho’ diferente. 
“Se eu ofereço um carro de alto desempenho no segmento B, 
ele será 100% elétrico, isso é óbvio”, afirma Imparato.

O 208 elétrico já é o modelo mais rápido e potente da linha, 
mas seus 8.1 s no 0 a 100 km/h perdem para o Ford Fiesta ST 
em 1.6 s. A Peugeot Sport trabalha forte na melhoria do de-
sempenho, mas de olho na autonomia. Aumentar o conjunto 
de baterias para 50kWh tem um custo alto, aumenta o peso e 
atrapalha a distribuição de componentes.

Uma coisa é certa, a Peugeot não utilizará o emblema GTI 
nesses modelos de alto desempenho. “GTI não faz sentido 
para mim”, insiste o chefe da marca. “Há uma forma simples 
de explicar isso: 208 Peugeot Sport, 308 Peugeot Sport. Algo 
assim”. Mas todos sabemos que quem bate o martelo nessas 
questões é sempre o Conselho de Administração.

Uma coisa que já está resolvida é que versão Sport do 
próximo 308 hatchback para 2021 será híbrida ou 100% 
elétrica. O último 308 utilizou a plataforma EMP da 

Peugeot, que foi concebida para híbridos; a CMP menor, 
oferece soluções para elétricos puros. Se a plataforma 
EMP mais recente se tornará totalmente elétrica 
no devido tempo, não se sabe ainda, mas Imparato 
sugere que as quilometragens mais altas dos moto-
ristas do segmento C podem balançar o equilíbrio 
para o híbrido.

Europa, precisam comprovar que a média de emissões de todos os 
carros vendidos a partir de 2020 não exceda a 95 g/km. Tarefa difícil 
para divisões como a M da BMW e AMG da Mercedes, que têm 
carros emitindo cerca de 220 g CO2/km.

“Todo mundo está lutando para entender como irão compensar 
seus carrões térmicos, não será fácil atingir as metas de emissões 
determinadas”, afirma Imparato. “Eu não tenho absolutamente 
nenhum risco para não as cumpri-las já de início. Se você não estiver 
pronto logo de cara, você tem um grande problema”.

Na verdade, as multas propostas pela União Europeia são 
altíssimas. Se a Peugeot exceder a meta que seja em apenas 1 g/
km, por exemplo, receberá uma multa de 85 milhões de Euros. É 
por isso que os fabricantes de grandes volumes precisam adotar a 
eletrificação de várias formas, projetando elétricos puros de zero 
emissões e carros híbridos de alto desempenho para baixarem a 
média de CO2 de toda a linha

Qual é a próxima da Peugeot Sport?
Não é a BMW M, Audi Sport ou Volkswagen R quem lançará 
uma versão eletrificada e unificada para ruas e pistas, é  
a Peugeot. 

Imparato se aproxima dos jornalistas e mostra uma imagem 
em seu smartphone - uma arte do hipercarro da Peugeot que 
deverá competir em Le Mans em 2022 que se parece em parte 
com um protótipo LMP1 e em parte com um batmóvel. Ele vai 
navegando por uma galeria do que parece ser uma apresentação 
interna dos planos da Peugeot Sport: o 3008, 208 e o já mencio-
nado 508 estão presentes, assim como suas versões esportivas 
confirmadas, ou próximas disso.

O GTI pode estar inativo, mas Imparato tem certeza de 
que os entusiastas adorarão os novos Peugeot de alto 
desempenho. A marca já oferece na Europa o conjunto 
motriz Hybrid4 no 3008, amansado para 297 cv, prévio a 
uma versão mais apimentada de 355 cv, oferecendo assim 
uma alternativa lógica e sustentável de um produto de 

“GTI não faz sentido para mim”, 
insiste o chefe da marca. “Há 

uma forma simples de explicar 
isso: Peugeot Sport”

J E A N - PH I L I PPE I M PA R ATO

O 508 a gasolina/eletricidade 
será o primeiro e receber o 
tratamento Peugeot Sport

O conceito L750R 
do videogame 

serviu de inspiração 
para o hipercarro
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Um novo dia, novos planos para as competições
A divisão de corridas da Peugeot Sport atuará nos modelos de 
maior desempenho. A equipe também está trabalhando no 
retorno da Peugeot às competições - sua volta ao Mundial de 
Endurance compensará a saída da marca do rally Dakar e do 
Mundial de Rallycross. Estas decisões foram tomadas em 2018 
como respostas imediatas à imposição de limites drasticamente 
mais rígidos de emissões para carros novos a partir de 2030 
determinados pela União Europeia.

“Como podemos explicar que estamos investindo em 
competições que usam apenas motores térmicos, totalmente 
em dessintonia com as mudanças que faremos em curto prazo 
no nosso negócio?”, perguntou Imparato. “Portanto, eu disse 
que não investiríamos mais em qualquer competição que não 
estivesse alinhada conosco e tenha custo razoável: 200 milhões 
de Euros com 400 caras trabalhando num motor a gasolina, 
estamos loucos?”

Este era o custo para competir com um protótipo na LMP1, 
mas a nova categoria Hypercar - aonde carros de rua homo-
logados como o Aston Martin Valkyrie competirá com um 
protótipo Toyota e agora com um Peugeot - custará ¼ disso. 
“Não vou contar o nível, mas torna-se completamente factível”, 
arrisca Imparato.

“[O WEC pode ser] eletrificado baseado em um plug-in 
híbrido, térmico a gasolina e KERS. Assim, está em sintonia 
com minha futura e breve linha de desempenho. Mostraremos 
que há uma mensagem comum e que se abre a oportunidade de 
trabalharmos em durabilidade da tecnologia híbrida plug-in.

“Peugeot Sport significa alto desempenho, baixas emissões, 
novas sensações” conclui. “Se não acharmos um caminho em 
torno disso, não haverá futuro, pois ninguém conseguirá ofere-
cer apenas carros com motores térmicos, ninguém”.

“Mas eu quero minha diversão - abaixo dos 50 g/km”, diz 
Imparato. “A solução é a eletrificação, é isso”.

Todos os Peugeot futuros de alto desempenho utilizarão o 
emblema Peugeot Sport, mas isso não significa apenas um 
emblema genérico como pode parecer. Suas origens datam 
do início dos anos 80, quando Jean Todt (então navegador 

de rally e hoje presidente da FIA) e Guy Fréquelin (piloto 
de rally, depois chefe da equipe Citroën no WRC na era 

Loeb) fundaram a Talbot Sport. O primeiro carro deles ficou 
pronto em 1984, o foguete para rally 205 T16 com motor 
entre-eixos homologado para o Grupo B. Logo depois a 

Peugeot Sport teve sucesso no WRC, corridas de turismo 
e na Fórmula 1 (como fornecedora de motores), além de 

triunfar no Paris-Dakar e em Pikes Peak.
A última vitória em Le Mans foi em 2009, com o 908, depois 

dos triunfos em 92 e 93 com o 905 (abaixo). A verdade é 
que a divisão de competições já colocou sua mágica nos 

modelos de produção RCZ R, 208 GTI 30th Anniversary e 
no 308 GTI.

VW de olho nos processos... 
Dacia em baixa… Renault 
entra na briga dos cupês

As novidades 
do Georg 
Kacher’s

O S  P O D E R O S O S  P I O N E I R O S 
D A  P E U G E O T  S P O R T

 Linha de combate 2030-2050 
da VW - que deverá incluir o fim 
dos motores a combustão

A ideia principal é K1: um 
conjunto totalmente flexível de 
componentes com apenas um 
time de pesquisa e desenvolvi-
mento e produção concentrada. 
Eles poderiam ser utilizados 
por Porsches, Audis e Bentleys 
que utilizam combustão interna, 
híbridos plug-in, 100% elétricos 
ou a célula de combustível.

Uma manifestação prévia 
desta ideia foi o Cayenne 
de sete lugares, mas ele 
era pesado e desajeitado o 
suficiente para manchar a  
marca Porsche.

O pensamento agora mudou 
para o substituto do Panamera 
Executive de entre-eixos longo. 
Enquanto isso, a Audi pensa no 
substituto do seu A8. Bentley 
e até a Lamborghini deverão 
entrar na iniciativa K1.

 Dacia parece ter alguns anos 
difíceis pela frente. O Sandero, 
campeão de vendas está 
prestes a ser substituído na 
Europa e poderá ser incorpo-
rado a um modelo menor: um 
Renault feito na China.
O urbano K-ZE poderá ganhar 
emblema Dacia, se e quando 
ele for para a Europa na forma 

elétrica. Baseado no Kwid, 
ele poderia ser adaptado 
ao mercado europeu com a 
adoção de um motor pequeno 
a combustão ou elétrico.
Fiquem de olho também para 
um veículo maior da Renault 
construído sobre a plataforma 
CMF-A+ da Renault-Nissan. 
O Renault Triber, fabricado na 
Índia é um MPV compacto de 
sete lugares que parece bem 
mais moderno que o Lodgy da 
Dacia de sete lugares.

 A Renault está colocando 
em linha a próxima geração 
do Kangoo, novamente 
desenvolvido em cooperação 
com a Mercedes, bem como um 
Zoe Evo, com bateria maior e 
um Twingo elétrico.
Tenha em mente que a 
estratégia da Renault as vezes 
significa que a marca Dacia é 
adotada em alguns mercados, e 
vice-versa, como os brasileiros 
Duster e Sandero, originalmente 
Dacia.
Um carro que definitivamente 
não ostentará o emblema 
Dacia é o Renault Arkana, 
um crossover-cupê esguio. 
Planejado previamente apenas 
para a Rússia, onde é comer-
cializado com motor a gasolina 
de 148 cv e tração integral, se 
tornará global em 2020.

Arkana: Pretensão 
de ganhar o 

mundo
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Dois novos esportivos Mercedes-AMG chegam aos concessionários ainda este mês.  
Ambos trazem o potente motor de 2,0 litros e 421 cv totalmente revisto

AMG A 45 S e AMG CLA 45 S 
estão chegando

Duas novidades chegam ao País para compor o portfólio dos 
esportivos da marca: Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ e 
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+. Agora, a empresa 
passa a ter 24 modelos com desempenho diferenciado, a 

maior oferta de veículos da categoria no País. Os preços sugeridos são 
de R$ 434.900 e R$ 458.900 respectivamente.

O grande destaque dos modelos que chegam ao mercado é o novo 
motor, que teve seu conceito revisto. Ele continua com os mesmos qua-
tro cilindros de sempre, porém, foi virado 180° em torno de seu eixo 
vertical. Isso significa que o turbo compressor e o coletor de escape 
agora estão posicionados na sua parte traseira, e o sistema de admis-
são agora está posicionado à sua frente. Essa configuração permitiu 
que ele fosse fixado mais para baixo, melhorando a aerodinâmica da 
seção frontal. O turbo tem carga máxima de 2,1 bar.

Na cabeça do cilindro, os bocais de injeção foram reposicionados 
e o sistema de velas de ignição permitiram válvulas de escape rela-
tivamente maiores do que no motor anterior. Seções transversais de 

exaustão maiores permitem que os gases fluam para fora das câmaras 
de combustão com baixas perdas e reduzam a ação geral de ventilação 
do pistão.

O controle variável das válvulas Camtronic no lado do escapamento 
é outro recurso, com dois cames por válvula. As cames têm geometrias 
diferentes, de modo que as válvulas de escape podem ser abertas por 
curtos ou longos períodos. Isso resulta em melhor resposta nas baixas 
rotações, uma condução mais confortável e com baixo consumo nas 
médias e grande entrega de potência na faixa superior giros.

Pela primeira vez esse motor recebeu injeção de combustível em 
dois estágios. No primeiro estágio, os injetores piezoelétricos forne-
cem combustível às câmaras de combustão a uma pressão de até 200 
bar. Esse processo pode acontecer de forma múltipla e é controlado 
pelo sistema de gerenciamento do motor, conforme necessário. No 
segundo estágio, há injeção adicional no coletor de admissão usando 
válvulas solenoides. Esse suprimento de combustível controlado 
eletronicamente tem pressão operacional de 6,7 bar.
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A experiência de condução é amplamente auxiliada pela tração 
integral variável. O segredo é o AMG Torque Control no novo eixo 
traseiro: possui duas embreagens multidiscos controladas eletroni-
camente, cada uma delas conectada a um eixo de acionamento do eixo 
traseiro. Desta forma, a potência de tração não só pode ser completa-
mente distribuída de forma variável entre as rodas dianteiras e tra-
seiras, mas também seletivamente entre as rodas traseira esquerda 
e direita. Isso significa que, dependendo do modo de condução e da 
situação, o torque de tração pode ser distribuído separadamente nas 
duas rodas traseiras.

O resultado é uma tração consistente, mesmo em condições adversas 
de estradas ou curvas contornadas no limite de aderência. Além disso, 
a novidade permite o modo Drift, que proporciona ainda mais emoção 
ao dirigir, proporcionando a sensação de estar dirigindo um veículo 
somente com tração traseira. O câmbio é o AMG Speedshift DCT 8G.

Os dois modelos contam com seis modos de condução: AMG Dynamic 
Select “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport +”, “Individual” e “RACE”, 
permitem uma ampla variedade de características do veículo, desde 
confortável a até dinâmico.

O sistema de infotainment é o MBUX, com displays específicos para 
os modelos AMG. As duas telas sob uma tampa de vidro compartilhada 
se misturam ao cockpit widescreen e, como elemento central, enfatizam 
a orientação horizontal do design do interior. O usuário pode escolher 
entre os três estilos de exibição AMG “Classic”, “Sport” e “Supersport” 
para o painel de instrumentos. O modo “Supersport” apresenta um 
conta-giros central e informações adicionais apresentadas na forma de 
barras à sua esquerda e direita.

O infotainment é o 
MBUX, com displays 
específicos para os 
modelos AMG. No 
painel de instrumentos 
três modos de exibição 
Classic, Sport e 
Supersport



C
om a nova linha Panamera a Porsche 
passa a cobrir um leque ainda maior 
de opções, combinando desempenho 
de carro esportivo ao conforto de 

um sedã exclusivo. Com o novo modelo topo 
de linha, o Turbo S de 630 cv, a fabricante 
reforça sua posição de melhor performance na 
categoria, já que ele ultrapassa os valores de de-
sempenho do Turbo anterior por larga margem.

Paralelamente, a marca alemã continua 
desenvolvendo sua estratégia E-Performance, 
e o Panamera 4S E-Hybrid é uma nova adição 
à gama de híbridos plug-in da marca. Com um 
trem de força totalmente novo, se comparado 
aos modelos híbridos anteriores, sua auto-
nomia totalmente elétrica foi elevada em até 
30% e, tanto o conforto como a esportividade 
ganharam muito com os aperfeiçoamentos dos 
componentes do chassi, sistemas de controle e 
direção e pneus.

O novo plug-in híbrido voltado para alto 
desempenho combina um propulsor elétrico 
de 136 cv com o motor de 2,9 litros V6 biturbo 
de 440 cv, gerando uma potência combinada 
de 560 cv. O torque máximo é 76,5 kgfm. Eles 
estão integrados à transmissão automatizada 
PDK de oito velocidades com dupla embrea-
gem. Com o pacote Sport Chrono, a aceleração 
de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,7 segundos, 

e a velocidade máxima é 298 km/h. 
A capacidade bruta da bateria foi aumentada 

de 14,1 para 17,9 kWh em comparação com os 
modelos híbridos anteriores e os modos de 
condução foram otimizados para uma utiliza-
ção de energia mais eficiente. O 4S E-Hybrid 
agora tem autonomia totalmente elétrica de 
até 54 km segundo o ciclo WLTP EAER City 
(pelo NEDC até 64 km).

O sistema Porsche Communication Ma-
nagement (gerenciamento de comunicações) 
inclui mais funções e serviços digitais, tais 
como o controle vocal Voice Pilot aperfeiçoado 
e o Risk Radar, fornecendo sinalização rodo-
viária atualizadas e informações de riscos, o 
Apple CarPlay sem fio e muitos outros serviços 
Connect. O Panamera também oferece uma 
ampla seleção de inovadores sistemas de ilumi-
nação e assistência, tais como o Lane Keeping 
Assist de manutenção de faixa de rolamento, 
agora de série, incluindo reconhecimento de 
sinalização de trânsito, assim como o Porsche 
InnoDrive incluindo o Adaptive Cruise Control 
(controle de velocidade adaptativo), Night 
Vision Assist (assistente de visão noturna), 
Lane Change Assist (assistente de mudança 
de faixa), faróis em matriz de LED incluindo 
PDLS Plus, Park Assist com Surround View 
(visão 360º) e display head-up.

Panamera 4S E-Hybrid 
confirmado para 2021
Da nova linha, no momento, só está confirmado para o Brasil o 
modelo híbrido, que chega com preço público de R$ 649.000, 
incluindo a instalação do carregador O 4S E-Hybrid tem 

autonomia elétrica de 
até 54 km (WLTP EAER 

City) e 64 km (NEDC)

Ele combina o 
motor elétrico de 
136 cv com o V6 
biturbo de 440 cv: 
potência total  
de 560 cv
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R
edesenhada, L200 Triton Sport traz a nova identidade 
da marca: o conceito Advanced Dynamic Shield — pre-
sente nos modelos Pajero Sport e Eclipse Cross. O novo 
conjunto óptico conta com faróis mais afilados, que nas 

versões HPE e HPE-S recebem faróis de neblina. A HPE-S traz 
faróis bi-led com DRL integrado, com ajuste de altura e lavador. 
Nas versões HPE e HPE-S os retrovisores têm rebatimento 
elétrico e luz de seta integradas, capa cromada e desembaçador. 
Maçanetas cromadas e estribos laterais complementam o visual.

A traseira recebeu um novo para-choque, que vem com 
sensores de estacionamento e degrau de acesso à caçamba. 
As lanternas, que foram redesenhadas, são de LED na versão 

HPE-S. Para maior segurança o brake light foi integrado na 
tampa. A L200 Triton Sport conta com rodas maiores em relação 
ao modelo anterior, agora com 18 polegadas, equipadas com 
pneus 265/60. A versão topo de linha HPE-S tem rodas com 
design e acabamento exclusivo.  

O motoar é o mesmo que equipa todas as versões, o 2.4 Tur-
bodiesel de quatro cilindros com MIVEC (válvulas variáveis) e 
turbina de geometria variável. Desenvolve 190 cv de potência e 
torque de 43,9 kgfm. A novidade do powertrain é a transmissão 
automática de seis marchas, que teve a primeira e segunda 
marchas encurtadas em 12% e a sexta, alongada também em 12%. 

A Triton Sport conta com o tradicional Super Select 4WD-II 

Totalmente  
repaginada
A L200 Triton Sport chega com design renovado e 
ganha o mesmo layout dos demais modelos recém 
lançados da marca. Também recebeu refinamentos 
mecânicos e novos equipamentos
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(SS4-II), que oferece quatro modos distintos de operação incluin-
do a reduzida. Complementa o sistema o Off-Road Mode, com 
quatro opções de direção: cascalho, lama/neve, areia e pedra. Para 
encarar todos os tipos de terrenos ela tem ângulos de entrada, 
saída e brake over, com 32°, 23° e 25° respectivamente, e pode atra-
vessar trecho alagados com até 600 milímetros de profundidade. 
Entre os sistemas de auxílio a condução estão os sistemas de Con-
trole de Descida em Rampas (HDC), o Ativo de Controle de Tração 
(ATC) e o Bloqueio do Diferencial Traseiro. 

O sistema de entretenimento é JBL, com tela sensível ao toque 
de sete polegadas, vem com Apple CarPlay e Android Auto. As 
versões HPE e HPE-S contam com sensores crepuscular, de 

chuva, de estacionamento dianteiro e traseiro, além de câmera 
de ré. O sistema de ar-condicionado é de duas zonas e vem com 
saídas de ar posicionadas no teto, para atender os ocupantes do 
banco traseiro.

Entre os itens de segurança a picape vem com Brake Override 
System, Assistente de Partida em Rampas e sete airbags (HPE 
e HPE-S). Somente na versão HPE-S estão o Monitoramento de 
Pontos Cegos, Alerta em Mudança de Faixa, Frenagem Autônoma, 
Alerta de Tráfego Traseiro e o  Auto High Beam, que alterna o 
farol alto para o baixo automaticamente ao perceber um veículo 
vindo na direção contrária. A versão HPE-S conta também com a 
tecnologia UMS, de prevenção de aceleração involuntária.
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AS INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM  
O MUNDO AUTOMOTIVO

Tech

Em condições escorregadias o 
Nismo RC enfrenta as curvas com 
segurança, rapidez e sem confusão
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Q
uem disse que carros elétricos são chatos? Estou no interior de fibra de car-
bono do Leaf Nismo RC_02 em Valência, um carro de corrida 100% elétrico 
de 317 cv projetado para servir de banco de testes para futuros elétricos da 

Nissan. Ele usa as mesmas baterias e motores do Leaf normal de produção, exceto pelo 
fato da versão de rua ter um motor, e este, dois.

Ao cockpit, o único componente familiar do Leaf é o botão de partida. Ele parece 
perdido no meio deste monte de superfícies escuras de materiais compósitos, onde se 
destacam o cinto de segurança vermelho de quatro pontos e o volante agressivo.

Apesar do RC_02 não ter sido feito para competir em nenhuma categoria, ele é um 
carro de corrida de verdade. O RC_02 baseia-se em um monocoque de fibra de carbo-
no com um santantônio reforçado. A suspensão é composta por triângulos duplos nos 
quatro cantos.

Esta estrutura é 25% mais leve que a de aço empregada no primeiro Leaf Nismo de 
2011, mas no geral, o carro é 33% mais pesado do que o original, com um só motor.

O RC_02 tem mais que o dobro da potência (317 cv) e torque (59 kgfm) que seu 

antecessor, mas por ser anterior à versão e+, utiliza motores EM57 
do Leaf regular; um em cada eixo e cada um com sua transmissão 
própria de marcha única e diferencial autoblocante. O tempo de 
3.4 s no 0 a 100 km/h e a máxima de 220 km/h não decepcionam, 
principalmente quando acompanhados de uma tocada afiada e en-
volvente. A Nissan afirma que o RC_02 é 5.5 s mais rápido que seu 
antecessor no autódromo de Sodegaura, no Japão, em comparação 
com o carro da 1ª geração.

De volta ao molhado circuito Ricardo Tormo, na Espanha, 
o chiado baixo do Leaf e+ normal de produção que conduzi há 
poucos minutos é substituído por outro bem mais alto gerado no 
conjunto motriz do RC_02. Como se trata de um modelo focado 
em competição, ninguém liga para isso. É até interessante eu diria, 
mas que não combina com um autódromo.

Sem problema, seu comportamento compensa isso, com sobras. 
Há um par de mapas configuráveis controlando a distribuição de 
torque entre frente e traseira. Estamos no modo mais ‘seguro’ pos-
sível, com distribuição 50:50 e mesmo assim o Nismo transforma 
as curvas em diversão e com o mínimo de confusão.

A entrega de potência é instantânea, mas longe de ser aquela 
coisa que embaralha seu cérebro (muito em função daqueles 
mapas), apesar de que há muito mais para ser liberado.

A Nissan enfatiza que “há sempre uma linha de inovação 
em nossas ações de motorsport, nunca fazemos algo apenas 
por fazer”. Deixam claro também que se trata de uma via de 
mão dupla, onde cada lado transfere tecnologia para o outro; 
“Nossa família de elétricos de rua dá as diretrizes e a de pista 
extrai o máximo dos sistemas e componentes. Por exemplo, 
os dados de 2,5 bilhões de milhas percorridas pelos clientes 
do Leaf abastecem um banco de dados, incluindo as coletadas 
na nossa equipe na Fórmula E. Portanto, quando você vê um 
Leaf deslizando em silêncio por aí, lembre-se de toda carga de 
informações que ele embarca, coletadas em ruas, estradas e 
autódromos espalhados pelo mundo”.

D E  VO LTA  AO  M U N D O  R E A L . . .

I S S O  AQ U I  É  PA R T E  D E  A LG O 
R E A LM E N T E  S É R I O?

Sim, e ‘isso aqui’ é chamado de e-4orce: 
conjunto motriz de 304 cv e 69,2 kgfm 
com tração integral para carros do futuro. 
Quando a Nissan nos provocou com o 
crossover conceito Ariya no Salão de 
Tóquio de 2019, anunciou que o e-4orce 
estaria pronto para produção em  
poucos anos.

COMO FUNCIONA O E-4ORCE?

Um motor em cada eixo proporciona 
tração nas quatro rodas, com vetorizador 
de torque derivado do maravilhoso 
supercarro GT-R.

Atuações sutis nos freios ajustam o 
torque em cada roda para proporcionar o 
máximo de aderência, enquanto os freios 
inteligentes regeneram a bateria nas 
frenagens, sem perturbar o carro.

PA R A  Q U Ê  S E R V E  O  R C ? 
Essencialmente para demonstrar que 
a Nissan pode fazer mais com seus 
elétricos, em um momento em que o Leaf 
vem perdendo fôlego no mercado diante 
de seus rivais.

Outra forma de responder isso, usando 
linguagem corporativa: A Nissan afirma 
que o ‘E’ da sigla EV (electric vehicle), 
remete a ‘excitante’. Enquanto isso, o 
engenheiro sênior da Nismo, Noburo 
Shinshi vai alimentando o protótipo EV 
esportivo, não dando bola para siglas.

ONDE ESTÁ MEU 370Z 
ELÉTRICO?

Você terá que esperar um pouco. 
Enquanto o RC de corrida (e a presença 
na Fórmula E) prova que a Nissan fala 
fluentemente a linguagem dos conjuntos 
motrizes elétricos, o substituto do 370Z 
deverá ser algo bem mais conservador e 
movido a gasolina.

A tacada da Nissan 
para assumir a 

liderança
Andamos com o Nissan Leaf de corrida, um teste 

de verdade com o novo conjunto motriz de alto 
desempenho e banco de testes da montadora.  

Por  James Dennison

Protótipos têm 
telas de 12,3” 
que mostram o 
que cada roda 
está fazendo, 
entre outras 
coisas.

Um Leaf com a 
aderência de um 
GT-R? Sim, palmas 
para a Nissan

2020 | CARMAGAZINE.COM.BR 27



A
vançando com a eletrificação por meio de conceitos inova-
dores, a marca procura se beneficiar do know-how adquirido 
no automobilismo. Sua mais recente conquista, já em estágio 

final de desenvolvimento, é o turbocompressor dos gases de esca-
pamento com acionamento elétrico, que em breve será usado pela 
primeira vez em um modelo AMG de produção seriada.

Desenvolvida em parceria com a Garrett Motion, a tecnologia vem 
diretamente da Fórmula 1 e resolve os objetivos conflitantes que há 

entre um turbocompressor pequeno, de reação rápida mas que atinge 
um pico de desempenho relativamente baixo, e um turbocompressor 
grande, com um pico de desempenho alto, mas que por outro lado pode 
ocasionar o turbo lag.

O destaque deste inovador sistema de turboalimentação é um 
pequeno motor elétrico, medindo cerca de quatro centímetros, que 
vai integrado diretamente ao eixo da turbina que recebe os gases do 
escapamento e a turbina que injeta ar fresco no motor. O motor elé-
trico, controlado eletronicamente, aciona o compressor antes que ele 
receba o fluxo dos gases de escape. A eletrificação do turbocompressor 
melhora uma resposta imediata em todas as faixas de rotação do motor. 
O chamado turbo lag — a resposta defasada do turbocompressor con-
vencional — é eliminado pelo motor elétrico.

O resultado é que o motor a combustão responde ainda mais espon-
taneamente ao acionamento do pedal do acelerador, e a sensação de 
condução fica mais dinâmica e ágil. Além disso, assistência elétrica do 
turbocompressor proporciona um torque mais alto nas baixas rotações 
do motor, o que aumenta a agilidade e otimiza a capacidade de acele-
ração de forma ininterrupta. Mesmo quando o motorista tira o pé do 
acelerador ou aciona os freios, o turbocompressor elétrico é capaz de 
manter a pressão do boost, garantindo uma resposta direta e contínua. 
A turbina atinge velocidades de até 170.000 rpm, o que proporciona 
uma taxa altíssima de fluxo de ar. Ele é acionado por meio de um siste-
ma elétrico de 48 volts.

Turbo elétrico para os novos 
Mercedes-AMG

O futuro da Mercedes-AMG está se tornando 
cada vez mais eletrificado. A próxima geração 
dos seus veículos verá a implantação do 
turbocompressor com acionamento elétrico

Tech

CAR
explica

Carcaça da 
turbina e rotor 

Corpo central e 
motor elétrico

Carcaça do 
compressor e rotor 

Unidade de gerenciamento 

Atuador da 
válvula de alívio
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Responsabilidade 
em primeiro plano

BSS BLINDAGENS 

30 CARMAGAZINE.COM.BR | 2020



A vida humana deve ser cuidada por todos. Não há meio termo.  
Esse é o lema que a BSS Blindagens segue desde o princípio de sua 
constituição, há treze anos, em 2.007. Por isso, adotou a identidade 
BSS – Beyond Special Security e o slogan “A vida é uma só”. 
Conheça a história da maior blindadora de veículos do Brasil.

PUBLIEDITORIAL
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epois que conheci a BSS, blindagem 
de veículos de uso da minha família é só na 
BSS”, afirmou o empresário ituano José Luiz 
Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil, 
a um dos diretores da blindadora, detentora de 
35% do mercado de automóveis Premium e de 
10% dos carros em geral que recebem proteção 
balística no País.

Esse depoimento consolida a visão da BSS 
Blindagens de priorizar a responsabilidade em primeiro lugar. Vender valor e não 
preço. A responsabilidade de desmontar um automóvel, agregar proteção balística e 
montar o veículo conservando as características originais de fábrica, sem comprome-
ter seu desempenho técnico. Mas sobretudo com a responsabilidade de resguardar 
a vida de seus ocupantes, em casos inesperados de ataques por armas de fogo ou até 
mesmo em eventuais acidentes automobilísticos.

Mas, blindagem veicular é igual em qualquer blindadora? Um grande equívoco. 
O Brasil ocupa a primeira colocação no ranking mundial de blindagem. São mais 
de 200 empresas no setor. As diferenças no processo de fabricação dos Produtos 
controlados pelo Exército e de uso destes materiais por cada blindador são imensas. 
A começar pelo treinamento e estabilidade dos técnicos que trabalham com prote-
ção balística; depois pela pesquisa e uso de materiais buscando inovação e maior 
eficiência; desmontagem e montagem; aferição e calibração de todos os sensores dos 
autoveículos.

Há mais de treze anos – e com mais de 13,5 mil carros blindados –, a BSS conseguiu 
estabelecer um padrão de qualidade, um sistema organizacional, capaz de oferecer 
um serviço extensivo às fábricas e montadoras de automóveis. Ou seja, em ilhas de 
produção, demarcadas e funcionais, que garantem agilidade no processo de desmon-
tagem e de montagem.

Antes, porém, é preciso falar da mão de obra especializada. A BSS conta com cerca 
de 200 funcionários e colaboradores envolvidos na linha de produção, subdivididos 
em equipes. Segundo Mário Brandizzi Neto, CEO da empresa, “o quadro de colabo-
radores é o nosso maior patrimônio. Na blindagem veicular, a mão de obra é tudo. Por 
isso, os nossos técnicos são treinados, primeiro no carro original de fábrica, depois no 
processo de blindagem. Neste momento, um grupo de profissionais BSS está sendo 
treinado para blindar carros 100% elétricos que, diferentes de carros com motores 
à combustão, exigem cuidados especiais específicos por conta das altas correntes 
elétricas envolvidas”.

A rotatividade de mão de obra na BSS é quase nula. “Esse fato é fundamental nos 
serviços de blindagem veicular”, esclarece Brandizzi, “além disso, a BSS adota por 
política de remuneração de seus funcionários a meritocracia e produtividade, fatores 
que asseguram, novamente, qualidade e comprometimento, de outra forma não pode 
integrar uma equipe coesa”.

A decisão de se blindar um automóvel é tão importante que os proprietários de-
veriam, antes de contratar os serviços de blindagem, visitar, conhecer, analisar uma 
blindadora.

Investir o custo de uma blindagem à um veículo, pensando somente em economi-
zar, pode representar um risco para si e também para a família, além de, em alguns 
casos, perder valor ao invés de agregar. 

Mais diferenças – O diagnóstico acurado prossegue nas diferenças das escolhas 
de entre as marcas de vidros blindados, e de mantas de aramida, do uso de aços, ino-
xidáveis ou não, estes descartados pela BSS há muito tempo, por serem pesados e se 
caracterizarem como materiais condutores elétricos e rígidos. Mas muito utilizados 
no setor, porque são materiais mais baratos em relação às mantas.

Na proteção balística de automóveis da BSS é utilizada a manta de Aramida, 
formada por um conjunto de várias camadas de tecido e borracha, cuja “trama” é 
composta por fios entrelaçados e, por sua vez, cada fio é um conjunto de filamentos 
que possuem diferentes resistências mecânicas, dependendo da procedência e crité-
rios / normas de qualidade. Assim uma manta mais “grossa” e/ou mais pesada não 
significa necessariamente ser mais resistente ao teste balístico.

Toda “malha de Aramida” é hidroscópica, ou seja, absorve água propiciando a 

“D
BSS BLINDAGENS 



 
Três andares (foto ao 
lado) compõem a linha 
de desmontagem e 
montagem...

 
... de veículos blindados, 
que passam por 
“ilhas” específicas de 
produção.

PUBLIEDITORIAL



perda de eficiência balística precocemente e mau cheiro. Por causa destes fatores, 
o material utilizado pela BSS possui entre todas as camadas de Aramida uma 
camada de Neoprene®, o que torna a manta praticamente impermeável, mesmo 
quando imersa em água.

Quanto aos vidros blindados, são fabricados com a lâmina de aço inoxidável 
“engastada”, comumente chamada de Steel Glass. Esse aço inoxidável é o AISI 
304 L, laminado a frio de no mínimo 2,2 mm de espessura, tendo todas as peças 
de vidro com Steel Glass, dispensa-se o tradicional aço soldado à carroceria, 
desta forma elimina-se o risco de danos elétricos/eletrônicos aos componentes do 
veículo, elimina-se assim a possibilidade da corrosão galvânica entre diferentes 
metais condutores, elimina-se os famosos rangidos e/ou estalos, do movimento 
entre partes metálicas do veículo e o aço ali aplicado, também se reduz de forma 
muito significativa o peso da blindagem, já que o aço em placas pesa aproximada-
mente sete vezes mais que a manta de Aramida, para cobrir a mesma superfície.

Em um sedã médio, esta diferença pode chegar a 50 kg de diferença em peso, 
o que significa maior consumo de combustível, desgaste precoce de pastilhas de 
freio e certamente redução da vida útil de molas e amortecedores da suspensão.

Atualmente, as carrocerias não são fabricadas com aço carbono AISI 1010 ou 

1020. São empregados materiais mais leves e mais resistentes, tais como alumí-
nio, fibra de carbono, plásticos de engenharia ou até mesmo fibra de vidro, entre 
outros. Portanto, inviabilizando a solda elétrica - MIG, TIG - já que não é possível 
soldar aço em plástico. Também fica inviabilizada a construção do tão necessário 
“overlap” da forma tradicional. Isso demonstra que os os vidros com Steel Glass 
são a forma mais inteligente, leve e segura de construir o “overlap”.

Vale ressaltar que nos testes realizados pelo Exército Brasileiro, como determi-
na a norma ABNT NBr 15000, as placas de manta de Aramida recebem na “fren-
te” (face que será atingida primeiro pelo projétil) uma lâmina de aço carbono com 
0,6 mm, que somada à tolerância do material, pode chegar a 0,8 mm  de espessura. 

A BSS realiza - por precaução e responsabilidade - testes em laboratório ho-
mologado pelo Exército Brasileiro, nos quais são utilizados diferentes materiais 
empregados nas carrocerias, com o propósito de assegurar máxima garantia à 
resistência aos projéteis do nível III A da norma. Consequência destes estudos, 
dependendo do modelo do veículo ou do local da carroceria, a BSS emprega man-
ta de Aramida mais resistentes. Exemplo: tampa traseira de fibra de carbono, a 
empresa utiliza placas de 11 camadas de Aramida, que resistem aos disparos sem 
nenhum outro material de revestimento “stand-alone”. A placa sozinha já segura 

BSS BLINDAGENS 



os projéteis. As portas recebem placas de Aramida com 9 camadas, 
e assim cada região do veículo é estudada e analisada, proporcio-
nando garantia assegurada de resistência aos disparos.

Destaque das diferenças – O ponto forte da BSS Blindagens 
sempre foi o processo de blindagem, inovação e otimização. Mas 
nos treze anos de sua atuação jamais se descuidou dos serviços de 
assistência técnica e pós-vendas, até porque, trata-se de extensão 
da blindagem veicular. Dois anos atrás, porém, a BSS foi mais 
longe: inaugurou um Centro de Assistência Técnica, em unidade 
operacional separada, capaz de não só atender a blindagem cativa 
(própria) da empresa, mas como de blindagens realizadas por 
outras blindadoras, onde ampliou sua capacidade de atendimento 
de 300 carros/mês para 700 carros/mês. Assim mostrar ao cliente, 
não cativo, a qualidade dos serviços. Transporte em plataformas 
próprias, Assistência Técnica em todo território nacional, revisões 
de blindagem, são alguns dos itens, gratuitos, que a BSS oferece por 
cinco anos, assim fidelizando o cliente.

Serviços de revisões periódicas, reparos decorrentes de abal-
roamentos e de colisões, troca de vidros, acertos de eliminação de 
ruídos, entre outras demandas, são oferecidos aos proprietários de 
veículos com proteção balística.

Além disto, a BSS Blindagens ampliou a linha de produção em 
área adicional de 1.200 metros quadrados e consolidar sua capaci-
dade produtiva em 220 carros por mês. 

 
Refeitório dos funcionários, 
base da qualidade técnica 
BSS...

 
... em todos os veículos que 
recebem proteção balística.

 
Área da Assistência Técnica 
(foto abaixo) e o showroom da 
BSS na Av. Europa (foto na pág. 
anterior)

PUBLIEDITORIAL



O terrorista do 
momento

Se você se acostumou a ver os 911 Turbo 
como fáceis e amigáveis, é hora de rever seus 

conceitos. Este novo é um supercarro de verdade

P O R S C H E  9 1 1  T U R B O  S 
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Quando Gustl Achleitner passou as chaves 
da chefia de engenharia da Porsche para 
Frank Walliser no ano passado, o DNA 
esportivo da família mudou imediata-
mente em direção a uma abordagem 
muito mais extrema. É o que se colhe ao 
dar liberdade ao homem que tem no seu 
currículo o 918 Spyder, RS Spyder, 919 e o 
911 RSR de competição.

Os modelos Turbo prévios eram, de 
forma geral, projetados para senhores 
endinheirados que gostam de desfilar 
pelas ruas, sentados numa ‘mobília’ cara 
e desejada, deixando claro sua condição 
financeira, mas mostrando que ainda não 
estão prontos para a aposentadoria. Estes 
‘lobos prateados’ ainda se sentirão atraídos 
por este 911 Turbo S geração 992. Só que 
embaixo da carroceria repousa um animal 
completamente diferente: selvagem, bruto, 
agressivo, mais tátil, muito mais rápido e 
não tão fácil de controlar no limite.

A princípio, nosso exemplar de teste 
se parece com uma evolução óbvia de um 
sucesso conhecido. As bitolas aumentaram 
mais uma vez, desta vez em 42 mm na 
frente e 10 mm na traseira, o sistema 
aerodinâmico adaptativo está mais 
elaborado, as rodas brilhantes de vários 
gomos estão calçadas com pneus Pirelli 
P Zero (255/35 ZR20 na frente e 315/30 
ZR21 atrás) e as mudanças cosméticas 
incluem faróis matrix e quatro saídas de 
escapamento.

Bem, esta impressão inicial de que a 
evolução é mesmo cosmética não conta a 
verdadeira história. Não se trata de uma 
‘mobília’ valiosa de passeio relaxado ou 
um GT rápido. O Turbo é o mais radical 
esportivo da linhagem RS.

Eu disse esportivo? Então mude para 
supercarro, pois este Turbo é capaz de bater 

uma Ferrari Tributo, deixar um Aston 
Martin DBS Superleggera comendo poeira 
e entregar o mesmo que um McLaren 720S 
entrega, por muito menos dinheiro. Ele é 
tão bom nessa questão custo x desempe-
nho, que está numa liga exclusiva.

O 991.2 Turbo era uma peça notável, 
super-rápido em retas, divertido em 
curvas e amigável no dia a dia. O 992 é 
hiper-rápido e ainda mais envolvente e 
recompensador quando levado aos limites. 
A sensação de engajamento é total, graças 
ao simples princípio de manter a borracha 
‘colada’ no asfalto.

Ele ganha pontos na dirigibilidade 
graças ao rápido sistema de rodas 
traseiras direcionais, controle de 
amortecimento mais rápido e a suspensão 
esportiva PASM, que rebaixa o carro 
em 10 mm. As pinças de freio dianteiras 
com dez pistões e os enormes discos 
de carbono/cerâmica nas quatro rodas 
pulverizarão as marcas anteriores de 
frenagem. E além dos programas ASR e 
DSC de auxílio à condução, o Turbo está 
equipado com um avançado sistema de 
aerodinâmica adaptativa que trabalha 
equilibrando os movimentos da entrada 
de ar frontal através das barbatanas 
multi-estágio.

O quanto é rápido o mais rápido dos 
Porsche? Apesar de potência e torque 
terem sido aumentados (69 cv e 5,1 kgfm 
respectivamente), a máxima permanece de 
330 km/h. Isso ocorre em função do maior 
arrasto, que varia de 0.33cx no programa 
Eco e 0.38cx em Performance. O peso total 
também aumentou em 40 kg, chegando a 
1.640 kg (rodas maiores, câmbio PDK de 
8 marchas, mais filtros para emissões e 
sistema de arrefecimento maior).

Em termos de aceleração o novo4 

A PRIMEIRA HORA

1 minuto
Isso é o que eu 

chamo de posição 
perfeita para dirigir, 
mesmo que eu não 
enxergue um dos 
cinco mostradores

5 minutos
Tump, tump, tump... 
fazendo um círculo 
fechado, ouve-se os 
diferenciais lidando 

com o torque

20 minutos
215 km/h numa 

estrada normal? Foi 
erro de digitação 
aqui, com certeza

45 minutos
Onde está a tecla 

‘escurecer tudo’ para 
eu tirar este monte de 
informações digitais 

da minha frente?

1 hora
Ainda tenho  
23 horas... 

Mudanças na gerência 
refletiram-se na 

mudança de atitude:  
O Turbo ficou sério
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P R E Ç O  N A 
E U R O PA

R$ 1,15 milhão 
(na Europa, sem 

impostos)

C O N J U N T O  M O T R I Z  

6 cil. boxer biturbo  
3.745 cc 24V, oito 
marchas, dupla 

embreagem, tração 
integral

D E S E M P E N H O 

641 cv @ 6.750 rpm, 
81,5 kgfm @ 2.500 rpm, 

0 a 100 km/h 2.7 s,  
330 km/h

P E S O 

1.640 kg

À  V E N DA

Disponível

DADOS

E F I C I Ê N C I A

9,6 km/l (oficial),  
5,8 km/l (no teste), 

254 g CO2/km

Primeiras 
impressões
Não há cabo para ligá-lo 
à tomada e ele não se 
conduz sozinho, mas se 
eu tivesse que escolher 
um carro para sempre, 
seria este

911 geração 992 já 
era largo. O Turbo 
está ainda mais

Turbo S corta 0.2 s do tempo no 0 a 100 - agora 
de 2.7 s - chegando aos 200 km/h em também 
incríveis 8.9 s, um segundo mais rápido que 
o modelo anterior. É verdade que o GT2 RS 
de 691 cv é ligeiramente mais rápido, mas o 
Turbo S de 641 cv vence em torque, 81,5 contra 
76,4 kgfm e seu câmbio PDK de oito marchas 
traz uma primeira marcha feita sob medida 
para a tração integral do Turbo e uma oitava 
marcha mais longa, que proporciona economia 
de combustível. (Dependendo do motorista, 
claro, nós fizemos 5,8 km/l).

Quais são seus pecados? Bem, o preço subiu e 
muitas coisas interessantes são opcionais, não 
standard. Coisas como eletrificação, ‘headup 
display’ e assistência avançada à condução não 
estavam na agenda do Walliser. O motor não 
tem um ronco lindo, mesmo quando equipado 
com o escapamento especial opcional e a 
suspensão baixa incomoda um pouco em baixas 
velocidades. E alguns confortos modernos, como 
as maçanetas elétricas escamoteáveis das portas 
e a carregada tela de informação e entretenimen-
to são itens discutíveis do chamado progresso, 
para um carro com esta proposta.

Sobre asfalto seco e razoavelmente bom, o 
Turbo S segue com confiança e precisão, mas 
basta chover para acabar a diversão. Ele vai 
aquaplanar, passará insegurança em trocas 
de faixa e a tão elogiada estabilidade torna-se 
intermitentemente indiferente.

Como todos os Porsche, o 992 Turbo S oferece 
o frustrante programa Eco que ativa o sistema 
start-stop abaixo dos 15 km/h e seleciona a 

marcha mais longa possível ao momento. Na 
outra ponta encontramos o Sport Plus, que 
combina desempenho ao pacote aerodinâmico 
para bater todas as marcas. Trocas de marcha 
automáticas agora estão mais atrasadas e as 
reduções são feitas antes do esperado, o aero-
fólio traseiro assume perfil menos agressivo 
acima dos 150 km/h e totalmente horizontal 
acima de260 km/h, com os amortecedores 
endurecendo ao máximo.

O mais recente exemplar de Weissach é uma 
experiência intensa, radical, bruta. Dentro dele 
você não se permite errar, o envolvimento é total, 
como se você estivesse de macacão, capacete o 
tempo todo e disputando uma etapa da Porsche 
Cup. A máquina se revela muito diferente 
daquela esperada pelos ‘lobos prateados’. O GT3 
RS e o GT2 RS entregam o mesmo envolvimen-
to, mas de formas diferentes; mas nenhum 911 
jamais foi tão incrivelmente multi talentoso 
como este Turbo S.
GEORG KACHER

Eu disse esportivo? Então mude para super-
carro. Ele é tão bom nessa questão custo x 
desempenho, que está numa liga exclusiva

Podemos ficar 
com ele? Este é o 
primeiro, um carro 
para colecionar
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Um verdadeiro supercarro como nenhum 911 
anterior (exceto, talvez o GT2 RS...)
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Sustentável, mas 
enfezado

Na maioria dos Porsche, o programa Sport Plus 
só funciona na pista. Porém, no Taycan 4S, o 
mais esportivo dos programas é perfeito para 
estradas comuns. Sua potência está sempre 
disponível, o que define esta versão de entrada. 
Trata-se de um glorioso exemplo de olhar o 
bolo e poder comê-lo - um carro sem emissões, 
com performance estonteante e que oferece 
uma relação investimento x satisfação que 
envergonharia alguns modelos da marca, tanto 
híbridos quanto elétricos.

Você provavelmente gostaria de ver rodas 
maiores que as de 19” standard dele e certamente 
gastaria R$ 35 mil (na Europa) na bateria 
Performance Plus opcional, que acrescenta  
40 cv à conta total. Basicamente é só o que 
você precisa, pois se for dar uma olhada na lista  
de opcionais, certamente acrescentará uns  
R$ 350 mil à conta, fácil.

O Taycan 4S custa praticamente o mesmo 
que o Panamera E-Hybrid. O V6 a gasolina 

do Panamera garante o fim da ansiedade 
com autonomia e próximo ponto de recarga, 
porém, o 100% elétrico é superior em termos 
de desempenho e experiência emocional de 
condução, além de deixar sua consciência leve.

Dirigimos o Taycan 4S num percurso de 
275 km pelas montanhas na Califórnia, onde 
ele mostrou belos talentos sobre o asfalto. A 
mudança de tom é sutil quando ele troca de 
primeira para segunda marcha, próximo dos 100 
km/h e mostra um tom diferente quando o carro 
está regenerando energia em desaceleração. 
Assim que a velocidade aumenta após os 160 
km/h, os ruídos do vento e do atrito dos pneus 
com o asfalto tomam conta da cena.

Com todas as armas de desempenho de 
prontidão, o Taycan 4S precisa de quatro 
segundos para ir da imobilidade aos 100 km/h 
e de 12.9 s aos 160 km/h. A máxima é limitada 
aos 250 km/h, independentemente do pacote de 
baterias que estiver alimentando os dois motores 
elétricos. A autonomia sofre quando a condução 
é esportiva, óbvio, mas é boa na média, não 
chegando a ser excepcional. E se você lidar bem 
com isso, ou tiver um bom carregador - capaz de 
recarregar 80% em 20 minutos - verá o Taycan 4S 
como um Porsche surpreendentemente bom.
GEORG KACHER

Não vá pensando que o Taycan básico é o 
salvador de planetas da Porsche. Ele é muito 
divertido também

P O R S C H E  TAYC A N  4 S

A  P R I M E I R A 
H O R A

1 minuto
Custa bem mais que 
um Turbo S - o que 

perdi nessa história?

10 minutos
Não sinto ansiedade 

até agora. Vou 
devolvê-lo a meu 

copiloto em 60 km. 
Ele vai ter sorte.

15 minutos
Desligando o freio 

regenerativo - que se 
dane a condução com 

apenas um pedal

16 minutos
Desligando o 

sintetizador de som 
também

57 minutos
“Ei Georg, 

deveríamos ter 
trocado de posição 

há 80 km”. Ah é, 
desculpe nem me dei 

conta...Conta rápida

Você não precisa do Taycan Turbo S. O 4S 
não é tão mais lento e é a melhor compra, 
uma diferença em torno de R$ 350 mil

P R E Ç O

A partir de R$ 615 
mil (Na Europa, sem 
impostos - R$ 645 
mil com a bateria 
Performance Plus)

C O N J U N T O 
M O T R I Z 

Dois e-motors, 
bateria de 93,4kWh, 
tração integral

D E S E M P E N H O 

563 cv, 66,2 kgfm,  
0 a 100 km/h 4.0 s,  
250 km/h (limitada)

P E S O 

2.700 kg
 

À  V E N DA 
Disponível  
na Europa

Dados

E F I C I Ê N C I A

25.6kWh/100 
km, autonomia 
460 km, 0 g 
CO2/Km

▲

M A I S

O 4S tem menos 
‘pegada’ que o Turbo 

S, mas ela está 
acessível o tempo 

todo.

M E N O S 
▼

Conduza-o 
esportivamente e a 
autonomia cai para 

280 km
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NOSSO NOVO SITE 
ESTÁ NO AR

 4 Sempre uma edição gratuita para 
baixar online

 4 Últimas notícias  
      do mercado

 4 Fotos incríveis em  
      galerias exclusivas

WWW.CARMAGAZINE.COM.BR

 4 Todos os lançamentos  
     de carros no Brasil e  
     no mundo

 4 Tudo sobre o melhor       
     do automobilismo  
     mundial e nacional



U
m filme de longa metragem nesses 
11 anos, que até mereceria um 
documentário. Uma história 
incrível recheada dos melhores 
recursos humanos e carros de 

outro planeta. Aqui uma retrospectiva síntese 
da CAR Magazine Brasil, que agora completa 
100 edições.

A CAR Magazine é editada na Inglaterra há 
58 anos. No Brasil, chegou em 2008 por meio 
da Folha do Alphaville e se estabeleceu em 2009 
junto a Auto Market Editora. No começo a 
revista recebeu o apelido de Vogue brasileira 
dos carros, dada a exclusividade dos editoriais 
internacionais e a qualidade de impressão 
superior ao que existia no mercado. 

Porém, foram anos de decisões difíceis. 
Desafiar a concorrência reinante de Quatro 
Rodas e Auto Esporte no Brasil ou trilhar um 
conceito próprio? O que antes era uma dúvida, 
na gestão dos meus antigos sócios, logo se 
tornou uma certeza quando virei Publisher 
em 2014: a CAR é a CAR Magazine, é 
internacional e também brasileira. A CAR tem 
que ter identidade e alinhamento com a matriz, 
mas com tempero brasileiro. É fish and chips 
misturado com feijoada! Através dos anos 
desenvolvemos um veículo de conteúdo único, 

onde carros do mercado local, carros 
importados, super esportivos e automobilismo 
de alto nível caminham no mesmo tom.  
A CAR Magazine Brasil tem personalidade 
própria, não tem nada parecido no mundo 
hoje, nem mesmo a edição da matriz. 

Fizemos uma retrospectiva dos nossos 10 
melhores momentos. Foi muito difícil cortar 
na carne tantas boas histórias. Imaginem que 
várias coberturas de Fórmula 1 e as vitórias 
da Audi e Porsche em Le Mans ficaram de 
fora! Também inúmeras viagens 
proporcionadas pelas fábricas nos lançamentos 
dos melhores modelos pelo mundo. Porém, 
não daria para citar na lista o convite da 
Volkswagen do Brasil, para o Caio Moraes e 
o Luca Coser Bassani assistirem em Belo 
Horizonte a semifinal da Copa do Mundo 
de 2014, Brasil 1 X 7 Alemanha! 

Lembro, no intervalo do jogo, ter falado com 
o meu filho, “não olhe mais para o campo, olhe 
para os torcedores brasileiros, hoje é história 
sendo escrita com bola”. Então, nem tudo foram 
flores. Mas temos muito orgulho das nossas 
experiências e pautas. A seguir as 10 mais 
incríveis histórias da redação nacional, nessas 
100 edições da CAR. 

Boa viagem e boa leitura!

LUCA BASSANI
Publisher de CAR Magazine Brasil

100 EDIÇÕES DE CAR
TOP 10 STORIES
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No lançamento do GM Ágile, em 2009, objetos 
voadores não convidados foram registrados

O melhor presente de aniversário: 
um curso de pilotagem avançada 
com Porsche na neve

Deveria ser uma sexta-feira tranquila, pauta de 
lançamento da GM em sua pista de testes em Indaiatuba, 
próxima a minha residência em Jundiaí. Na apresentação 
do Ágile à imprensa nacional, em 4 de abril de 2009, 
choveu cântaros pela manhã. Mesmo assim as dezenas 
de jornalistas convidados rapidamente testaram o Ágile 
e seguiram para a churrascaria local. No final da tarde, 
somente os fotógrafos fizeram hora extra para capturar 
imagens a seco do novo carro. Fotografei para a matéria 
da CAR na pista circular de quatro quilômetros, mas 
só revelei as fotos na segunda-feira. O que é isso? 
Numa sequência de sete fotogramas, objetos voadores 
não identificados faziam evoluções nos céus da Cruz 
Alta.  As fotos foram parar até no Detetive Virtual do 
Fantástico, que chancelou que as fotos não foram 
alteradas digitalmente.  Resolvemos dividir o mistério e 
nossa curiosidade com o leitor e publicar na CAR #15. 
Um sucesso, muita piada, e a primeira vez que a CAR 
Magazine Brasil foi nacionalmente comentada fora do 
segmento. Obrigado amiguinhos cinzas!

Em 2011, coube a Porsche Latin 
America, por meio do Luiz Alberto 
Pandini, da Porsche Stuttgart, convidar 
a CAR Magazine para um programa de 
pilotagem avançada no Porsche Sport 
Driving School em Birmingham, Alabama. 
Um presente mesmo, já que em 11 de 
fevereiro, dia das atividades de pista era meu aniversário de 45 anos, e 
45 é o número que eu usava nas corridas de kart. Quando amanheceu 
em Birmingham, eu gelei porque tinha nevado a noite toda. E foi isso que 
fez o dia ainda mais especial. Pilotando na pista cinza vários Porsche 911, 
todos brancos, com os morros do circuito de Barber cobertos de neve e 
o céu azul. Depois de andar em vários modelos finalizamos com o 911 
Turbo S, um foguete. Fui o melhor latino-americano no curso e ganhei 
um cone laranja autografado pelos instrutores entregue pela lenda das  
24 horas de Daytona, Hurley Haywood.

CAR #100
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Uma boa ideia para uma pauta inédita, no ano de 2012. Já que 
o roteiro partia da cobertura do GP de Mônaco de F1 para o 
evento da World Series by Renault, na Bélgica, no final de semana 
seguinte, porque não pedir à Renault do Brasil uma força com 
a viatura? O Caíque Ferreira nos conseguiu um Renault Twingo 
Gordini RS, que retiramos em Paris e seguimos para Monte 
Carlo. Ótimo parceiro para uma trajetória raiz. Eu e o Rafael 
Cintra decidimos que depois da F1, subindo da Riviera francesa 
à Bélgica, passaríamos pelas pistas mais icônicas da história do 
automobilismo na Europa. A primeira parada foi em Dijon Prenois, 
depois Le Mans, passando por Nürburgring Nordschleife (foto) 
com direito a várias voltas na pista e 
chegando em Spa Francorchamps. 
No evento da World Series, em 
Spa, não pediram credenciais 
para nós e se quiséssemos 
entraríamos até na pista. 
Porque o nosso Renault 
Twingo Gordini RS azul era 
gêmeo do Safety Car. 

PAUTA RAIZ
Do GP de F1 em Monte Carlo até 
World Series by Renault em Spa, 
passando por pistas icônicas
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Da Argentina com a VW Amarok V6 cruzamos os Andes e fomos 
ao deserto do Atacama no Chile

O jovem Enzo Elias vence em Curitiba na Porsche Carrera 3.8 com 
Ayrton Senna no capô

UMA EXPEDIÇÃO INCRÍVEL

MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA

Quando Fernando Campoi da VW convidou a 
CAR Magazine foi logo perguntando: Luca, você 
tem algum problema de saúde? A pauta era voar 
até Salta, na Argentina, e cruzar com a nova VW 
Amarok V6 os Andes na direção do deserto do 
Atacama, no Chile. Nossa expedição tinha 12 
pessoas, oito jornalistas convidados, o próprio 
Fernando pela VW, Cacá Clauset, da TSO, 
especialista nas rotas andinas, uma profissional 
de turismo e um médico neurocirurgião do 

Hospital Albert Einsten. Isso mesmo, o Dr. Guilherme 
Malacarne, já que iriamos chegar a altitudes de 4.860 
metros com o ar muito rarefeito. Foram duas rotas diferentes 
para cruzar os Andes entre a ida e a volta. Alguns integrantes 
da expedição realmente passaram mal, porém o visual das 
paisagens jamais será esquecido. Passamos por lugares tão 
ermos que carros que tinham se acidentado tiveram suas 
carcaças deixadas nos Andes para sempre. De tão rica em 
imagens a expedição gerou conteúdo para o Photo Gallery 
da CAR # 88, com o título de Amarok V6 Andes power tour.

No início do ano de 2019, a CAR Magazine escolheu entre os pilotos da Porsche 
GT3 Cup um embaixador para levar no seu 911 o selo comemorativo de dez anos 
da CAR no Brasil. Pelo profissionalismo e perfil, convidamos o jovem brasiliense 
Enzo Elias para a ação. O elo foi o engenheiro Eduardo Bassani, meu irmão e 
coach de Enzo no campeonato. Logo na estreia em São Paulo, partindo da pole 
position, Enzo entregou uma vitória incontestável com o selo gigante da CAR no 
capô de seu carro. Mas nada se compara ao que viria a seguir. No mês de abril 
CAR Magazine lançou uma edição especial em tributo à Ayrton Senna, 25 anos 
após sua morte. Uma grande capa foi impressa para o Porsche do Enzo, para a 
segunda etapa em Curitiba, dias antes do 1 de maio. Na classificação Enzo não 
repetiu a pole de Interlagos e partiu do quarto lugar no grid, sempre com foco 
no campeonato. Com uma apresentação digna do nosso tricampeão fez uma 
corrida incrível, passando os adversários um a um, e venceu com transmissão 
ao vivo pela SporTV. Saindo do carro Enzo foi até o capô e reverenciou o ídolo, 
num dos momentos mais marcantes que presenciei no automobilismo. Dias 
depois fui consultado sobre a permanência da capa no capô de Enzo para a 
próxima etapa. Pode tirar já! Nada pode ser melhor do que isso!  Enzo Elias 
se tornou, em novembro de 2019, durante a preliminar do GP Brasil de F1, o 
campeão brasileiro da Porsche Carrera Cup 3.8. 
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Acordei domingo pela manhã para 
o GP da Bélgica de 2018 com uma 

ideia torta. Hoje teremos um Big One na largada. Meu 
instinto vinha da classificação do Q3, no sabão, onde 
havia ficado de plantão na famosa Eau Rouge, quando 
fotografei Sergio Perez de lado com sua Force India, 
quase! Escolhi que queria entrar dentro da largada, 
com a supertele fixa de 600 mm, minha companheira 
de tantas viagens, mas que nunca é escalada para 
o momento da largada por aproximar demais. Com 
profissionalismo, e antídoto contra a minha insensatez, 
resolvi treinar na largada da F2, quatro horas antes. 
Segui no foco o brasileiro Sergio Sette Câmara, que 
largava em sétimo no grid invertido, porque na prova 
de sábado foi o segundo colocado. Teste realizado, 
fui para a mesma janela reservada para a largada 
da F1, já marcada para a CAR Magazine. Depois da 
volta de apresentação, quando engatilhei minha  
600 mm, os outros fotógrafos ficaram me olhando. 
O que pensa que irá fazer esse brasileiro idiota na 
largada? Mas como diz meu filho Luca: Fortune 
favours the bold. Minha foto do acidente da McLaren 
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#4 Com certeza esse foi o bólido mais impressionante 
que já acelerei, e posso afirmar, inesquecível

Um instinto, uma escolha. A melhor foto do mundo do acidente de Alonso e Leclerc em Spa

ENCRENCA BRABA

UMA JANELA PARA O MUNDO

MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA

Porsche 918 Spyder. Um ícone, muito mais que 
um carro. Somente 918 privilegiados em todo 
o mundo, contando com alguns agregados, 
como eu, tiveram a distinção de poder dirigir 
esse “estado-da-arte”. Lembro perfeitamente 
da ansiedade e da expectativa de poder dirigi-
lo, e minhas expectativas se confirmaram. Ou 
melhor, foram superadas. A pista do autódromo 
Velocitta, que é bastante travada, se tornou 

insuficiente para o 918 Spyder. A curta reta 
só permitia a liberação dos seus 887 cv por 
poucos instantes, e as curvas chegavam cada 
vez mais rapidamente. E, falo com convicção, 
ainda estávamos longe de qualquer limite 
desse fantástico carro. Mas além da vontade de 
acelerar, que era muita, tínhamos o limite imposto 
pela reponsabilidade de estar sentado em um 
carro de milhões de reais.

CAR #100
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de Fernando Alonso passando por cima da Alfa Romeo de Charles Leclerc correu o mundo. 
A sequência foi até requisitada pela FIA para comprovar a eficiência do halo, e Luca Bassani 
e a CAR Magazine Brasil foram finalmente reconhecidos pelo circo da F1.



Uma “mãozinha” de Ingo Hoffman, que colocou 
sua vivência nas pistas à nossa disposição 

APRENDENDO COM O MESTRE
CAR MAGAZINE
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#3

Foi um dia de grande aprendizado. A matéria se 
propunha a mostrar o comportamento de cinco carros 
esportivos, ainda que com características construtivas 
totalmente diferentes, na pista do Velocitta. Eu dirigiria 
os carros tendo em vista a habilidade do consumidor 
comum, e o Ingo mostraria o que cada um deles seria 
capaz nas suas mãos. Depois, escrever a matéria 

mostrando duas perspectivas totalmente diferentes 
sobre o mesmo modelo. Foram várias voltas com cada 
carro, parar, esperar esfriar os freios, ouvir sua opinião, 
entender aonde na sua visão o modelo se sobressaía, 
ou aonde ele mostrava alguma deficiência, foi um 
grande aprendizado. Meus respeitos e agradecimento 
ao Mestre Ingo.

Quando se fala em McLaren, imediatamente 
nossas mentes voam em direção às pistas 
de corrida e às incríveis vitórias do nosso 
Ayrton Senna na Fórmula 1. E foi com 
esse espírito de carro de competição que 
fomos nos encontrar com o super 600LT 
na pista da Fazenda Capuava. Ainda que 
ele estivesse “travestido” de carro de rua, 
tudo nele leva a imaginar um carro feito 
para acelerar. Ele “veste” o motorista de 
forma perfeita, e o som dos seus 600 cv é 
de arrepiar. Foram poucas voltas, mas ficou 
claro que as pistas são o seu habitat natural, 
ele ratificou as origens do seu DNA.

ESPERANDO A BANDEIRADA
Outra experiência inexplicável, por mais que eu 
tente, foi dirigir o incrível McLaren 600LT
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Quando percebemos, em 2019, que o CAR AWARDS BRASIL chegava 
à sua décima edição resolvemos pela primeira vez fazer uma festa de 
premiação. Nós, da CAR Magazine, sempre fomos muito mais ‘ratos 
de pista’ do que ‘confete de festa’, porém, nos dez anos de realização 
da eleição isso era mais que necessário. O prêmio foi uma idealização 
do primeiro diretor de redação da CAR, Heymar Lopes Nunes. A ideia 
partiu na contramão da matriz, já que a CAR Magazine da Inglaterra 
faz parte do CAR OF THE YEAR na Europa. A matriz foi consultada a 
respeito e deu luz verde ao projeto. A ideia inicial do Heymar foi se 
aprimorando no decorrer das edições anuais, e hoje ‘nosso selo’ é 
muito desejado pelas montadoras de automóveis no Brasil. Para a 
realização da primeira festa conversamos com vários parceiros, mas 
foi o Cláudio Marmo da BSS Blindagens que abraçou a ideia. Mariana 
Romero foi convidada para ser a mestre de 
cerimônias, mas com sua expertise na realização 
dos eventos da Porsche do Brasil acabou 
quase como a produtora também. O evento 
CAR AWARDS BRASIL 2020 ocorreu com 
sucesso no dia 7 de novembro de 2019 no 
showroom da BSS, na Avenida Europa, em 
São Paulo. Todos os sete modelos premiados 
estavam expostos na entrada da festa. Entre 
tanta gente importante, o mais forte foi ver 
toda a família CAR Magazine reunida. 
Inesquecível e ponto.

CAR Magazine comemorou os 10 anos do  
CAR AWARDS BRASIL no showroom da  
BSS blindagens

NOSSO MELHOR MOMENTO

CAR #100



As capas de CAR Magazine são arte pura. Algumas uma versão Internacional 
adaptada e outras exclusivas brasileiras, criadas pelo Edgard Santos Jr. o 
nosso diretor de arte. Escolhemos 10 entre 100.

 Uma capa clássica e 
futurista. A CAR 15, de 
2009, traz o carro conceito 
BMW Vision, a base para 
o desenvolvimento do 
BMW i8. O contraste é 
harmônico com fundo 
branco, com azul e 
dourado. E ainda tem o 
especial MINI 50 anos

 É adorável escancarar 
370 km/h na capa, ainda 

mais com o carro do 
Cavaleiro das Trevas. 
O Bugatti Chiron preto 
contrasta com a velocidade 
do fundo. O novo projeto 
gráfico coloca sempre  
o logo branco numa  
tarja colorida

 Mais uma capa 
clean e futurista para 
apresentar o Jaguar 
F-Type, uma composição 
que veio pronta da matriz 
e foi fácil adaptá-la. 
Nesta fase o projeto 
gráfico deixava nossa 
logomarca grande e 
solta. Clássica!

 Uma edição inteira 
para honrar os 25 anos 
sem o tricampeão de 
F1 Ayrton Senna. O 
comando impecável de 
Alan Magalhães reuniu 
toda história contada de 
uma maneira inédita. Pela 
primeira vez o logo CAR foi 
amarelo numa tarja verde

 O projeto gráfico da 
CAR internacional muda 
com uma moldura branca. 
McLaren MP4-12C laranja 
de traseira, inspiração para 
a revista #100, uma capa 
só da edição brasileira. 
Gostamos muito do laranja 
nas bancas, no carro e  
nos títulos

 Uma das melhores 
revistas da nossa história, 

com o especial produzido 
na Inglaterra Porsche 70 
anos. Usamos o conteúdo 
e a foto de capa, mas 
fomos além. Na tarja 
colorida aplicamos a cor 
especial verde limão do  
911 GT3 RS

 Perspectiva é a chave 
do sucesso de uma imagem 
que capta a atenção. O 
Porsche 911 GT3 azul caça 
a Ferrari 459 Speciale 
amarela, numa guerra já 
declarada na capa. Essa 
edição de 2014 marca o 
início de Caio Moraes  
no comando

 O novo Porsche 911 de 
oitava geração, chamado 
de 992, aparece robusto 
na capa da CAR. O 
ângulo escolhido era para 
evidenciar o aumento da 
largura do carro. A revista 
teve duas avaliações do 
911, a da Inglaterra e a do 
Brasil no Velocitta.

 Nesse superteste dos 
melhores esportivos de 
2011 o MiNI Cooper acaba 
virando o centro das 
atenções. Tanto a editoria 
inglesa quanto a brasileira 
simplesmente adoram o 
MINI, principalmente o 
raiz, John Cooper Works

 McLaren laranja mais 
uma vez no destaque. 
Agora, o já icônico 600LT. 
Essa capa é criação do 
Edgard Santos, apesar da 
foto ser da matriz. Nosso 
diretor de arte usou a tarja 
laranja para harmonizar 
com o carro. O MINI na 
parte superior é top!

10 CAPAS QUE AMAMOS
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O grupo de pessoas que fazem a CAR Magazine Brasil é formado  
por profissionais com reconhecimento pelo talento, biografia e opinião

FERNANDO 
CALMON
Engenheiro 
e Jornalista 

especializado desde 
1967. Sua coluna 

semanal estreou em 
1999, agora, ele está 

no site da CAR

GILBERTO 
DIONÍSIO

Jornalista pela 
Casper Líbero atuou 

22 anos na revista 
Auto Esporte, é 

produtor de teste  
da CAR desde 2016

MARIO GOMES
Publicitário, 

estreou na área 
na Papipress de 

Marcus Zamponi 
e Lito Cavalcanti, 

é colaborador dos 
testes da CAR 

desde 2016

FERNANDA 
GOLÇALVES

Jornalista 
especializada em 
automobilismo há 

mais de 20 anos  
está à frente da 

FGCom Assessoria 
de Imprensa

BRUNO VICARIA
Editor digital da 
Car, é chefe de 

comunicação das 
Copa Truck e Copa 

Shell HB20, é 
repórter e gerente 
de Mídias Sociais  

da Stock Car

LUCA COSER 
BASSANI

Correspondente 
na Alemanha, onde 

cursa Matemática 
e Física, o 

nowhereman tem o 
diploma  

do Travellers 
Century Club

RODOLPHO 
SIQUEIRA

Jornalista, foi editor 
de esportes de Auto 
Esporte por mais de 

uma década.  
Hoje, é o assessor 

de imprensa da 
Stock Car

GLAUCE 
SCHÜTZ

Assessora de 
imprensa, atua na 

área de motorsport 
há 18 anos. 

Atualmente, é 
coordenadora do 
Endurance Brasil

QUEM SOMOS

CAIO MORAES
Com larga experiência 
na área automotiva 
o jornalista já esteve 
à frente de algumas 
das principais revistas 
do setor. Também 
atuou na direção 
de comunicação 
de montadora e na 
indústria de autopeças

BETO ISSA
Ex-fotógrafo da 
revista Fluir, mudou 
de onda e foi parar 
na pista. Beto é 
fotógrafo oficial do 
GP Brasil de F1 faz 
15 anos

ALEX FARIAS
Brasília é a casa do 
excelente fotografo 
que corre o mundo. 
Para CAR já cobriu 
F1, FE, Stock Car e 
Porsche Cup

JOSÉ MÁRIO 
DIAS
Ninguém “viaja” 
tanto como o 
paranaense. Das  
24 Horas Le Mans 
até Daytona, da F1 
à FE, da IMSA ao 
Dakar, o Zé não para

FERNANDA 
FREIXOSA
Formada em 
fotografia e design 
gráfico pela Miami ad 
School suas imagens 
são mágicas, sempre 
a melhor da classe

MEG COTRIM
Jornalista pela 
Casper Líbero, é 
uma das mulheres 
pioneiras no 
automobilismo. 
Atualmente, na 
comunicação do 
Rally dos Sertões

LUIS FERRARI
Advogado e 
jornalista, trabalha 
há mais 10 anos 
com relações 
públicas em 
motorsport, é 
assessor da 
Porsche Cup

FLÁVIO QUICK
Jornalista, o mineiro 
sempre teve o foco 
no automobilismo, 
do kart à F-1. Quick 
fez coberturas de  
F-1 e F-2 para CAR

DUDA BAIRROS
Gaúcho, fã do 
Grêmio, se 
estabeleceu em  
São Paulo e na Stock 
Car há mais de 10 
anos. Incansável e 
perfeccionista

RODRIGO 
FRANÇA
Jornalista pela USP, 
cobriu F1 pelo JT e 
pela Folha. Criou 
sua própria agência, 
a RF1, que atende  
o Instituto  
Ayrton Senna.

PEDRO BICUDO
Fotógrafo 
especializado em 
carros, ação e 
aventura, trabalha 
há 35 anos para  
os principais títulos 
e fabricantes

MARIANA 
ROMERO
CEO da Galvaa 
Comunicação e 
palestrante. Como 
relações públicas 
passou por marcas 
como BMW  
e Porsche

VICTOR 
ELEUTERIO
Fotógrafo 
especializado em 
pista e rally. Reza a 
lenda que suas fotos 
vão direto para o 
Museu do Louvre

LUCA BASSANI
Publisher da CAR 
Magazine desde 
2014, publicitário 
formado na ESPM, foi 
editor de fotografia 
de Auto Esporte de 
1991 a 2002. Luca 
tem 187 GPs de F1, 
sete 24 Horas de Le 
Mans e mais de 1.000 
largadas no Brasil

JOSIAS SILVEIRA
Jornalista e engenheiro, 

escreve sobre carros 
há quase cinco 

décadas. Participa de 
diversas mídias, mas 

acha que na CAR pode 
continuar a ter o

charme e o prazer de 
ver um texto impresso

EMERSON FURKIM
Profissional de 

marketing e jornalista 
especializado em 

automobilismo, Furkim 
atua na Fórmula 1, 

Stock Car, Porsche Cup 
demais categorias. A
partir de 2020 exerce 

a função de gerente 
administrativo da CAR

ALAN MAGALHÃES
Nosso editor 
internacional 
contabiliza 87 edições 
conosco. Fundador dos 
cadernos Radio Box e 
Motorsports, foi  
editor-chefe do 
especial Senna 25 
anos. Seu lema é:  
“no fim, sempre fecha” 

EDGARD SANTOS JR.
Designer gráfico formado 

pela FAAP atua na área 
gráfica desde 1998. 

Passou por agências 
de propaganda até se 

apaixonar pela área 
editorial. Está conosco 

há 11 anos. A qualidade 
visual da CAR é o Edgard
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O surpreendente Nivus
O novo VW entrega muito mais do que sua sugestiva 
aparência indica. Apesar de mecanicamente não 
ter grandes novidades, o carro tem um conjunto 
extremamente consistente e eficiente
Por: Caio Moraes  Fotos: Luca Bassani

Volkswagen Nivus Highline 200 TSI
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inda há quem diga que ele não é 
um SUV, que se aproxima mais 
de ser um Polo cupê. Eles têm o 
mesmo entre-eixos (2.565 mm) 
e o Nivus é apenas 209 mm 
mais longo, 6 mm mais largo, 
25 mm mais alto e só 52 quilos 
mais pesado. Seja lá como se 
queira chamá-lo, o importante 

é que é um grande lançamento, além de ter um belo 
design. A VW acertou com precisão ao idealizar o 
Nivus, principalmente na sua traseira, e pessoal-
mente ele é muito melhor do que em fotos ou filmes. 

O conjunto das caixas de roda e soleiras de portas 
com molduras plásticas colaboram para ele ter uma 
aparência mais robusta, e as barras longitudinais 
no teto, ainda que decorativas, acentuam sua es-
portividade. Além de tudo, ele vem acompanhado 
de um pacote de detalhes que chamam a atenção. 
Por exemplo, ele é o único na categoria dos SUVs 
compactos que tem espelhos retrovisores com luzes 
indicativas de direção e que são rebatíveis quando 
se trava o carro. Também abaixa o espelho direito 
quando a ré é engatada, e chave presencial com 
sensores nas maçanetas acrescentam comodidade. 
Outros itens incluem faróis, de LED com ajuste de 
altura e acendimento automático por sensor crepus-
cular, os faróis de neblina se movem para iluminação 
de curvas, e as lanternas traseiras são de LED.

Outra novidade do Nivus é o VW Play. A central 

multimídia, que foi apresentada no primeiro 
semestre deste ano, e que provavelmente será 
disponibilizada para outros modelos da marca, é 
um dos grandes destaques do carro.  O dispositivo 
oferece informações sobre as condições do veículo 
em tempo real, histórico de serviços e revisões, além 
de uma loja de aplicativos, que permitirá acessar 
serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro 
e até o iFood. Os aplicativos ficarão instalados no 
próprio sistema do automóvel e não dependem do 
armazenamento no smartphone.

Ele chega com apenas uma opção de motor e 
câmbio, mas são suficientes para que ele seja esperto 
e prazeroso de dirigir. Trata-se do conhecido tricilin-
drico de 1,0 litro turbo que equipa outros modelos da 
marca, assim como o câmbio automático de seis mar-
chas com mudanças manuais por meio de borboletas 
no volante. Não há a possibilidade de câmbio manual. 

Com 128/116 cv de potência e 20,4 kgfm de 
torque (etan./gas.) ele leva o Nivus a acelerar de 
0 a 100 km/h em 10 segundos. Mas sua melhor 
característica está na agilidade das retomadas de 
velocidade, fato facilitado pelo torque máximo já 
estar presente às 2.000 rpm. A velocidade máxima 
declarada é de 189 km/h. Chamou a atenção o 
baixo nível de ruído passado para o interior da ca-
bine, que só fica mais perceptível quando os giros 
do motor ultrapassam as 4.000/4.500 rotações. 
Excelente trabalho da engenharia.

As suspensões são simples e conhecidas, mas4 

 
Sem sombra de dúvida 
a traseira é o melhor 
ângulo do Nivus, mas 
ele é muito mais que 
um carro bonitoA

Volkswagen Nivus Highline 200 TSI
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Caixas de roda e soleiras 
de portas com molduras 
colaboram para ele ter uma 
aparência mais robusta

 
O interior da versão Highline 
é o mais sofisticado. Ele 
ganhou até o volante do  
Golf geração oito
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O motor 200 TSI é elástico 
e proporciona um ótimo 
comportamento. Destaque para 
as retomadas de velocidade

Ele tem um bom 
compromisso entre o 

conforto e agilidade, com 
pouca rolagem da carroceria 

nas curvas mais rápidas

 
Além dos freios a disco 
nas quatro rodas a versão 
Highline conta com rodas e 
pneus exclusivos

Ele vem com 
tecnologias que 

são únicas entre os 
carros do segmento
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Volkswagen Nivus  
Highline 200 TSI 

P R E Ç O 

R$ 98.290

M O T O R  E  T R A N S M I S S ÃO   

Três cilindros, 999 cm3, 12 válvulas, turbo, 

injeção direta, variação de fase na admis-

são e escapamento, potência máxima de 

128/116 cv a 5.500 rpm, torque máximo de 

20,4 kgfm entre 2.000 rpm e 3.500 rpm 

(etan./gas.) Automática de seis marchas; 

tração dianteira

D E S E M P E N H O 

0 a 100 km/h em 10 segundos; velocidade 

máxima de 189 km/h

S U S P E N SÃO 

Dianteira independente tipo McPherson; 

traseira por eixo de torção

C O M P.  /  L A R G U R A  /  A LT U R A 

4.266 / 1.757 / 1.493 mm

P E S O  /  M AT E R I A L 

1.199 kg / aço

À  V E N DA 

Disponível

nem por isso menos eficientes. Na dianteira ela é 
independente tipo McPherson e na traseira conta 
com eixo de torção, mas estão em perfeita harmo-
nia com a proposta do carro. Confortável e com 
pouca rolagem de carroceria.

O interior é agradável e chama a tenção o vo-
lante que veio do Golf de oitava geração. Com base 
plana, e revestido de couro, ele tem comandos dis-
tribuídos em posições diferentes dos modelos da 
marca que estão no mercado. A direção é precisa e 
a progressão do esforço é proporcional ao aumento 
da velocidade. Rodas e pneus são próprios da ver-
são Highline, que avaliamos: 205/55 R17. Os freios 
são a disco ventilados na dianteira e discos sólidos 
na traseira. Ele também é o primeiro carro com-
pacto nacional a vir — de série no Highline — com 
o controle automático de velocidade de cruzeiro 
adaptativo. Fazem parte do pacote de segurança 
seis airbags e o sistema de frenagem autônoma de 
emergência contra objetos.

Agora, temos mais um modelo partindo da 
plataforma MQB, que compartilham mecânicas 
muito parecidas (a não ser pelo T-Cross com motor 
1.0, que só tem câmbio manual, e da versão com 
motorização de 1,4 litro) e que atendem as prefe-
rências de públicos diferentes.
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Mais 20 anos de liderança?
A Fiat acertou em cheio com a renovação da Strada. Bonita, a única da 
categoria com quatro portas e ótima de dirigir, vai dar mais dor de cabeça 
para a concorrência

Por: Caio Moraes  Fotos: Luca Bassani
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icamos agrada-
velmente sur-
presos ao avaliar 
d in a m ica mente 
a mais recente 
interpretação da 
Fiat para sua pica-

pe líder de mercado. Andamos na versão 
Volcano, topo de linha, com cabine dupla, 
quatro portas e banco traseiro para três 
adultos. Anteriormente a cabine dupla 
tinha somente três portas (duas no lado 
direito) e acesso mais restrito ao banco 
traseiro, mal acomodava dois adultos, 
agora, acolhe três pessoas.

Seu interior é moderno, com bancos 
que reúnem forração em tecido e couro 
sintético e painel de instrumentos com 
desenho funcional e controles ergonômi-
cos. A posição de dirigir é boa e fácil de ser 
encontrada, poderia ser melhor se o vo-

lante, além da regulagem de altura, tivesse 
ajuste de profundidade. Claro que a solução 
das quatro portas e o redesenho do interior 
mudou muito o ambiente e o conforto para 
os ocupantes, mas o espaço para o banco 
traseiro ainda é um pouco limitado.

Outro destaque da picape é a moderna 
central multimídia Uconnect 7”. Com tela 
tátil de sete polegadas traz recursos como 
Android Auto e Apple CarPlay, com espe-
lhamento sem fio, e permite o pareamento 
de até dois smartphones. O sistema foi de-
senvolvido pela FCA no Brasil e conta com 
as funções de navegação via Waze e Google 
Maps; música (Streaming/MP3); reconheci-
mento de voz; leitura e resposta de mensa-
gem handsfree para SMS e WhatsApp, por 
exemplo; e integração com calendário.

O visual da Strada agrada em todos 
os sentidos. Com clara inspiração na 
Toro, tem estilo e identidade próprios. 4 

F

Fiat Strada Volcano 

2020 | CARMAGAZINE.COM.BR 57



EXCELENTE A SOLUÇÃO ESTÉTICA 
DEFINIDA PELO DESIGN DA FIAT 

PARA NOVA STRADA
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Interior agradável com painel 
moderno e comandos que 
privilegiam a ergonomia, mas o 
volante não tem ajuste de altura

 
Rodas com aro de 15 polegadas 
e pneus 205/60 são de série.  
O único opcional da Volcano  
é o conjunto de aro 16 com 
pneus 205/55

 
Caçamba com 844 litros de 
volume e capacidade máxima 
de carga de 650 quilos. A tampa 
traseira teve seu peso reduzido 

Fiat Strada Volcano 
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Ela tem ótimos ângulos de entrada 
(23,4°) e saída (28,6º) e a maior altura de 
solo da categoria (até 214 mm)

Tem frente elevada, com destaque para os faróis 
de LED afilados com luzes de rodagem diurna 
(DRL), e grade marcante que abriga o logo “Fiat” 
no seu centro. Lateralmente sua linha de cintura 
é ascendente no que é complementada por caixas 
de rodas quadradas. Ela tem ótimos ângulos de 
entrada (23,4°) e saída (28,6º) e maior altura de 
solo da categoria (até 214 mm), o que facilita sua 
mobilidade por terrenos irregulares.

O acesso ao compartimento de carga foi faci-
litado, já que a tampa traseira teve seu peso de 
manuseio reduzido em 60% por um novo sistema 
de mola, e agora suporta cargas de até 400 kg. 
Com o travamento da tampa fica bloqueado tam-
bém o acesso ao estepe de uso temporário, que 
vai posicionado sob a caçamba para aumentar o 
volume de carga a ser transportado.

A versão Volcano, que vem equipada com motor 
tricilindrico de 1,3 litro, flex, desenvolve potência 
máxima de 109 cv a 6.250 rpm/101 cv a 6.000 rpm 
e torque máximo de 14,2/13,7 kgfm a 3.500 rpm 
(etan./gas.). A ele está acoplado o câmbio manual 
de cinco marchas.

Todas as versões — são cinco — trazem con-
trole de estabilidade e tração, que é desligável, 
assistente de partida em aclive e bloqueio ele-
trônico do diferencial, o E-Locker. O sistema é 
voltado para situações de off-road leve e auxilia 
na circulação quando o veículo sem encontrar 
em terreno escorregadio com as rodas patinando. 
Ao ser acionado ele transfere mais torque para 
a roda com maior aderência, fazendo com que a 
picape supere o obstáculo. A função é desativada 

automaticamente a partir de 65 km/h.
Em movimento ela é agradável de dirigir, as 

marchas têm engates suaves e precisos, e o mo-
tor Firefly é elástico e tem prontas e eficientes 
respostas. O conforto interno é garantido pelo 
baixo índice de ruídos graças à plataforma MPP, 
que propiciou uma instalação mais efetiva de 
material fono-absorvente.

Como se trata de um veículo voltado para o 
transporte de maiores volumes e peso a primeira 
marcha é curta, facilitando a transposição de 
obstáculos ou a saída em aclives com carga. A as-
sistência elétrica do volante é bem calibrada, com 
quase nenhum esforço nas manobras de garagem, 
e perfeito da sua resistência em velocidades mais 
altas. Nas curvas rápidas, o excelente trabalho 
de calibragem das suspensões permite mínima a 
rolagem da carroceria e bom comportamento. Os 
pneus, apesar de serem de uso misto (Scorpion 
ATR 205/60 R15), são silenciosos e eficientes em 
todas as situações.

Os freios, a disco ventilados na dianteira e 
a tambor na traseira, são eficientes para o uso 
com carga parcial — não avaliamos o carro em 
situação de máxima carga —, não apresentando 
superaquecimento. O pedal é leve e a relação de 
esforço/resultado nas desacelerações é perfeita.

A Strada, há 20 anos é líder de mercado no seu 
segmento. Agora, depois dessa total reformu-
lação, sendo a primeira com cabine dupla e com 
quatro portas na categoria, vai ficar mais difícil 
para as concorrentes fazerem frente a ela. Vamos 
aguardar a respostas da oposição.  

Fiat Strada Volcano  

P R E Ç O 

R$ 79.990

M O T O R  E  T R A N S M I S S ÃO   

Quatro cil. em linha, 1.332 cm3, potência 

máxima de 109 cv a 6.250 rpm/101 cv  

a 6.000 rpm e torque máximo de  

14,2/13,7 kgfm a 3.500 rpm (etan./gas.).  

Manual de cinco marchas; tração dianteira

D E S E M P E N H O 

0 a 100 km/h em 11,2/12,4 segundos;  

velocidade máxima de 168/165 km/h

S U S P E N SÃO 

Dianteira independente, tipo McPherson; 

traseira por eixo rígido e molas parabólicas

C O M P.  /  L A R G U R A  /  A LT U R A 

4.480 / 1.732 / 1.595 mm

P E S O  /  M AT E R I A L 

1.179 kg / aço

À  V E N DA 

Disponível
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Fiat Strada Volcano 



 
Bancos forrados com 
uma combinação de 
tecido e couro ecológico 
proporcionam boa 
acomodação e conforto aos 
ocupantes

 
O motor Firefly de 1,3 litro 
desempenha bem sua 
incumbência. Não fica 
faltando potência, nem 
mesmo com alguma carga

 
O silêncio interior é 
garantido pelo baixo 
nível de ruídos, fato 
proporcionado pela 
instalação mais efetiva de 
material fono-absorvente

 
O acesso ao compartimento 
de carga foi facilitado. A 
tampa, mais leve, agora 
suporta até 400 kg de peso
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Pronto pra o que der e vier
Com novas linhas e o motor turbo de 1,2 litro o Tracker 
ganhou em visual e comportamento dinâmico, além de 
receber uma generosa lista de equipamentos  
Por: Caio Moraes  Fotos: Luca Bassani
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Chevrolet Tracker Premier 1,2 Turbo
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om seu lançamento mais 
ambicioso este ano, o 
que reforçou a presença 
da marca no segmento 
dos veículos com ca-
racterísticas de SUV, a 
GM jogou pesado com o 
novo Tracker, mudando 
completamente seu 

powertrain e visual. O carro também recebeu 
uma lista de equipamentos para não fazer feio, 
inclusive frente a modelos de categoria superior. 
Como “crítica”, mesmo levando em consideração 
que no Brasil quase ninguém usa os SUVs em 
condições de off-road, ele não tem tração nas 
quatro rodas — na verdade, o modelo anterior já 
não tinha. Ele é um SUV urbano, como a maioria 
dos modelos que circulam pelas nossas ruas.

Claro que a grande novidade do Tracker é o 
motor tricilindrico de 1,2 litro com turbocom-
pressor — a versão de 1,0 litro já estava presente 
na nova geração do Onix. Ele tem potência máxi-
ma de 133/132 cv a 5.500 rpm e torque máximo de 
21,4/19,4 kgfm a 2.000 rpm. Não é segredo que 
motores de três cilindros são mais predispostos 
a vibrações indesejadas, mas o bom trabalho de 
isolamento proporcionado pelos novos coxins 
adotados pelo modelo deixou essa característica 
quase imperceptível. 

O câmbio automático de seis marchas, já 
conhecido do consumidor, teve as relações 
de marchas ajustadas para proporcionar uma 

melhor dirigibilidade ao carro. De maneira geral 
sua calibragem o obriga a trabalhar em marchas 
mais altas, fazendo com que o motor trabalhe em 
rotações mais baixas para otimizar o consumo 
de combustível. =

Dinamicamente a empresa privilegiou o con-
forto para o Tracker. Ele tem rodagem macia, 
com baixa aspereza, mas tem pouca rolagem 
da carroceria nas curvas. O sistema de direção, 
similar ao do Onix, tem assistência elétrica e 
está bem ajustado, em peso, às necessidades 
de manobra ou condução do carro. Os freios 
dianteiros são a disco ventilados (276 mm), mas 
ficou faltando os discos na traseira. Os pneus, 
que vão montados em rodas com pintura escu-
recida e face diamantada, têm medida 215/55 
R17 e apresentaram boa aderência, mas são um 
pouco espalhafatosos nas curvas contornadas 
em maior velocidade. 

O interior do Tracker é de bom gosto e mostra 
sofisticação no acabamento. O painel é levemen-
te voltado para o motorista e bancos e painéis 
são revestidos de couro ecológico. O quadro 
de instrumentos, o mesmo do Onix, tem como 
diferencial o mostrador digital central de 3,5” em 
cores, que traz as informações do computador de 
bordo e de apoio ao motorista.

Apoios laterais de assento e encosto proporcio-
nam conforto e bom suporte lateral para o corpo 
do motorista, e as costuras em cor clara aumen-
tam a sensação de esportividade. A parte trasei-
ra, que acomoda com conforto até três adultos,4 

C  
O visual é atraente, 
bem resolvido, ele 
entrega tudo o que 
promete em termos de 
conforto e sofisticação

Chevrolet Tracker Premier 1,2 Turbo
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O câmbio automático teve as relações 
de marchas ajustada, mas não tem 
borboletas de mudanças no volante

A boa posição para dirigir 
é complementada pelo 
correto desempenho e 

comportamento dinâmico

 
O quadro de instrumentos, o mesmo 
do Onix, tem como diferença o 
mostrador digital central de 3,5”
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Ele tem ampla lista 
de equipamentos, 
vista somente em 

modelos mais caros
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tem descansa-braço central com porta-copos e o 
encosto pode ser rebatível na proporção 40/60. 
O volume admitido é de 393 litros, ou 1.294 litros 
com o encosto rebatido. O teto solar panorâmico 
amplia a sensação de espaço interno. Além do 
bom conteúdo já presente na versão Premier, o 
carro dispõe de uma lista com 55 possibilidades 
de acessórios que podem ser instalados.

O Tracker traz o que há de mais moderno em 
termos de conectividade, já que a exemplo de 
Onix e Cruze ele também tem internet a bordo. 
Esse acesso é obtido por meio de uma parceria 
com a Claro, e após os primeiros três meses de 
uso requer uma assinatura para a continuidade 
do serviço. O sistema MyLink com tela de 8” tem 
pareamento por cabo para AndroidAuto e Apple 
CarPlay e carregador de celular por indução. 
Possui ainda o aplicativo MyChevrolet que possi-
bilita o acesso a diversas funções do carro.

Entre os vários equipamentos disponíveis para 
o carro, podemos destacar os sistemas de alerta 
de colisão frontal com frenagem de emergência, 
aviso de ponto cego posicionados nos retroviso-
res externos, indicador de distância do veículo 
da frente, monitoramento de pressão dos pneus, 
sistema de estacionamento automático, sensores 
crepuscular e de chuva, assistente de partida 
em aclive, câmera de ré e partida por botão com 
chave presencial. 

 
A grande novidade é o motor 
de 1,2 litro, que proporciona 
boa mobilidade e baixo 
consumo de combustível

 
Interior agradável, bem 
acabado, com bancos 
confortáveis, também é 
o primeiro da categoria a 
oferecer wi-fi a bordo

O sistema multimidia 
MyLink agora é acessado 
por meio de uma tela de 
oito polegadas

Chevrolet Tracker 
Premier 1,2 Turbo 

P R E Ç O 

R$ 116.490

M O T O R  E  T R A N S M I S S ÃO   

Três cilindros, 1.199 cm3, 12 válvulas, duplo 

comando variável, turbo, injeção no duto, 

potência máxima de 133 / 132 cv a  

5.500 rpm, torque máximo de 21,4 /  

19,4 kgfm a 2.000 rpm (etan./gas.).  

Automática de seis marchas;  

tração dianteira

D E S E M P E N H O 

0 a 100 km/h em 9,4 segundos; velocidade 

máxima 185 km/h

S U S P E N SÃO 

Dianteira independente tipo McPherson; 

traseira por eixo de torção

C O M P.  /  L A R G U R A  /  A LT U R A 

4.270 / 1.791 / 1.624 mm

P E S O  /  M AT E R I A L 

1.271 kg / aço

À  V E N DA 

Disponível
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Bom para o uso diário
Recentemente ele foi bastante renovado e agrada no 
geral, mas alguns itens ainda impedem que ele seja mais 
competitivo frente à modernidade da concorrência
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Renault Duster iconic
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s linhas, que ficaram 
mais agradáveis e mus-
culosas, remetem para 
um carro de categoria 
superior. A atualização 
do design incluiu mu-
danças substanciais, 
como a alteração do 

ângulo do para-brisa que passou de 30,6° para 
27,2°. Isso melhorou seu coeficiente de arrasto 
dinâmico para 0,40 — um incremento de 3% —, 
o que beneficiou o consumo de combustível e 
reduziu o nível de ruído do vento sobre a carro-
ceria nas estradas. 

Sua boa mobilidade por terrenos irregulares 
também merece destaque na categoria. Ele tem 
altura livre do solo 237 mm e ângulos de entrada 
de 30° e de saída de 34,5°, mas deixou de ter a 
opção da tração 4×4. Obviamente, a decisão da 
marca em abandonar a tração nas quatro rodas 
tem a ver com a baixa procura do consumidor. 
Enfim, estradas de terra, ruas mal pavimentadas, 
lombadas e valetas deixam de ser preocupação 
para a circulação diária, mas sua capacidade off-
-road ficou mais limitada. 

Os faróis com lâmpadas halógenas têm acen-
dimento automático por sensor crepuscular, 
além de luz de rodagem diurna em LED. As 
lanternas traseiras, com desenho que lembram 
as da concorrência, as barras longitudinais no 

teto e as molduras nas caixas de roda, portas e 
para-choques complementam seu visual.

O interior também foi contemplado com mu-
danças significativas. O painel de instrumentos 
foi totalmente redesenhado e o console central 
está ligeiramente voltado para o motorista. A 
nova central multimídia EasyLink com tela tátil 
de 8” tem ótima leitura qualquer que seja a inci-
dência de luz. A conectividade com smartphones 
Android Auto e Apple Carplay é feita por meio 
de cabo, mas a porta USB fica na face frontal da 
própria central. O volante multifuncional incor-
pora as funções usuais do “piloto automático”, 
do limitador de velocidade e do computador de 
bordo, mas os comandos do sistema de som são 
feitos por meio de uma alavanca posicionada 
atrás do volante, não muito prático.

O conforto geral é bom e o banco traseiro aco-
moda bem duas pessoas, o passageiro do meio 
fica um pouco limitado pelo desenho do banco e 
pelo túnel central. O ar-condicionado de apenas 
uma zona tem funcionamento silencioso e não 
dispõe de saídas de ar climatizado para a parte 
de trás do carro. Na categoria de SUV compacto 
o Duster é o que tem o melhor porta-malas. Ele 
tem capacidade para receber 475 litros de baga-
gens com os bancos traseiros em posição normal. 

Em termos de conjunto mecânico ele fica com 
somente uma motorização, a de quatro cilin-
dros e 1,6 litro com 120/118 cv — que ganhou4  

A  
As novas linhas são mais 
agradáveis e musculosas, 
remetem a um carro de 
categoria superior

Renault Duster iconic
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O porta-malas é o maior entre os SUVs 
compactos: 475 litros de bagagem com 
bancos na posição normal

 
Rodas com aro 17” e 
pneus 215/60R17 só estão 
disponíveis para a versão 
topo de linha, a Iconic

O painel foi 
redesenhado e  

o console central 
está voltado para  

o motorista
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A suspensão privilegia 
o conforto, mas acentua 
a tendência de rolagem 

de carroceria
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start/stop — e duas opções de câmbio: manual 
de cinco marchas ou CVT X-Tronic de seis, como 
a do carro avaliado. Esse conjunto, apesar de 
eficiente no dia a dia não é dos mais que mais 
empolgam ao dirigir. A característica do CVT de 
subir em demasia o regime de rotações do motor 
não é das mais agradáveis — dá a sensação de que 
o carro está andando menos em relação ao som 
gerado pela aceleração. Ele também pode ser ope-
rado manualmente pela alavanca de mudanças.

Seguindo a tendência de mercado e a preferên-
cia do consumidor a calibragem da suspensão 
segue privilegiando o conforto dinâmico, o que 
acentuou um pouco sua tendência de rolagem 
de carroceria. No entanto, ela absorve com efi-
ciência a aspereza do piso ou as irregularidades 
mais acentuadas das estradas de terra e cascalho.  
A nova direção eletroassistida aumentou o 
conforto nas manobras em baixa velocidade 
ou estacionamento, além de ter a resistência 
correta para estradas e curvas. Os freios, a disco 
ventilado na dianteira e tambor na traseira, são 
eficientes e suficientes para o peso e desempenho 
do carro.

O Duster, apesar de não contar com avanços 
mecânicos como a motorização turbo — já 
presente em alguns dos seus concorrentes, o 
que garante melhor desempenho e economia de 
combustível —, ainda tem vários atributos que 
justificam sua compra.  

O banco traseiro acomoda 
com conforto duas 
pessoas. O passageiro do 
meio sofre com o espaço 
restrito e o túnel central

A nova central multimídia 
EasyLink com tela tátil 
de 8” tem ótima leitura 
qualquer que seja a 
incidência de luz 

Renault Duster iconic 

P R E Ç O 

R$ 96.390

M O T O R  E  T R A N S M I S S ÃO   

Quatro cilindros, 1.597 cm3, 16 válvulas, 

com injeção no duto, potência máxima de 

120/118 cv a 5.500 rpm, torque máximo de 

16,2 kgfm a 4.000 rpm (etan./gas.).  

Automática CVT X-Tronic de seis marchas; 

tração dianteira

D E S E M P E N H O 

0 a 100 km/h em 12,3 segundos;  

velocidade máxima de 173 km/h

S U S P E N SÃO 

Dianteira independente tipo McPherson; 

traseira por eixo de torção

C O M P.  /  L A R G U R A  /  A LT U R A 

4.376 / 1.832 / 1.693 mm

P E S O  /  M AT E R I A L 

1.376 / 1.832 / 1.693 mm

À  V E N DA 

Disponível
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PROTOCOLO DE 
ESPORTIVIDADE
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Quatro modelos da linha RS da Audi, mais o R8, foram 
apresentados à imprensa brasileira na pista da Fazenda 
Capuava, seguindo rígidos protocolos dentro da pandemia. 
Na hora de acelerar, o único vírus presente foi o da velocidade.
Por Luca Bassani
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A quarta geração da  
Audi RS 6 Avant, a mais 

stationwagon rápida  
do mundo

montadora alemã Audi marcou território ao rea-
lizar, em meados de agosto, um grande evento no 
circuito da Fazenda Capuava para promover seus 
modelos RS para 2021. O Audi RS Experience 
combinou em dias alternados a apresentação dos 
carros para a imprensa brasileira, assim como 
um teste drive de alto nível para compradores em 
potencial. Ao longo de cinco dias, 80 clientes e 20 

jornalistas puderam dirigir quatro versões da linha RS, além do supe-
resportivo R8. A empresa confirmou de uma só vez a chegada de quatro 
veículos da linha esportiva: os novos RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS Q3 
(nas carrocerias SUV e Sportback) e RS Q8. 

Os carros foram trazidos diretamente da Europa, no início de julho, 
especialmente para a ação na Fazenda Capuava. O objetivo, foi oferecer 
uma experiência de direção antes da decisão de compra para um grupo 
seleto de aficionados por esportivos exclusivos. A Audi também impor-
tou temporariamente uma unidade do novo R8 para o evento. O supe-
resportivo da marca estava em período de pré-vendas, e os primeiros 
clientes puderam personalizar diversos itens antes da produção para ter 
o veículo exatamente como queriam, e são mais de 1,6 milhão de combi-
nações possíveis. As unidades disponíveis para este ano se esgotaram na 
mesma semana.

A decisão de realizar um evento de tamanha envergadura dentro da 
pandemia do Covid-19 foi baseada no conjunto de ideias de vários profis-
sionais do time da empresa. 

Ponto principalmente para a inovação que a 2Drive trouxe para 
garantir a segurança dos presentes ao teste. A empresa de Beto Gresse e 
Rodrigo Hanashiro, que é uma das principais organizadoras de eventos 
em autódromos, foi buscar uma tecnologia que resolvesse o principal 
problema do teste: a alternância dos convidados dentro dos veículos. A 
solução encontrada pela 2Drive foi o sistema “fog in place”, que é uma 

A
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No cockpit é possível conferir 
informações sobre força G, 
pressão dos pneus, assim 
como potência e torque

 
O RS 7 Sportback tem 
design agressivo na traseira, 
com destaque para o 
extrator na parte inferior

O novo RS 7, o mais 
elegante modelo da 

linha RS da marca

higienização inovadora que aplica uma névoa que 
desinfeta toda superfície da cabine, com eficácia de 
72 horas. Antes mesmo das avaliações práticas come-
çarem todos os demais protocolos de distanciamento 
social foram atendidos. 

O entusiasmo de Johannes Roscheck, CEO e 
Presidente da Audi do Brasil, que apresentou os 
modelos, marcou o evento dentro desse momento 
atípico. Foi a primeira apresentação coletiva pre-
sencial que CAR Magazine esteve presente após 
meses de resguardo. Decisão acertada da empresa, 
que dentro do “novo normal” fez do RS Experience 
uma degustação memorável. Um bom exemplo a 
ser seguido pelas outras montadoras.

A Audi confirmou que RS 6 Avant, RS 7 Sportback e 
RS Q8 desembarcam no país ainda este ano, no quarto 
trimestre, junto ao superesportivo R8. Já os modelos RS 
Q3 e RS Q3 Sportback só chegarão ao Brasil no início 
de 2021. A empresa também confirmou para 2021 a 
chegada do e-tron GT, o primeiro esportivo elétrico 
da marca, que não esteve presente para avaliação. O 
modelo completará a família de veículos 100% elétricos 
que hoje é composta pelo e-tron SUV e e-tron Sport-
back, que foi lançado em setembro, e que você verá nas 
páginas da próxima CAR Magazine. 

Quando começou a avaliação em pista, pedimos ao 
Beto Gresse uma certa prioridade para experimentar o 
Audi RS 6 Avant. O motivo, é que já tínhamos tradu-
zido o conteúdo dos nossos companheiros ingleses4 
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Impressionante o quanto 
na pista o Audi RS Q3 

parece um kart alto 

esmiuçando o projeto dessa nave, matéria que você confere a partir da 
página 78. A RS 6 Avant é a stationwagon mais rápida do mundo, e chega à sua 
quarta geração com novo design. A RS 6 recebeu o potente motor 4.0 TFSI, 
que entrega 600 cv de potência, 81,6 kgfm de torque – mantido neste alto 
nível entre 2.100 e 4.500 rpm – e acelera de zero a 100 km/h em apenas 3,6 
segundos. O conjunto é complementado pelo câmbio de dupla embreagem 
S-tronic, com acionamento com conversor de torque e tração quattro.  

Na pista, o que chamou atenção foi o contorno das curvas em alta 
v=elocidade. O sistema direcional nas rodas traseiras aumenta muito a 
aderência e entrega uma pilotagem esportiva de nível superior. Já o novo 
RS 7 Sportback é um dos esportivos mais elegantes do mundo. A unidade 
presente na Capuava, na cor azul marinho com interior caramelo, chamava 
atenção pela combinação clássica. Pessoalmente, gostaria de vê-lo em verde 
escuro “racing green” com o mesmo acabamento interno, mas não sei como 
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O monstro RS Q8 transfere muita 
potência para o asfalto com o mesmo 
motor da RS 6 e do RS 7

O volume do Audi RS Q8 
lembra muito do primo 

Lamborghini Urus

os alemães encarariam essa customização. O RS 7 tem o mesmo “power-
train” da RS 6 — mesmo motor, câmbio e tração quatro. 

RS 6 e RS 7 seguem a nova linguagem de design e também a estratégia 
global de digitalização da marca.  No interior, detalhes como os assen-
tos RS e costura estilo diamante destacam a esportividade. No virtual 
cockpit é possível conferir informações sobre força G, pressão dos pneus 
e temperatura, assim como potência e torque. No exterior, a nova assi-
natura ótica ganha destaque com farol de LED e caixas de rodas mais 
largas. Também recebeu novo desenho para as rodas de liga-leve 20”.  
O RS 6 Avant será comercializado por R$ 793.990 enquanto o RS 7  
Sportback por R$ 839.990, ambos na modalidade venda direta. 

Apresentada nas versões RS Q3 e RS Q8 em Capuava, a gama de SUVs da 
empresa ainda terá a opção RS Q3 Sportback. A maior aposta em volume 
de vendas é o RS Q3. Em nossa avaliação na pista, o RS Q3 impressionou 
pela esportividade não esperada num SUV de médio porte. O motor 2.5 
TFSI com 400 cv de potência e 48,9 kgfm de torque, harmoniza muito 
bem com a plataforma e faz do RS Q3 um kart, obviamente muito mais 
alto. O design agressivo do carro também agrada, na contramão do que se 
espera de um SUV.

O momento mais curioso em nossa avaliação de pista foi andar com 
o novo gigante RS Q8. Muitos dizem que é uma versão mais em conta 
do Lamborghini Urus, porque a marca italiana é controlada pelos4 
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Foram quatro voltas com 
o Audi R8 na pista da 
Capuava, duas lançadas 
com direito a comprar 
um terreno na fazenda

alemães da Audi, dentro do grupo Volkswagen. O que im-
pressiona é o quanto esse monstro transfere potência para 
o asfalto. O SUV esportivo topo de gama está equipado com 
o mesmo motor 4.0 TFSI do RS 6 Avant e RS 7 Sportback, 
que entrega 600 cv de potência e 81,6 kgfm de torque. O RS 
Q8 é um carro bruto e elegante ao mesmo tempo. 

Os SUVs de alto desempenho da marca têm como padrão 
faróis de LED e nova assinatura ótica. As luzes traseiras 
também apresentam tecnologia LED e completam o design 
com a característica grade Singleframe octagonal. No 
interior, a nova linguagem digital apresentada nos recém-
-lançados Audi Q3 e Q8 integram suas variações esporti-
vas. Disponíveis também para pré-venda, os esportivos RS 
Q3, RS Q3 Sportback e RS Q8 podem ser adquiridos com 
possibilidade de configuração personalizada pré-produção 
por R$ 435.990, R$ 465.990 e R$ 902.990.  Então, logo con-
cluímos que o RS Q8 é R$ 1,5 milhão mais em conta que o 
primo Lamborghini Urus. 

Conferida toda linha RS à disposição, chegou a hora 
de se divertir com o superesportivo do dia, o foguete R8. 
Para gerar a assinatura CAR nas imagens exclusivas es-
calei o meu capacete personalizado. Ano passado havia 
testado o McLaren 600 LT na mesma pista, então posso 
afirmar que já tinha uma boa referência de traçado e 
ponto de frenagem. Quando somos convidados para 
avaliar carros em pista geralmente adaptamos nossa pi-
lotagem à proposta do modelo. Pessoalmente, acho ridí-
culo ver jornalistas vazando a pista com sedans médios 
nacionais, porque não foram feitos para isso. No mesmo 
raciocínio é ainda pior não levar um superesportivo ao 
seu limite dentro da nossa capacidade. 

Nenhum modelo com o logo das quatro argolas está 

mais próximo de um carro de corridas que o R8. Ele possui 
motor central-traseiro V10 que gera 610 cv de potência e 
57 kgfm de torque, o que assegura desempenho de tirar o 
fôlego — a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,2 
segundos, com velocidade máxima de 330 km/h. A trans-
missão é a de dupla embreagem S tronic de sete velocidades 
e conta com o renovado sistema de tração quattro. A bordo, 
o virtual cockpit apresenta todas as informações ao moto-
rista na tela de 12,3 polegadas com gráficos elaborados. Seu 
design entrega logo de cara o DNA esportivo do R8. 

Capô extenso, traseira com linhas fluidas e entre-eixos 
relativamente curto, de 2,65m. O comprimento total é de 
4,42 m, a altura é de 1,24 m e a largura tem 2,03 m. As linhas 
do R8 são extremamente harmônicas, sugerem a sensação 
de carro feito dentro de um túnel de vento. O desenho da 
linha de cintura se conecta às caixas de rodas, ao mesmo 
tempo em que divide os side blades em dois. Essa nova 
solução faz o carro parecer mais longo e dinâmico que a 
geração anterior. Na traseira, as lanternas e as entradas de 
ar também se conectam. 

Comercializado por R$ 1.234.990 em versão única, o R8 
terá opções de cores especiais para os proprietários. Entre 
as cores Audi Exclusive, há mais 19 alternativas, sendo nove 
cores foscas, cinco sólidas e três metálicas, que podem ser 
encomendadas por valor adicional. Para mim, a cor cinza 
sólida da versão do R8 do teste em Capuava combina mais 
com o meu capacete verde e laranja. Foram quatro voltas 
com o R8, uma de aquecimento, duas lançadas e uma de 
arrefecimento. Tradição mantida em Capuava: em uma 
das curvas dei uma ligeira alongada na grama depois de 
buscar uma freada. Superesportivo é carro de corrida, teste 
é em pista fechada e limite cada um que busque o seu. 
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O R8 possui motor central-
traseiro V10 FSI que gera 
610 cv de potência e  
57 kgfm de torque

 
O Audi virtual cockpit apresenta 
todas as informações do R8 em sua 
tela de 12,3 polegadas com gráficos 
elaborados

 
A cor cinza sólida da 
versão do R8 no teste  
em Capuava combinou 
com nosso capacete  
verde e laranja.

O Audi R8 é carro de 

corrida, teste bom é 
em pista fechada
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Por Georg Kacher  Edição Alan Magalhães

Nos juntamos ao chefe 
de design da Audi Marc 
Lichte para um passeio 
inesquecível no seu RS6 
de última geração

O MONSTRO 
QUE O MARC 
CRIOU

Novo Audi RS6
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Criador e 
criatura. Marc 
Lichte, chefe de 
design e seu RS6 
Tactical Green

E essas rodas de 22”? “Para 
melhorar o engajamento”, diz Marc. 
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elaxe, assim como você, eu não quero perder minha CNH. Acredite, será 
tudo tranquilo, no máximo uns 20 km/h de excesso” 

Famoso discurso antes de ir para a forca.
Estamos no RS6 particular do Marc Lichte e ele parece feliz em nos levar 

para um passeio no mais novo inquilino da garagem de sua casa.
Dentro dos limites da cidade de Ingolstadt, um cordeiro não seria tão 

comportado como ele. Mas assim que fazemos uma curva e vemos uma reta 
enorme que leva ao reino das estradas vazias e cheias de curvas, inicia-se 
uma sequência de coisas que misturam excitação, assombro, medo. Tudo ao 
mesmo tempo.

“Temos mais aderência agora!” ele diz, enquanto engata a quarta com o 
velocímetro indicando 165 km/h antes de frear para uma curva em descida à 
direita. “Não se preocupe, conheço bem a estrada”.

Lichte confirma isso na sequência de pontos cegos e curvas cheias de 
pontos de interrogação, seguida de um trecho de mão simples com nível de 
aderência comparável ao de um rinque de patinação. É muita informação 
junta para processar.

Tudo é incrível. O que dá para dizer do RS6 ali do banco do passageiro é 
que ele é tão maquiavélico quanto o RS7 na tarefa de ser o produto da Audi 
Sport que mais mexe com seu emocional. Como? Através de coisas bem 
legais: interação consistente, imersão total e compromisso inspirador.

Muitos modelos RS têm oferecido mais do mesmo com o passar dos anos, 
mas pouco aos fãs da dinâmica mais pura. Dirija um modelo RS5 ou RS6 de 
2018 e perceba um comprometimento infelizmente pobre, além de motores 
abafados e sem brilho. Porém, o novo RS7 reparou várias destas injustiças. E 
fabulosamente o novo RS6 parece ter feito o mesmo.

Lichte criou uma primeira edição bem especial. Sete unidades foram 
entregues a integrantes do Conselho e diretores da companhia. Ele me disse: 
“A resposta inicial foi tão positiva que passaremos a oferecer esta cor especial 
e o pacote de acabamento através da nossa divisão Exclusive. Eu mesmo 
vendi um carro para uma pessoa que não conhecia que me cercou dizendo: 
“quero o meu igualzinho a este”.

Trata-se de uma “pedra bruta” ao primeiro olhar, os 40 mm extras na bi-
tola, suspensão mais baixa e para-choques tipo efeito-solo fazem o trabalho 
de grudá-lo à estrada.

“Para não chocar, optei pelo pacote escuro pontilhado por alguns detalhes 
externos em fibra de carbono”, explicou Lichte. “Assim, fica apenas a cor da 
carroceria [chamada de Tactical Green] e o preto fosco, com o cromado das 

R

NO CARRO DO LICHTE O BOTÃO 
RS2 DESLIGA TUDO. ‘PRONTO?’ 

SIM, PRONTO!

lindas rodas de 22” sobressaindo. O resultado não é exatamente discreto, 
apesar de amigável ao invés de agressivo”.

Ele continua agora descrevendo o interior: “Pensei em saídas de ar ainda 
menores, mas o Ulrich Hackenberg [ex-chefe de pesquisa e desenvolvimento 
da Audi] não as tinha. Tudo bem, passou. Você gosta do acabamento em 
alumínio escovado? Eu gosto, mas no meu escritório há um conjunto deles 
em fibra de carbono vazada esperando para ser instalado. Parecem ser mais 
classudos”. Classe que também aparece no couro macio em tons escuros, 
com costuras em cinza.

Enquanto me fala sobre o cockpit, Lichte vai configurando os sistemas 
de sua preferência no Drive Select para escapamento, suspensão, motor e 
câmbio, direção e auxílios à condução. Depois, os botões RS1 e RS2 precisam 
ser mapeados. Nesse particular, o botão RS1 ativa um programa pouco 
intrusivo, enquanto o RS2 desliga tudo. “Pronto?” Sim, pronto!

Na hora do desespero, quando prendo meu fôlego e sinto o coração acele-
rado, Lichte vai em frente: “O RS6 é o único carro do segmento que oferece 
rodas de 22”. O M5 e o E63 utilizam 21”. Esta porção extra de borracha faz 
diferença, tanto em engajamento, quando em beleza”.

Apesar do conceito aerodinâmico ter sido desenvolvido a partir do zero, 
todos os spoilers, apêndices e flapes não conseguem neutralizar a elevação 
do eixo traseiro, que pesa 40 kg. Em matéria de potência há um avanço em 
relação aos 587 cv do RS6 anterior (com o Performance Pack) e empate com 
seu sucessor de 592 cv. Em compensação, o consumo piorou em 10%, graças 
aos sistemas extras antipoluição obrigatórios. Devido aos filtros de materiais 
particulados aplicados, a aceleração piorou um pouco, apesar de que na ficha 
técnica do RS6 isso não fica evidente.

Afora os 50 kg de incremento no peso, este quatro lugares (o quinto 
assento traseiro é opcional) vai de 0 a 100 km/h em 3.6 s e a 200 km/h em 
apenas 8.4 s. O único opcional realmente especial é o RS Dynamic Package 
(que aumenta a máxima de 250 para 280 km/h), ou a versão Plus. Esta úl-
tima estende ainda mais a máxima para 305 km/h, incorpora o diferencial 
esportivo que utiliza duas embreagens multidisco úmidas que distribuem 
o torque entre as rodas traseiras, proporcionando estabilidade superior4  

O estilo da frente do RS6
foi inspirado no RS7 -  

a princípio

Novo Audi RS6
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PERGUNTA: O QUE VOCÊ FAZ NUMA PERUA 
QUE PARECE NÃO PRECISAR DE MAIS NADA?

RESPOSTA: SEMPRE HÁ O QUE FAZER

Suspensão e direção

As novas molas pneumáticas 
com muito mais escala que as 

anteriores permitem que o carro 
trabalhe mais alto em condição 

normal e possa se rebaixar ainda 
mais em velocidade, diminuindo 
o arrasto. Estas unidades podem 
também elevar a carroceria e pro-
mover o auto nivelamento, bem ao 

estilo das melhores suspensões 
pneumáticas. Não convencido? 

A suspensão RS Sport utiliza 
molas de aço, amortecedores 

adaptativos e uma nova versão 
no sistema hidráulico interligado 
de controle de estabilidade do 
RS6, que resiste à rolagem e 

efeito mergulho com precisão 
absoluta. O sistema de rodas 

traseiras direcionais melhora a 
agilidade em baixas velocidades 
e proporciona muita estabilidade 

em altas.

Sem bagunça,  
simplesmente pilote

O diferencial mecânico central 
divide a tração na proporção 

40:60 frente/traseira por 
definição, mas pode direcio-
nar 70% dela para as rodas 
dianteiras, ou 85% para as 

traseiras apenas. O vetorizador 
de torque acionado através 

dos freios é standard, 
ajudando a evitar que as rodas 
internas patinem nas curvas. 

O diferencial opcional Quattro 
Sport no eixo traseiro também 

é capaz de atuar como um 
vetorizador de torque. Não 
há o programa ‘drift’, como 
oferecido no Mercedes E63 

ou BMW M5 e o eixo dianteiro 
está sempre atuando.  

Bem Audi.

Vida longa ao V8

O V8 4.0 l do RS6 resiste, e 
agora com dois turbocompres-

sores 3 mm mais largos que 
geram 0,25 bar de pressão 
extra, resultando em 592 
cv e 81,5 kgfm de torque. 

Rápido? 3.6 s para ir de 0 a 
100 km/h utilizando o controle 

de largada e 305 km/h de 
máxima. Mãe do céu! Um novo 
sistema híbrido leve, acionado 

por correia, gera até 16 cv 
recuperados das freadas e por 
um motor de arranque/gerador 

que alimenta uma pequena 
bateria de íons de lítio, 

aumentando sensivelmente 
a eficiência e permitindo 

também partidas instantâneas 
depois de períodos em que 
o motor trabalha em regime 
de economia. Como antes, 
a desativação de cilindros 

aplaca parte da sede do V8. 
O câmbio automático ZF de 

oito marchas foi ajustado 
para trabalhar com os cavalos 

extras da nova versão.

Tem certeza de que não é 
um carro de corrida?

No interior, o novo programa 
de condução chamado Perfor-

mance exibe um painel disposto 
para competição dominado 

pelo conta-giros, que também 
embarca um cronômetro e 

todos os instrumentos vitais 
nos momentos de excitação, 
como temperatura de óleo, 

pneus, atuação do diferencial... 
Ao mesmo tempo os novos 

botões RS1 e RS2 dão acesso às 
suas preferências de direção, 
suspensão e comportamento 

do motor e câmbio.
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e contornos de curva mais rápidos.
Para erguer sua nave, Lichte equipou seu carro com suspensão pneumá-

tica adaptativa opcional, que pode ser rebaixada ou erguida de acordo com 
a necessidade. Tendo testado um RS7 com a opcional RS Sports Suspension 
Plus e com o Dynamic Ride Control (DRC), estou inclinado a dar meu voto 
para a calibragem da suspensão totalmente em aço, deixando os amortece-
dores em Auto.

Em outros Audi, a opção Auto é uma calibração que não é peixe, nem ave, 
mas nos novos modelos RS, ela combina o melhor dos dois mundos: a com-
placência em Comfort e a agressividade em Dynamic. A dirigibilidade do 
RS6 é nada menos que imersiva e está longe de torturar seu condutor. Daria 
para imaginar que as rodas de 22” não ajudam, porém os pneus 285/30 filtram 
incrivelmente as irregularidades em baixas velocidades e não influenciam 
a dureza em altas. Em segunda e terceira marchas, com o V8 4.0 l girando 
acima dos 4.500 rpm, o escapamento quádruplo montado na traseira, berra 
alto o suficiente para acordar um vilarejo inteiro com a passagem do carro.

Enquanto a última interação da suspensão a ar do RS6 é 50% mais rígida 
que a do A6, a condução em modo Comfort é tão macia quanto no mesmo 
carro com suspensão convencional de aço. Outro bônus é a habilidade da 
pneumática em rebaixar o carro em 10 mm acima dos 120 km/h e elevá-lo 
em 20 mm antes de enfrentar quaisquer obstáculos.

Sem comparação? Isso realmente depende das prioridades e preferências 
pessoais de cada um. A suspensão pneumática chega aos mais elevados 
níveis de estabilidade direcional, além de oferecer uma boa gama de ajustes. 
O sistema DRC (Dynamic Ride Control) é mais comunicativo, linear e 
recompensador numa condução esportiva levada aos limites. Em contraste 
ao RS6 anterior, que não era nada refinado e até bruto, ambas as versões 
trazem vários aprimoramentos que resultam em melhora da aderência e 
comportamento.

O sistema standard de rodas traseiras direcionais reduz o diâmetro de 
esterço em um metro em manobras e ajuda muito a equilibrar o carro em 
altas velocidades. Você também pode querer os freios de carbono/cerâmica 

opcionais, tanto por sua pressão e curso constantes no pedal como pela 
extraordinária capacidade de frenagem e imunidade à fadiga.

Lichte assinala que a direção eletromecânica foi totalmente reprograma-
da. Em sua mais nova interação, é capaz de entregar notas precisas colhidas 
no asfalto, como interpretar com rapidez as ordens dadas pelo condutor. 
As diferenças dinâmicas entre os RS6 anteriores e este novo são drásticas. 
Mesmo em curvas lentas a frente permanece “pregada” ao chão e a agilidade 
atual envergonharia os modelos prévios, mesmo no limite do carro. Apesar 
de que tração nunca foi problema, a distribuição de torque atual parece mais 
fluente e focada, o resultado aparece quando Lichte percorre um trecho 
muito sinuoso da estrada com a facilidade de quem está manobrando no su-
permercado. Dependendo do programa escolhido no Drive Select e a opção 
adotada nos botões RS1/RS2, o carro pode enviar até 70% da tração para o 
eixo dianteiro ou até 85% para o traseiro.

O V8 produz seu pico de potência entre 6.000 e 6.250 rpm, enquanto o 
torque máximo é obtido a 2.100 rpm. Mesmo sem a presença de ‘turbo-lag’ 
(hesitação das turbinas) em baixas e médias rotações, a resposta do acele-
rador nesses regimes parece preguiçosa e o sistema híbrido leve embarcado 
não se faz presente nessa condição. O sistema compacto pode gerar até 16 cv 
da energia recuperada nas freadas e através do motor de arranque/gerador 
que são imediatamente direcionados para a bateria, alimentar o ar-condi-
cionado ou equipamentos complementares. O sistema stop-start corta a 
ignição assim que a velocidade cai abaixo dos 25 km/h. Ao mesmo tempo 
aciona o sistema ‘lift-off coast’ que atua entre 55 e 160 km/h alimentado pelo 
sistema híbrido, desde que o programa Efficiency esteja selecionado.

Mas na verdade isso faz parte mais do marketing e acaba não combinando 
com a premissa do RS6. Como ficou muito bem demonstrado pelo Lichte, 
esta perua sofisticada e refinada é capaz de entregar as mais radicais sensa-
ções citadas no início deste texto: excitação, assombro, medo, mas principal-
mente prazer, realização. Ela traz de volta as emoções que ficaram perdidas 
em algum ponto da Audi.  

AS DIFERENÇAS DINÂMICAS  
ENTRE OS RS6 ANTERIORES E ESTA 

NOVA GERAÇÃO SÃO DRÁSTICAS

Lichte primeiro 
nos explica tudo, 

depois mostra

Uma perua 
comportada? As rodas 
entregam que não

Novo Audi RS6
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Por James Taylor  Edição Alan Magalhães  Fotos John Wycherley

O 720S é um supercarro 
incomparável na estrada. Agora a 

McLaren decidiu dar-lhe tratamento 
LT completo. Prepare-se para  

algo extraordinário

C O M O  S U P E R A R 

O  M A I S  I N C R Í V E L 

S U P E R C A R R O  

D O  M U N D O ?
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A
lgumas coisas são difíceis de com-
putar. A escala do universo; a pro-
fundidade do Pacífico; a maluquice 

de pessoas que acham que um McLaren 
720S precisa de mais potência.

Este carro é para lunáticos. O McLaren 
765LT é o 720S evoluído e focado no desem-
penho; mais leve, mais potente e com mais 
apetite para curvas desafiadoras. “Melho-
ramos um pouquinho de várias coisas”, in-
forma o chefe de engenharia James Warner, 
sem um pingo de modéstia.

Primeiro uma melhorada no pacote aero-
dinâmico, que ganhou algumas soluções do 
720S GT3 de competição. O primeiro bordo 
de ataque é um ‘splitter’ de fibra de carbono 
rente ao chão. Depois dele, o f luxo viaja por 
uma nova seção dianteira do assoalho (tam-
bém em carbono), brutalmente acelerado 
pelo difusor gigante na traseira.

Já os f luxos nas laterais são guiados por 
uma série de fendas e barbatanas. Dutos 
dianteiros geram pressão, saídas atrás das 

rodas da frente normalizam o f luxo e as 
traseiras ajudam no controle lateral da 
carroceria, prevenindo comportamentos 
inesperados quando o carro escapa ou re-
cebe ventos cruzados. Os cortes estilo per-
siana em cima das rodas da frente extraem 
pressão do arco de roda, melhorando a carga 
aerodinâmica dianteira.

E há também o aerofólio traseiro ativo 
que ajuda no nome LT (de ‘long tail’, rabo 
longo), embora, assim como nos 675LT e 
600LT anteriores, não é tão longo. Na gama 
da McLaren, a sigla LT representa modelos 
com foco nas pistas, oriundos do F1 GTR 
Longtail, ao invés de um rabo longo mesmo 
- apesar do spoiler ser um pouco maior que o 
do 720S. O resultado é de 25% mais pressão 

aerodinâmica em relação ao 720S.
A aerodinâmica do 765LT não trata 

apenas de gerar pressão aerodinâmica. O 
objetivo é tornar esta pressão útil para todos 
os tipos de condutores. “Gastamos muito 
tempo discutindo ângulos do splitter”, nos 
conta Warner. “Claro que pressão aero-
dinâmica consistente é importante, mas 
queremos um centro de pressão que não se 
altere muito nas freadas”.

Na prática, as soluções adotadas para 
pressão aerodinâmica e arrasto deixaram 
o 765 com velocidade máxima inferior à do 
720S, 335 km/h versus 350 km/h do primo 
mais esguio. “Queríamos ter a certeza de 
seu melhor comportamento a 320 km/h”, 
sorri Warner.

1 .  F U Ç A N D O  N U M A 
L I X E I R A  M U I T O  E X Ó T I C A

Pinças e discos do 
Senna. Melhoria 
térmica veio de 
enormes discos 

perfurados para uso 
em competição
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V
ocê consegue senti-lo sentado nos ban-
cos de fibra de carbono do 765LT, mas 
se quiser vê-lo, terá que sair do carro e 

olhar através de uma fresta parecida com uma 
boca de lobo de fibra de carbono. Dá para ver um 
pouco do V8 biturbo de 4.0 litros por ali.

Ele é similar ao V8 do 720S, mas a versão 
aqui ganhou pistões forjados e juntas triplas 
de cabeçote herdadas do McLaren Senna, que 
aguentam mais pressão.

Uma bomba de gasolina adicional eleva a pres-
são e fluxo do sistema e um novo escapamento 
de titânio reduz as pressões negativas. A potên-
cia foi de 711 para 754 cv e o torque melhorou em 
3,04 kgfm, somando agora 81,5 kgfm. Relações 
de marcha mais curtas geram senso de urgência. 
“A terceira parece a segunda do 720S”, avisa Ian 
Howshall, gerente de produto.

O motor do 720S já parece estar no limite em 
aceleração máxima, mas seu ronco estava mais 
para um secador de cabelos do que para um 
cortador de cabelos. O escapamento do 765LT 
promete adicionar muito mais notas nessa sin-
fonia. Sua arquitetura ‘4 em linha’ causou acalo-
rados debates - não era a solução escolhida pelos 
designers nem tão pouco a mais fácil de instalar 
- mas acabou sendo adotada em função de seus 
atributos sonoros. “As ondas de som interagem 
entre elas, formando uma bela acústica”, explica 
Warner. “O LT é definido principalmente por 
seu ronco”.

O conjunto elevado de escapamentos do 
600LT não era uma opção - eles poderiam inter-
ferir no fluxo de ar que passa pelo aerofólio ativo 
do 765, o que não é problema na traseira fixa  
do 600. ⊲

2 .  I N S TA L A N D O  U M 
M O T O R  D O  S E N N A

V6 híbridos vêm aí, 
mas por enquanto 

nos divertiremos 
com um V8 biturbo
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QUENTE AQUI

Se você está 
procurando o ar-

condicionado, desista, 
ele se foi em troca 

de 10 kg a menos no 
processo. Felizmente 

ele é um dos opcionais 
disponíveis

DIREÇÃO 
HIDRÁULICA

O belo volante 
livre de botões vai 
na contramão da 
tendência atual. 

Estilo competição, 
proporciona 

visibilidade total  
do painel
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O
LT pesa 80 kg a menos que o já leve 720S, 
graças parcialmente ao uso indiscrimi-
nado de fibra de carbono e dos vários cor-

tes e buracos na sua carroceria, além do interior 
despojado focado no desempenho.

Os carpetes se foram, os porta-objetos nas 
portas viraram redes e os ocupantes sentam-se 
em bancos de competição em fibra de carbono 
trazidos do McLaren Senna (unidades mais con-
fortáveis são opcionais). Os vidros são mais finos e 
alguns foram substituídos por policarbonato.

O fato do 720S já ser assombrosamente rápido, 
não dá a entender que uma versão ainda mais 
rápida e agressiva não seria exagerada na estrada? 
“Não”, sentencia o diretor da linha, Andreas 
Bareis. “O 765LT foi projetado para ser agradável 
tanto em altas, quanto em baixas velocidades. 
É um carro que o condutor pode desfrutar em 
qualquer velocidade”, ele diz. “O engajamento do 
condutor é o atributo mais valioso deste carro”.

Com isso em mente, num mundo que quase 
exclusivamente adotou as elétricas, o 765LT traz 
direção hidráulica, que promete comunicação 
total com o condutor, revelando as impressões co-
lhidas pelos exclusivos pneus Pirelli Trofeo R (com 
rodas de 19” na frente e 20” na traseira) no asfalto.

“Trabalhamos muito com estes pneus não 
apenas em busca de performance, mas também 
para outras situações”, explica o engenheiro chefe 
James Warner. “Nos concentramos nas situações 
sublimites em busca do compromisso ideal de 
desempenho. Acreditamos que o LT seja perfeito 
na estrada, numa abordagem semelhante à que 
a Ferrari adotou com a 488 Pista, também com 
ótimo resultado.

Num autódromo o 765LT será capaz de fazer 
voltas sensacionais. “Tínhamos alguns objetivos 
agressivos a serem alcançados”, Warner pontua. 
“Mas cuidamos muito do ruído na cabine e da 
sensibilidade do pedal de freio. Um novo servo-
-freio e um pedal mais curto o tornam imediato e 
controlável”.

Com a companhia do ronco gerado naqueles 
quatro tubos de titânio, a McLaren promete que 
o 765LT envolverá completamente seu condutor 
com o motor e câmbio. “Já na partida você nota 
não apenas o ronco, mas a sensação do motor 
passada em marcha lenta, já que é montado sobre 
coxins bem rígidos”, acrescenta o gerente de pro-
duto Howshall. O 600LT fez a mesma coisa para 
entregar uma tocada muito mais envolvente que a 
do 570S. ⊲

3 .  C O L O C A N D O 
V O C Ê  N O  C E N T R O 
D E S T E  U N I V E R S O

SEM ESTRESSE
Bancos de competição 

em fibra de carbono 
vieram do Senna. 

Versões mais 
acolchoadas opcionais 

são opcionais 
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VISÃO DE RAIO-X

Se abaixe na traseira 
e espie pela grade do 
765LT e você verá a 
carcaça do câmbio, 

semieixos e estrutura 
traseira anti-impacto

4 .  C U I D A N D O  D E 
C A D A  D E TA L H E

O diabo mora nos detalhes e quando você une 
mentes do design e da engenharia da McLa-
ren e dá a eles a tarefa de criarem um carro 

sensacional, o resultado tem que quebrar paradigmas 
e redefinir padrões.

Tome o peso do LT como exemplo. “É sensacional - 
não esperávamos este resultado quando começamos 
o projeto”, afirma Andreas Bareis, diretor da linha, 
sobre os 80 kg que sua equipe conseguiu reduzir em 
relação ao 720S.

Isso mostra nossa obsessão pelos detalhes. Só nas 
rodas cortamos 22 kg, diminuindo não apenas peso, 
mas uma enorme massa não suspensa, mas com o 
cuidado de não as deixar sem graça, como aranhas, 
apesar de seus raios ultrafinos.

O diretor de design Bob Melville descreve o resul-
tado como: “o fluido se encontrando com a técnica”, 
sobre as superfícies fluidas, mas cheias de fendas, 
reentrâncias e elementos aerodinâmicos.

Ele nos mostra a traseira com muito orgulho. 
Através da grade recortada a laser, dá para enxer-

gar a estrutura do para-choque e alguns elemen-
tos do motor.

Há mais quando você olha pelo difusor: caixa de 
câmbio, braços de suspensão, homocinéticas, tudo 
ali a mostra. Você não vai sair com este carro em dias 
de chuva, a não ser que tenha a certeza de que tudo 
será limpo quando voltar. Esta engenharia exposta 
seduz, é muito McLaren. Molas mais rígidas que as do 
720S atenuam ainda mais a rolagem da carroceria. E 
como o carro não tem barras estabilizadoras físicas, o 
LT manteve o sistema hidráulico interligado ativo de 
suspensão do 720S, com nova programação.

“O sistema hidráulico proporciona uma pequena 
vantagem de peso”, informa Warner, “ele permite 
que trabalhemos com diversos níveis de dureza em 
cada programa de condução”. Para nós, o câmbio 
exposto nos lembra a Ferrari 288 GTO, um carro 
nascido da homologação para o saudoso Grupo B 
das pistas. O 765LT seria uma moderna interpreta-
ção Grupo B do 720S? Um pouco de loucura nunca 
é demais. 

MCLAREN 765LT

Preço R$ 2 milhões (na 
Europa sem impostos)
Conjunto motriz  V8 

biturbo, 3.994 cc 32V, sete 
marchas, dupla embreagem, 

tração traseira
Desempenho 754 cv @ 
7.500 rpm, 81,5 kgfm @ 

5.500 rpm, 0 a 100 km/h 
2.8 s, 335 km/hh

Peso 1.229 kg (sem líquidos)
À venda Disponível
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UM TOQUE 
FINAL

A bitola dianteira 
está mais larga que 

a do 720S; rodas 
têm 10 gomos e 
são feitas de liga 
forjada levíssima. 

Porcas de roda são 
de titânio

LEVEZA LEVADA 
A SÉRIO

Diferente do 720S, 
as partes altas das 

portas estilo borboleta 
não levam vidro, para 
cortar peso e reduzir o 

centro de gravidade UM NOVO 
OLHAR 

EMBRULHADO

A iluminação 
distinta do 720S deu 

lugar a outra mais 
‘embrulhada’, nas 

palavras do chefe de 
design Rob Melville, 

para uma atitude 
mais agressiva

MOLAS MAIS 
DURAS

Molas simples são 
1,5 kg mais leves 

que as duplas 
do 720S. Com a 

suspensão hidráulica 
interconectada, 

barras 
estabilizadoras são 

desnecessárias
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P R E Ç O

A partir de  
R$ 1,1 milhão  
(est. na Europa)

CONJUNTO MOTRIZ 

4 cil. turbo, dois motores 
elétricos, tração integral

D E S E M P E N H O 

592 cv, 0 a 100 km/h 
3.0 s, 300 km/h

P E S O 

1.500 kg 
(est)  

À  V E N DA

2024
E F I C I Ê N C I A

100 km apenas 
com eletricidadeDados

O futuro: saudosistas serão bem-vindos
2024
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Por Ben Barry Edição Alan Magalhães Fotos Sam Chick

A RADICAL 
MÁQUINA DO

FUTURO
Se você acha que a 

condução 100% elétrica 
ainda é um passo muito 

distante, a Divisão M 
da BMW está aqui para 

apresentar-lhe seu 
renascido i8, um híbrido 

plug-in de 592 cv

B M W  V I S I O N  M  N E X T
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H

Aerofólio foi 
dispensado 
graças ao 
enorme difusor 
e administração 
dos fluxos de ar
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á quanto tempo esperamos por um espor-
tivo de motor central desenvolvido pela 
Divisão M depois do BMW M1 de 1978? Pois 
é, faz tempo. E pergunto mais: imagináva-
mos que este entre-eixos BMW excitante 
fosse um 4 cil., com tração integral, híbrido 
plug-in e que circulasse pelas cidades em 
silêncio e com zero emissões? Calma, não 
vá embora, isso tudo é sério.

Este conceito Vision M Next antecipa a 
inevitável eletrificação da submarca de alta 
performance de Munique, atenuada nas 

palavras do Klaus Frölich, chefe de pesquisa e desenvolvimento: “O emblema 
M significa uma coisa: que o carro tem desempenho estupendo”, ele diz. Fröli-
ch nos garante que este carro é muito mais que apenas um chamariz: “não 
ficamos malucos amigos, entregamos tudo o que prometemos. Espere por 
uma versão de produção na primeira metade dos anos 20”.

O Vision M Next basicamente tem dois pontos de referência. O primeiro é 
o BMW M1 de 1978 com motor entre-eixos e chassi tubular, que foi também 
uma referência para a futura Divisão M. O segundo é o radical BMW i8. Lan-
çado em 2014 e ainda à venda, utiliza um motor 3 cil. turbo a combustão, dois 
elétricos e tração nas quatro rodas. Cheio de referências ao M1, é o primeiro 
plug-in da BMW.

Falando à CAR em torno do Vision M Next, o chefão de design Adrian van 
Hooydonk destaca os dois logotipos BMW incorporados às lanternas traseiras 
estilo facho de laser e as venezianas triplas de vidro que formam a vigia como 
fortes referências do M1. Ele lembra também da significância do i8: “São ine-
gáveis as referências destes dois carros. O M1 ainda é um ícone da BMW e o i8 
materializou as possibilidades de se ter um conjunto de força híbrido em um 
esportivo”, definiu.

Argumentos não faltaram para um i8 M, mas sua tecnologia e desempenho 
realmente ainda não eram excitantes o suficiente para isso. Isso não vem mais 
ao caso e a BMW planeja uma massiva eletrificação com o lançamento de 25 
plug-ins ou 100% elétricos até 2023 e a Divisão M certamente surfará nessa 
onda. Um híbrido plug-in com motor central ajudará bastante nessa ofensiva.

Assim como no conceito, o modelo de produção será baseado na atual 
plataforma de fibra de carbono do i8 - ao abrir as portas asa-de-gaivota fica 

impossível não notar a quantidade deste material. “A carroceria de car-
bono é muito rígida, portanto, capaz de lidar com altas potências, vamos 
reutilizá-la”, disse Frölich. A deste exemplar conceito único é uma mistura 
de carbono e fibra de vidro. Mas na versão de produção, espere por 100% 
fibra de carbono.

O conjunto motriz é completamente novo em relação ao i8. Um motor 
4 cil. turbo será montado longitudinalmente atrás do condutor, traba-
lhando em conjunto com um motor elétrico para acionamento do eixo 
traseiro. De acordo com a aritmética do Frölich, deve-se esperar em torno 
de 250 cv do motor a combustão e entre 110 e 130 cv do motor elétrico 
traseiro. O eixo dianteiro será inteiramente elétrico e lá será utilizada a 
quinta geração do e-motor que equipa o i8, contribuindo com mais 270 cv. 
Somados, a BMW estima - Frölich é bem conservador nessa hora - 592 cv. 
Lembre-se que o V8 biturbo do M8 tem 600 cv. Um i8 conta com 369 cv.

Tanto eficiência quanto desempenho serão totalmente diferentes em 
relação ao i8. A BMW estima que cerca de 100 km poderão ser percorridos 
apenas com a bateria de íons de lítio - quase o triplo da autonomia do i8 
nessa condição. E em uso exclusivo de eletricidade, o desempenho será, 
a princípio, igual ao i8 com gasolina e eletricidade combinados. Fazendo 
umas continhas básicas e com boa dose de palpite, dá para imaginar que 
o Vision M Next precisará de três segundos para ir da imobilidade aos 
100 km/h, com máxima de 300 km/h. O modo Boost+ liberará alguns 
truques para ainda mais desempenho.

Felizmente a Divisão M está mais focada em desempenho em curvas 
do que em linha reta. “M é a letra da performance, não apenas aceleração 
longitudinal. Honestamente, esta conversa já cansou”, desabafa Frölich. 
“Você tem que ser rápido num circuito, divertido na estrada e racional na 
cidade. O carro deverá ter entre 1.600 e 1.700 kg, tração integral e uns 600 
cv. É um ótimo conjunto”.

A dirigibilidade será auxiliada não apenas pelas vantagens de se ter um 
motor entre os eixos, mas também pela precisão no ajuste do controle4 

O design é muito chama-
tivo, sem dúvida, mas 
completamente viável

H
Tudo aqui é 

possível, insiste 
a BMW, inclusive 

este volante

BMW Vision M Next

2020 | CARMAGAZINE.COM.BR 99



de tração, cortesia dos motores elétricos na frente e traseira. “Mesmo no i3 S 
nós desenvolvemos um controle de tração que é 100 vezes mais rápido que 
o do M4 e com a eletro mobilidade, você pode ter até um modo ‘drift’ de 10, 
15 ou 45 graus”. Será fácil, promete o diretor de pesquisa e desenvolvimento.

Tanto a tração integral quanto a traseira estarão disponíveis através dos 
menus do carro, até com tração traseira apenas elétrica, ou em conjunto 
com a combustão, mas isso ainda não está bem explicado como vai funcio-
nar até agora.

Há uma evidente ‘inspiração Lamborghini’ no design - gostaria de pensar 
nisso como uma inspiração de Sant́ Agata no M1 de 78 - as grades em forma 
de rins estão mais tridimensionais e os faróis a laser triangulares estão bem 
diferentes em relação aos BMW atuais. “Estamos num processo de mudança 
da nossa linguagem de design em direção à simplicidade, clareza, mas sem 
perder o caráter forte e emocional”, destaca Hooydonk.

A administração dos fluxos aerodinâmicos teve atenção especial, não 
apenas pelo Vision M Next precisar de mais refrigeração que o i8, mas 
para otimizar a eficiência e gerar pressão aerodinâmica. As entradas de ar 
laterais afiadas da carroceria forçam uma separação da traseira do carro 
e reduzem o arrasto. Sua traseira limpa, sem aerofólio, foi possível não 
apenas por sua largura, mas pelo trabalho do difusor e outros truques - 
incluindo as fendas ‘muito Lamborghini’ - à frente das rodas, que ajudam 
muito na circulação de ar na traseira. A dramática combinação das cores 
cinza dominante e o laranja quase fluorescente na parte lateral traseira 
invade as rodas de 22” (as da frente são de 21”), sendo que estes detalhes 
coloridos ajudam na redução do arrasto em rodas não críticas em relação à 
temperatura dos freios.

O design é muito chamativo, sem dúvida, mas completamente viável. 
“Nosso trabalho é fazer as pessoas sonharem e parece que o pessoal técnico 
entendeu bem este recado”, confirma van Hooydonk.

Entre no cockpit e você se reclina nos dois bancos fixos revestidos com te-
cido de microfibra Midnight Blue. Quem se ajusta ao condutor são os pedais 
e o volante, estilo LaFerrari. “O interior contrasta com exterior agressivo e 
cheio de ângulos vivos. É muito mais escultural, os bancos lembram mais 
uma paisagem do que bancos como convencionamos a vê-los”, divagou van 
Hooydonk.

Mas o interior “revela o que realmente pensamos seriamente sobre o ato 
de conduzir”. O volante - horizontal, curvado, parte borboleta, parte bume-
rangue - incorpora duas pequenas telas, enquanto os mostradores conven-
cionais foram substituídos por um display curvado de vidro. Transparente 
como uma água-viva, ali é mostrado o consumo, rotações, administração 
da autonomia e mais. Olhe acima e verá um ‘headup display’ tão real que é 
capaz de projetar sinais do GPS na estrada.

Van Hooydonk promete que o interior vai vesti-lo ‘como uma luva’, repe-
tindo seu colega de pesquisa e desenvolvimento ao afirmar, enquanto dá vol-
tas em torno do carro, que “tudo o que se vê ali está muito próximo da versão 
de produção e que não se trata apenas de desejos do pessoal da engenharia”.

O Vision M Next será um divisor de águas para a Divisão M em direção 
a um M totalmente elétrico. “Se fosse um BEV (battery electric vehicle) ele 
teria 2,1 toneladas, não 1.600 ou 1.700 kg. Esta é uma enorme diferença. No 
longo prazo, além de 2025, possivelmente teremos BEVs M, e a letra M não 
remete a tecnologia, mas a desempenho”.

Com seu conjunto propulsor híbrido plug-in, Frölich afirma que o Vision 
M Next entregará o que se espera de um M. Ao percebermos o quanto ele 
foi inspirado no M1, precursor de tudo na Divisão M, temos a certeza de que 
tudo acaba fazendo muito sentido.  

O Vision M Next será um divisor de 
águas para a Divisão M em direção 

a um M totalmente elétrico

BMW Vision M Next

100 CARMAGAZINE.COM.BR | 2020



 ZERO EMISSÕES SIGNIFICA ZERO 
POLUIÇÃO GERADA NO CARRO,

bem como a diminuição dos riscos que ela traz à 
saúde, como o óxido de nitrogênio e os prejuízos 
que ele causa aos seus pulmões. Mas amplie esta 
resposta para uma escala global e a resposta se 
complica. O dióxido de carbono está se mostrando 
como um agente catastrófico de mudanças nas 
condições atmosféricas. Um Bentley W12 emite 317 
g de CO2 por quilômetro percorrido; um Mazda 3 
apenas 142 g e um elétrico, nada.

Mas isso não significa que seu carro elétrico 
é 100% neutro em CO2, afinal ele precisa ser 
fabricado, operação que demanda muita energia 
(principalmente um elétrico) e, uma vez montado, 
sua ‘digital’ de CO2 estará totalmente conectada 
com a forma com que será reabastecido.

“Se você utiliza um Mercedes EQC na China hoje, 
certamente vai aumentar sua ‘digital’ em função da 
eletricidade gerada por carvão e pela dificuldade 
em equilibrar a conta de CO2”, pontua o CEO da 
Mercedes, Dieter Zetsche. “Mas isso está mudando 
rapidamente. Na Alemanha, a ‘digital’ de CO2 está 
algo em torno de 40% melhor [em relação a um carro 
a combustão] ao longo da vida útil do automóvel - e 
a próxima geração será ainda melhor”.

Enquanto toda matriz de produção de eletricidade 
não for limpa e renovável, os carros elétricos estarão 
longe de serem livres de CO2. A demanda por 
eletricidade para transformar a matéria prima que 
os constrói é a chave para um futuro de emissão 
zero. E tem outra, se toda a frota de qualquer país 
hoje passasse a ser elétrica de um dia para o outro, 
a rede de distribuição receberia uma demanda 
extra média de 20%, o que significa colapso para a 
maioria delas.

O progresso está chegando, mas o Greenpeace 
ainda vai recomendar a bicicleta por um bom tempo.

AS GRANDES 
QUESTÕES 

Instrumentos em 
modo água-viva 
ofuscam a grade 
iluminada

Apenas as rodas traseiras 
ganharam apêndices 

aerodinâmicos; refrigeração é 
problema apenas na frente

Os carros  
elétricos  
realmente  
salvarão o  
planeta?
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PORSCHE ENDURANCE 
É MASSA

RADIO BOX
Bastidores do automobilismo. Por Luca Bassani, Fernanda Gonçalves e Alan Magalhães

Felipe Massa junta-se a mais dois ex-pilotos de F1, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta para disputar a 
edição 2020 do Porsche GT3 Cup Endurance. O grid ainda tem 10 pilotos da Stock Car.
 Fotos: Beto Issa e Luca Bassani

Guiga Spinelli estreou ¨em 
casa¨ junto com Lucas Moraes 
e foram ao pódio com o terceiro 
lugar na categoria GT3 Trophy

A dupla vence-
dora na GT3 3.8, 
Francisco Horta e 
William Freire



A 
CHEGADA DE FELIPE MASSA para disputar as três etapas da  
Porsche GT3 Carrera Cup mexeu com todos na categoria. O vice-campeão 
mundial de F1 de 2008 é querido por todos da família Porsche Cup. 
Massa encerrou seu ciclo recentemente com a Fórmula E e procura 
um novo desafio para 2021. Então a ideia de fazer as três etapas do  
Porsche Endurance caiu como uma luva. Felipe Massa formou dupla com  

Lico Kaesemodel, campeão da categoria Sprint em 2016 e campeão da Endurance, com 
Ricardo Zonta em 2018. No grid em Mogi Guaçu, somou-se a outros dois ex- pilotos da 
Fórmula 1. Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet que já têm várias passagens pela categoria. 
O Porsche Endurance Series reúne os melhores pilotos profissionais do País, ao lado 
de ‘gentlemen drivers’. Para se ter uma ideia, dez pilotos da Stock Car em 2020 estavam  
participaram da abertura em Velocitta.

A Pole Position da prova ficou com o carro da Shell #8 de Ricardo Zonta e Werner  
Neugebauer. Os mais rápidos na classificação prevaleceram na abertura do Porsche  

Endurance Series no Velocitta. Depois de 300 km de muita velocidade e alternância de 
liderança na pista, a dupla Neugebauer/Zonta recebeu a bandeira quadriculada em pri-

meiro lugar. A segunda posição ficou com Miguel Paludo e Beto Gresse no carro #7. Aqui 
o nosso destaque para o grande desempenho do Betinho Gresse, figura muito conhecida nos 

eventos da imprensa automoviva, que comanda a 2Drive. Na bandeirada, em terceiro lugar cruzou 
a dupla Kaesemodel e Massa. A prova foi a primeira competição de Felipe Massa com os carros de corrida 

mais produzidos no planeta e ele correspondeu, protagonizando ultrapassagens, defendendo bem a posição por 
várias voltas. Depois da prova porém, o carro #91 foi punido com acréscimo de 20s por ultrapassagem de Kaesemodel sobre Alceu  
Feldmann no final da prova. Pela classe GT3 Cup os vencedores foram os pilotos do carro #77, William Freie e Chico Horta. O 
desfecho da categoria veio nos minutos finais. A dupla Átila Abreu e Leo Sanchez arriscou uma estratégia diferente de alongar o 
primeiro ‘stint’ e ocupava a liderança até cinco voltas da bandeirada quando fez o último pit-stop obrigatório. Se não garantiu a 
vitória no geral, foi o suficiente para dar aos atuais campeões com os carros de motor 3.8, o triunfo na classe GT3 Sport. A prova teve 
ainda a participação do campeão de rally e administrador de Velocitta, Guiga Spinelli, que praticamente estreou no asfalto, mas de 
Porsche 911 GT3. A Porsche Cup Endurance Series fará sua segunda etapa no final de outubro na cidade de Goiânia.

Não foi de ponta a 
ponta, mas a dupla  
Ricardo Zonta e 
Werner Neugebauer 
largou e chegou  
na frente

Largada para a primeira 
prova do campeonato de 
Endurance da Porsche 
Cup 2020 no belo circuito 
Velocitta em Mogi Guaçu

Felipe Massa 
formou dupla com Lico 
Kaesemodel, campeão 
da categoria Sprint em 

2016 e campeão da 
Endurance com Ricardo 

Zonta em 2018



TRÊS PISTAS, TRÊS VITÓRIAS com pilotos diferentes e 
a Full Time Bassani inicia a temporada vencendo 50% das 
corridas realizadas até aqui.

Em Goiânia, Rubens Barrichello faturou a corrida 2. Em 
Interlagos, foi a vez de Nelson Piquet Jr. conquistar sua 1ª 
vitória, feito que Rafael Suzuki repetiu em Londrina.

Piquet ainda subiu ao pódio em 2º lugar em Goiânia e 3º 
em Londrina. Barrichello também foi 2º no Paraná. A Full 
Time só não foi ao pódio ainda com o estreante Matías Rossi, 

5 X 1 
PARA OS 
COROLLAS NA STOCK CAR
Toyota tem início superior, mas os modelos 
Cruze, da Chevrolet, começam a mostrar força. 
Novidades promovem disputa acirrada no início 
da temporada

FULLTIME SPORTS  
50% DAS VITÓRIAS EM 2020

FORAM MESES DE ESPERA, de março a julho, quando final-
mente a Stock Car iniciou sua temporada em Goiânia. A paralisação 
em virtude da pandemia do coronavírus fez a principal categoria do 
automobilismo nacional reorganizar suas datas, mantendo o objetivo 
de realizar as 12 etapas, mas em oito finais de semana.

E, em apenas dois meses, ¼ da temporada já está concluído. A Stock 
teve início com novos carros e duas montadoras: de um lado o Cruze, 
da Chevrolet, marca que há anos integra a categoria, e de outro o 
Corolla, da estreante Toyota.

Embora, nas três primeiras pistas, o Corolla tenha demonstrado 
total superioridade, com cinco vitórias em seis provas, além de todas 
as poles para as corridas principais, o campeonato tem se mostrado 
animado, com a novidade do lastro de sucesso para o Top-5 e diferen-
ças bem apertadas na classificação entre os ponteiros. 

Na 4ª etapa, em Londrina, Rafael Suzuki venceu pela primeira vez, 
com uma estratégia perfeita da Full Time Bassani. Ricardo Maurício 

faturou a corrida 2 e deu a primeira vitória para a Chevrolet neste 
novo cenário multimarcas.

No pódio paranaense, a Toyota seguiu mostrando superioridade: quatro 
contra dois da marca rival. Além de Maurício, só Gabriel Casagrande 
conquistou um troféu para a Chevrolet, chegando em 2º na corrida 1. Entre 
os Corollas, além de Suzuki, Thiago Camilo foi 3º na corrida 1 e Rubens 
Barrichello subiu ao pódio em 2º, com Nelson Piquet Jr. em 3º na prova 2.

Após quatro etapas, seis dos oito Corollas estão no Top-10, com Barri-
chello liderando, cinco pontos à frente de Ricardo Zonta, o único a vencer 
duas provas até aqui. Maurício é o melhor Cruze, em 3º, seis pontos atrás 
do líder.

Resta saber como serão as performances nas próximas pistas.  
O Cruze já teve direito aos dois pacotes de atualizações disponíveis no 
regulamento, mas talvez não tenha ainda encarado os traçados que lhe 
favorecem. O restante da temporada promete! Você confere a partir da 
pagina 134 o PhotoGallery da Stock Car 2020. 

 Texto: Fernanda Gonçalves  Fotos: José Mário Dias e Bruno Terena
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mas o argentino já mostrou força, largando da 1ª fila na Corrida  
do Milhão.

“Os resultados mostram o conceito de trabalho de equipe 
na sua essência”, destaca Maurício Ferreira, chefe do time. 
“Trabalhamos muito para entender o funcionamento desta nova 
montagem do carro. Também tivemos a coincidência de que 
nas primeiras pistas, talvez, o Corolla tenha apresentado uma 
pequena vantagem. Mas, em Londrina, já vimos um equilíbrio 
maior, o que me deixa satisfeito pela categoria”.

Para Eduardo Bassani, que lidera o trabalho com Piquet e 
Suzuki, a excelência na montagem dos carros no início do ano 
é um dos destaques. “Aliado a isso, temos quatro pilotos profis-
sionais e talentosos, o que nos permite trocar informações pre-
cisas. Tem sido um diferencial que nos fez chegar rapidamente 
a um equilíbrio muito bom entre todos os carros”.

 Com uma vitória e um 
segundo lugar, após quatro 
etapas, Rubens Barrichello é o 
líder do campeonato

 Rafael Suzuki e Ricardo 
Maurício: os vencedores da 
etapa de Londrina

 Ricardo Zonta: único piloto 
a vencer duas provas nas seis 
primeiras da temporada

 Equipe Full Time Bassani 
comemora primeira vitória de 
Rafael Suzuki na Stock Car



A categoria que mais cresce no automobilismo nacional começou a temporada 
2020 em 1º de agostos em Interlagos. A Império Endurance Brasil correu de por-
tões fechados, acatando todos os protocolos sanitários e sem público, porém não 
faltou competição dos carros mais velozes do país “Uma categoria raiz”, falam 
alguns. “Uma categoria que traduz o puro automobilismo”, exaltam outros. As 
definições para o Império Endurance Brasil são muitas e chamam a atenção da-
queles fãs apaixonados por carros de corrida e se sentem saudosistas de uma era 
romântica do automobilismo brasileiro. A prova disso está no grid da categoria: 
um Porsche 911 GT3 R, duas Mercedes AMG GT3, uma Lamborghini Huracán, 
uma Ginetta G57, duas McLaren 570 S, três Mercedes GT4, cinco Ginettas 
G55, uma Ferrari F450, um Aston Martin Vantage, uma BMW e um Audi RS 
TCR dividem as curvas dos principais circuitos brasileiros com oito protótipos 
AJR, o carro mais rápido do Brasil, dois modelos de protótipo Sigma e doze 
MRX, desenvolvidos em solo verde e amarelo, em provas de longa duração. No 
cockpit destas máquinas, nomes de peso do automobilismo brasileiro, pilotos de 
Stock Car, gentleman’s drivers e jovens promessas divididos em sete categorias 
diferentes. O Império Endurance Brasil, que teve a sua primeira temporada 
disputada em 2015, e, desde então, não para de crescer.  A disputa das 4 horas de 
Interlagos foi histórica.  Além de marcar a reabertura do templo máximo do au-
tomobilismo nacional após o período mais severo da quarentena, a prova contou 
com 38 carros alinhados no grid e uma vitória surpreendente do Ex-F1 Nelsinho 
Piquet! O filho do tricampeão de mundial de F1 Nelson Piquet participou da 
corrida como convidado a bordo do protótipo AJR #05 da equipe MC Tubarão 

IMPÉRIO ENDURANCE BRASIL: A CATEGORIA DOS CARROS 
MAIS RÁPIDOS DO PAÍS RETORNOU ÀS PISTAS E REVIVE A ERA 
ROMÂNTICA DO AUTOMOBILISMO NACIONAL

A histórica e sur-
preendente vitória do 
Ex-F1 Nelsinho Piquet   
em Interlagos a bordo  
do protótipo AJR #05  
da equipe MC Tubarão

A dupla vencedora em Curitiba 
com o AJR # 113, David Muffato 
e Pedro Queirolo

e travou uma disputa emocionante com outro AJR, o #113, pilotado pelo 
campeão da Stock Car David Muffato. A briga foi definida somente nos 
instantes finais da prova. Pouco mais de um mês depois, em Curitiba, 
Muffato e seu parceiro Pedro Queirolo deram o troco na prova válida 
pela segunda rodada do campeonato. Venceram praticamente de ponta 
a ponta em corrida que ficou marcada pela participação especial de ou-
tro ex-F1, Ricardo Zonta. O Curitibano fez sua estreia na categoria ace-
lerando uma Mercedes AMG GT3 em parceria com Xandynho Negrão. 
A dupla venceu na categoria GT3. Outros destaques da prova foram a 
participação a jovem catarinense Bruna Tomaselli - primeira mulher 
da história do grid do Endurance Brasil -, que venceu na categoria P3 
ao lado de Fernando Fortes, Henrique Assunção e Fernando Ohashi, e 
a estreia de outro nome conhecido da Stock Car: Lucas Foresti, que com-
petiu a bordo de uma McLaren 570s em dupla com Flávio Abrunhoza. 
A próxima etapa do campeonato, marcada para o dia 10 de outubro, no 
autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul.

Por: Glauce Schütz  Fotos:  Bruno Terena
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SERTÕES 2020 LARGA DE SP 
COM FOCO NO SOCIAL
UMA LARGADA INÉDITA, num palco de excelência do automobilismo. 
O Autódromo Velocitta, magnífico complexo esportivo em Mogi Guaçu 
(SP), abrigará a caravana do maior rally das Américas na pré-largada do 
evento que acontece entre 30/10 e 7/11. Num ano diferente, o Sertões 
se reinventa para realizar sua 28ª Edição, cuja chegada acontece em 
Barreirinhas, um ponto paradisíaco dos Lençóis Maranhenses. 
Um rígido protocolo garante a realização segura do projeto ao longo 
dos 5.000 km de percurso, cruzando cinco Estados (SP, MG, GO, TO 
e MA), além do DF. Em 2020, excepcionalmente, não haverá chegada 
nas cidades-anfitriãs. O Sertões se fechará em bolhas, instaladas em 
áreas isoladas e mantidas sob sigilo a fim de evitar aglomeração. Os 
competidores seguirão por rotas pré-definidas e conhecerão o próximo 
destino na véspera das etapa. 
Tudo isso em nome da grande missão do Sertões este ano: a área 
social. O agora “Rally da Solidariedade” se sustenta por dois pilares: 
acesso gratuito à medicina de qualidade, por meio de unidades de tele-
atendimento, e fomento da economia, através da distribuição de cestas 
básicas em comunidades carentes do Brasil. 

“Os grandes eventos esportivos se 
reinventaram e com o Sertões não será 
diferente. Nos deslocaremos com toda 
segurança para ativar as economias locais e 
levar cuidado a quem precisa. Adiar a prova, 
em tese a opção mais fácil, seria abandonar 
quem sempre nos acolheu. Mas o Sertões é 
filho do Brasil e, como todos sabem, um 
filho do Brasil não foge à luta.”
Joaquim Monteiro, CEO do Sertões

Por: Meg Cotrim

O complexo Velocitta em 
Mogi Guaçu reúne uma pista 
off road e outra de asfalto 
com certificado FIA



FIM DE CICLO

UM ANO ATÍPICO, de consequências atípicas e de futuro incerto. Tal-
vez sejam estas as lembranças de 2020 quando ele fizer parte dos livros 
de história. Uma pandemia em pleno século XXI que pegou o mundo de 
calças curtas, impactando a vida de todos os habitantes do planeta.

Grandes eventos paralisados, decisões corajosas - outras oportu-
nistas - esforços para dar um ar de normalidade, principalmente nos 
esportes, que além de serem produtos valiosíssimos de mídia, ocupam a 
lacuna que só o entretenimento pode preencher na vida das pessoas. Se 
o futebol, a NBA, Fórmula 1, NFL e Nascar tiveram que se curvar às cir-
cunstâncias, não seria diferente com a mais tradicional e mítica prova de 
resistência do automobilismo mundial, as 24 Horas de Le Mans, que ao 
lado do GP de Mônaco, cancelado em 2020 e das 500 Milhas de Indianá-
polis (disputada sem público), forma a Tríplice Coroa do automobilismo 
mundial, tão exclusiva que apenas um piloto conseguiu conquista-la até 
hoje, o britânico Graham Hill. 

A tradição da maior prova longa do automobilismo mundial não foi 
quebrada na sua 88ª edição. Tradicionalmente disputada em junho, 
o Automobile Club de l’Ouest passou a corrida para setembro, que-
brando uma escrita de 52 anos, afirmando ter sido “fora de cogitação” 
cancelar o evento em 2020.

E Le Mans não enfrenta apenas os danos causados pela pandemia. 
O momento é de reconstrução do WEC - Mundial de Endurance - que 
sofreu um enorme baque com a saída da Audi e da Porsche da categoria 
LMP1. Junto com a Toyota, formavam a trinca que sustentava o WEC. 

Tardiamente seus promotores começaram a arquitetar um novo formato 
técnico que atraísse as montadoras e mitigasse os custos exorbitantes 
dos protótipos híbridos que compunham a P1. Foi criada então a LMH 
- Le Mans Hypercars - muito mais alinhada com os produtos que as 
montadoras oferecem ao mercado e com custos radicalmente menores.

A prova de 2020 teve um ar de despedida, pois foi a última apari-
ção do TS050 HYBRID da Toyota em Sarthe, último representante 
desta era de super protótipos. E foi uma despedida com vitória do trio 
Kamui Nakajima (JAP), Sébastien Buemi (SUI) e Brendon Hartley 
(ING), extremamente valorizada pela competitividade do Rebellion 
R13/Gibson pilotado pelo trio Gustavo Menezes (USA), Norman 
Nato (FRA) e pelo brasileiro Bruno Senna que fechou a prova em 
segundo, anotando inclusive a melhor volta. Superar os Toyota 
sempre pareceu um desafio acima das possibilidades da equipe, mas 
Bruno e seus companheiros conquistaram um resultado mais do que 
expressivo em Le Mans, penúltima etapa da temporada 2019/2020 do 
FIA WEC. “Estou contente. Foi um resultado muito positivo quando 
você considera que não tínhamos chance de lutar diretamente com 
a Toyota. A vantagem deles em termos de tecnologia é enorme. Nas 
outras vezes em que vim a Le Mans sempre deu algum pepino, mas 
desta vez deu tudo certo e estou felizão”, comentou.

Mas não é apenas de LMP1 que vive Le Mans. A LMP2 teve 24 carros 
inscritos, contra apenas cinco da LMP1, por isso, valoriza-se muito 
o quarto lugar obtido pelo brasileiro André Negrão na condução do  

24 Horas de Le Mans encerra um capítulo importante das corridas de resistência
Fotos: Harry Parvin/Adrenalmedi 
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 Daniel Serra, segundo 
na classe GTE Pro com sua 
Ferrari 488 GTE Evo

 André Negrão, quarto, não 
conseguiu a terceira vitória 
da Alpine em Le Mans

 Pitstop do Toyota Hybrid 
que fez uma prova perfeita 
para vencer na despedida 
de Le Mans

Oswaldo Negri 
lidera o pelotão e 
chega na sétima 

posição

Alpine A470/Gibson, que não conseguiu conquis-
tar o tricampeonato este ano, devido principal-
mente ao carro que enfrentou problemas de motor 
que o mandaram para último. A vitória ficou com 
o Oreca/Gibson do trio Phil Hanson (ING), Felipe 
Albuquerque (POR) e Paul di Resta (ING).

Na LM GTE Pro também tinha brasileiro no pó-
dio. Daniel Serra dividiu a Ferrari 488 GTE EVO da 
Equipe AF Corse com o inglês James Calado e com 
o italiano Alessandro Pier Guidi que finalizaram 
em segundo. Na LM GTE Am, vencida pela Aston 
Martin Racing com o Vantage AMR da trinca 
Johnathan Adam (ING), Charlie Eastwood (ING) 
e Salih Yoluc (TUR), mais brasileiros, Oswaldo 
Negri Jr. com Ferrari 488 GTE EVO (7º), Augusto 
Farfus com Aston Martin Vantage AMR (8º) e 
Felipe Fraga de Porsche 911 RSR (14º). Marcos 
Gomes não classificou sua Ferrari 488 GTE EVO.

RADIO BOX



70 anos de Fórmula 1
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2020 marca o 70º 
aniversário da nave 

mãe do automobilismo. 
Celebramos mostrando 

um carro de cada 
maravilhosa década

A N O S
D E

F Ó R M U L A  1

Edição Alan Magalhães
Fotos John Wycherley
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O final do começo de tudo
O  A L F A  R O M E O  1 5 9  D O S  A N O S  5 0

Quatro Alfa Romeo 158 disputaram a 1ª corrida da temporada inaugural da 
F1 no dia 13 de maio de 1950 no circuito de Silverstone, Inglaterra. Era um 
sábado e três desses carros terminaram nas três primeiras posições, com 
o quarto há duas voltas de desvantagem. Não por coincidência, a primeira 
temporada do que viria a ser um dos eventos mais focados em tecnologia do 
mundo, começou com a vitória de um dos mais tecnologicamente superio-
res carros de todos os tempos.

Alfetta significa ‘pequena Alfa’ em italiano. Em 1950, a 158 já tinha mais 
dez anos. A Alfa foi originalmente projetada para corridas Voiturette - cate-
goria inferior, limitada a motores 1.5 l - disputadas antes da guerra. No final 
dos anos 30, as Flechas de Prata dominavam os Grandes Prêmios por várias 
temporadas. A Itália não tinha o poder econômico da Alemanha, mas con-
tava com engenheiros brilhantes. E os melhores deles decidiram enquadrar 

as Alfa para a categoria Voiturette, aonde os alemães não competiam e eles 
teriam chance de vencer.

O carro preparado para isso foi projetado por Gioacchino Colombo, em 
Milão. O ‘15’ significava a referência aos 1.500 cc. e o ‘8’ ao número de cilin-
dros em linha do motor com bloco de magnésio, duplo comando de válvulas 
e alimentação por etanol. Antes da guerra, um compressor volumétrico 
Roots adicionava cerca de 17 libras de pressão; 190 cv tracionavam as rodas 
raiadas, liberados através de um acelerador central. O entre-eixos media 
98 pol. e a suspensão trazia feixes de molas transversais. O motor 8 cil. se 
parecia muito com os motores 8C pré-guerra; tosco, alto e barulhento. Era 
instalado numa carroceria tubular que lembrava bastante os Maserati que 
vieram depois e os Mercedes anteriores.

Mas não pensem que vencer na Voiturette era fácil; os alemães rapida-

ALFA ROMEO 
158/159 ALFETTA

 
Sobrevivente de guerra que dominou o início 

da F1 de carros com motores dianteiros
C O M P E T I U  E M  1950-1951 

C O N J U N T O  M O T R I Z  8 cil. em linha 
1.5 l supercharged, 4 marchas manual, tração 

traseira
 D E S E M P E N H O 

350 cv @ 8.500 rpm (1950), 425 cv  
@ 9.300 rpm (1951)

S U C E S S O  Seis vitórias em seis provas  
em 1950, quatro vitórias em sete provas  

em 1951, dois títulos de pilotos

A Itália não tinha o dinheiro da Alemanha, 
mas contava com os melhores engenheiros

70 anos de Fórmula 1
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mente foram para lá também. Quando terminou a guerra, os carros sobreviventes 
foram trazidos das profundezas de suas garagens. Limpos e livres dos alemães, 
estavam eras à frente da concorrência. Na primeira corrida de Fórmula 1, os pilotos 
da marca eram os três famosos ‘Fa’: Giuseppe Farina, Juan Manoel Fangio e Luigi 
Fagioli. As vitórias vinham com facilidade, mas com velocidade. (Fangio atingiu 309 
km/h no circuito de Pescara). Farina foi o campeão, à frente de Fangio e Fagioli.

O 159 foi desenvolvido para a temporada seguinte, em busca de mais vitórias. 
Ao perfil do 158, foi adicionado um chassi tubular mais rígido e um supercharger 
de dois estágios - na verdade um grande antes de outro menor - e suspensão tra-
seira De Dion no lugar do eixo de rotação. Havia também tanques de combustível 
maiores, já que agora o motor contava com 40 libras de pressão extras chegando 
aos 425 cv @ 9.300 rpm. O carburador Weber triplo tinha dois injetores com 3,9 
mm e pequenos tubos de latão do extintor de incêndio. Um dos grandes problemas 
dele era o consumo e os tanques enormes (cerca de 230 litros no total) que exigiam 
paradas frequentes no box.

Uma 159 deu o 1º título mundial a Fangio em 1951, contra uma concorrência forte 
da emergente Ferrari, mas era um fim de era. A F1 ficava mais rápida. Os britânicos 
começaram a mostrar seus talentos e vocação, em tempos que um monoposto 
com motor dianteiro começava a virar peça de museu. Uma porta começava a se 
fechar e nenhum daqueles carros do grid de 1950 passaria por ela. O futuro estava 
do outro lado.
SAM SMITH

R E S U M O  D A  D É C A D A

Costuma-se dizer que os anos 50 foram a 

época dos pilotos largos e pneus finos. Talvez, 

porém mais que isso, a década foi o ápice dos 

velhos mestres mundiais. O argentino Juan 

Fangio venceu quatro campeonatos seguidos 

vestindo roupas praticamente comuns, contra 

outros gênios da raça, como Stirling Moss e 

Alberto Ascari. Seus carros evoluíram rapida-

mente, fechando o ciclo do motor dianteiro e 

de corpos e braços expostos. A F1 não teve 

mais o mesmo nível de potência das Alfetta até 

os motores se mudarem para atrás do piloto e 

pneus slick e aerofólios se tornarem protago-

nistas. O humano dentro do carro ficaria menor, 

treinaria mais (mais magro), mas jamais teria o 

romantismo de antes.

O pedal do acelerador 
fica no meio; Fangio 

o apertava e passava 
dos 305 km/
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Todas as grandes ideias nascem de um rabisco em um guardanapo. No verão 
de 1961, Colin Chapman, fundador da Lotus, fez uma reunião em um pub 
inglês chamado Maple Leaf Inn. A companhia estava desenvolvendo o Elan, 
que seria lançado no ano seguinte. O novo esportivo era baseado num chassi 
composto por um tubo de alumínio no meio o carro, com motor acoplado 
na traseira. Entre uma torta de rim e um chope, o diretor de compras do 
Chapman, John Standen, fez uma simples e brilhante sugestão: imagine um 
carro de F1 com dois tubos desses conectados por subchassis e o piloto no 
meio. Chapman imediatamente começou a desenhar ali mesmo.

Alguns meses depois, em maio de 1962, o Team Lotus chegava ao Grande 
Prêmio da Holanda com um dos mais icônicos carros da história da F1: o 
Lotus 25. Todos os chassis da época eram tubulares e feitos de tubos entre-
laçados soldados. Da mesma forma que o outro e novo modelo para 1962, 
o Lotus 24, para decepção dos clientes da Lotus - que achavam que teriam 
acesso à mais nova tecnologia. Já que o novo 25 mostrou no circuito de Zand-
voort que tudo até então ficaria obsoleto.

Chapman aproveitou a ideia básica dada por Standen e criou um trenó 
oco de liga metálica que formava a parte inferior do carro, com painéis de 
fibra de vidro nas laterais. Dutos passavam por cada lado do piloto que prati-
camente deitava dentro deste monocoque, onde se acomodavam os tanques 
de combustível, estendendo-se até a traseira, onde formavam um berço 

que recebia o motor Climax V8 de 1.5 l. Três subchassis e um assoalho de 
liga metálica amarravam todo o conjunto, formando assim um chassi leve 
e extremamente rígido. A invenção veio a ser considerada como o primeiro 
monoposto com chassi monocoque da F1, que Chapman chamou mais 
precisamente de: “twin-tube ladder-frame”. Rapidamente ganhou o apelido 
de ‘banheira’.

A ’banheira’ de Chapman era 14 kg mais leve que o chassi tubular do 24, 
além de muito mais rígida. A rigidez torcional do chassi permitiu que Chap-
man amolecesse as suspensões, aumentando a aderência em curvas lentas. 
Outro grande inovador, John Cooper, perguntou laconicamente ao ver o 
carro de Chapman em Zandvoort: “Onde você escondeu o chassi?” Ele sabia 
que a partir dali nada seria como antes.

As dimensões internas do Lotus 25 foram feitas sob medida para o biotipo 
do piloto Jim Clark. No início de 1962 a nova estrela de Chapman ainda 
precisava vencer seu primeiro GP, e isso foi rapidamente resolvido com o 
Lotus 25. Clark venceu três provas na temporada, terminando o ano com o 
vice-campeonato. No ano seguinte foram sete vitórias e o título mundial. 
O 25 foi então modificado para receber pneus mais largos e - rebatizado de 
33 - continuou vencendo em 1964, proporcionando o segundo título de Jim 
Clark em 1965.

Nenhum outro piloto venceu com o 25 ou com o 33, criando assim uma 
ligação eterna entre carro e piloto. Mas o impacto do 25 ou do 33 foi muito 
além dos dois títulos. Apesar das outras equipes demorarem uma ou duas 
temporadas para alcançar a Lotus, eventualmente desenvolvendo “banhei-
ras” para seus carros, foi a McLaren que voltaria a inovar através da aplicação 
da fibra de carbono no lugar das ligas metálicas em 1981. Nascia aí o F1 
moderno.
MARK WALTON

Leve e 
sublime

O  L O T U S  2 5  D O S  A N O S  6 0

LOTUS 25
 

Incrivelmente lindo, lançou o 
chassi monocoque e ajudou a 

criar as lendas de Chapman/Clark
C O M P E T I U  E M  1962-1967

C O N J U N T O  M O T R I Z 
V8 1.5 l, cinco marchas manual, 

tração traseira
D E S E M P E N H O 
195 cv @ 8.200 rpm 

 S U C E S S O  14 vitórias em  
49 provas, dois títulos de pilotos  

e dois de construtores
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RESUMO DA DÉCADA

Enjoado dos carros atuais quase iguais 
da F1? Então você precisa dar uma olhada 
nos anos 60: no início da década, carros 
com motor dianteiro disputavam com 
outros de motor central com motores 6 
cil. em linha contra 4 cil. boxer e V6. No 
final da década era V8 versus V12 - e até 
H16. A capacidade volumétrica caiu de 
2.5 l para 1.5 l e depois voltou para 3.0 l. 
As equipes fizeram experiências com tra-
ção integral e aerodinâmica. Com Colin 
Chapman, John Cooper e Bruce McLaren 
pensando em soluções mirabolantes, não 
passava uma semana sem que algum 
deles viesse com uma ideia mirabolante, 
como um motor turbina a gás ou uma 
pintura antigravitacional. Mas o fluxo de 
inovações também trouxe a tragédia: 
as velocidades aumentaram, algumas 
invenções falharam e um 
piloto de F1 morria em 
média por ano. Por isso 
a segurança passou 
a ser o fator 
primordial.

O Lotus 25 foi 
projetado para 

o biotipo do 
talentoso piloto 

escocês Jim Clark

John Cooper perguntou laconicamente: 
“Onde você escondeu o chassi?

70 anos de Fórmula 1
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A Corrida Maluca 
da Fórmula 1

O  B R A B H A M  B T 4 4 B  D O S  A N O S  7 0

RE SUMO DA DÉCADA

A vitória de Jack Brabham no Grande 
Prêmio da África do Sul em 1970 abriria 
uma período de mudanças tumultua-
das. Bernie Ecclestone começou a 
década como dono de equipe, mas 
rapidamente construiu uma rede de 
influência e controle ao valorizar o 
espetáculo e a força que as equipes 
tinham sobre ele, que influenciou a 
vinda da TV, que elevou a F1 a um novo 
patamar global. Os carros começaram 
a década ostentando aerofólios brutos 
e a terminaram como refinados aviões 
que voam sobre o asfalto. Motores 
turbo venceriam algumas corridas 
antes do fim da década, uma amostra 
da potência insana que estava por 
vir. Inúmeras narrativas dão os anos 
70 como inesquecíveis: o renasci-
mento da Ferrari, Hunt versus Lauda, 
a constatação da Williams e McLaren 
como potências emergentes 
e o trabalho incansável do 
Dr. Sid Watkins a favor da 
segurança.

Adrian Newey, o Mestre Yoda da engenharia da Fórmula 1, aprendeu muito 
da ciência dos carros de corrida ao montar uma miniatura Tamiya em escala 
1:12 do Lotus 49. Tentei o mesmo quando era criança, aniquilando boa parte 
de minhas férias na montagem de um Brabham BT44B com uma riqueza 
de detalhes incrível, enquanto eu sonhava com uma carreira na F1 e uma 
coleção de troféus que deixaria o Schumacher com vergonha.

Me lembro daquele Brabham e seus extraordinários detalhes; da mon-
tagem do motor DFV V8,  colando adesivos Ford minúsculos nas tampas 
prateadas dos cabeçotes. (O BT44, como grande parte dos F1 dos anos 
70 preparados na Inglaterra, utilizava motores Ford e caixas de câmbio 
Hewland de cinco marchas. Estes V8 ajudaram a democratizar o esporte 
de uma forma que os executivos atuais da Liberty devem sonhar). Lembro 
bem das rodas em forma de cone e dos enormes pneus Goodyear que davam 
uma imagem perversa ao carro. Mas o que me chama a atenção até hoje é a 
silhueta do carro, com aquela frente pontuda com os radiadores acoplados; 
o monocoque com as laterais inclinadas e a tomada de ar do motor que 
lembrava um periscópio de submarino.

Houve carros de F1 com mais SUCESSO que os Brabham BT44 e BT44B 
(o BT44 virou 44B em 1975). Mas eles são significativos por vários motivos. 
Os dois homens por trás deles - Bernie Ecclestone, dono da Brabham e o 
designer Gordon Murray - revolucionariam a Fórmula 1. Bernie voltou-se 

mais para a parte comercial de toda a categoria, ao ponto de controlá-la 
totalmente, e Murray assinou várias ideias revolucionárias (aerodinâmica 
no assoalho, reabastecimento durante a prova, pilotos deitados) que deram 
a ele a alcunha de gênio, valorizando sobremaneira seu passe.

O desenvolvimento técnico da F1 nos anos 70 foi brutal e a Brabham 
experimentou duas eras. Desde o início da F1 os carros tinham radiadores 
dianteiros, incluindo a Brabham com o BT44, não nas laterais, como 
acabou virando norma. Mas a Brabham antecipou o futuro nos ângulos de 
ataque e na administração do fluxo aerodinâmico.

“Virtualmente todos os carros de competição tinham carrocerias 
semelhantes, com muito fluxo aerodinâmico passando por baixo deles, 
gerando pressão positiva, que levantava o carro”, explicou Gordon Murray. 
“O 44 tinha o formato de um pires virado para cima, assim, o ponto de 
estagnação [momento em que o ar em movimento se encontra com o carro 
foi movido para perto do asfalto e a maior parte deste fluxo ia para cima. 
Assim podíamos andar com aerofólios convencionais dianteiros e traseiro 
bem menores em relação às outras equipes. Levei esta teoria ao limite 
durante um teste em Kyalami, com um assoalho em forma de V em fibra 
de vidro. A ideia era retirar o máximo possível de ar da parte de baixo do 
carro. Isso gerou mais 100 libras de pressão. Andamos assim em dois terços 
da temporada, escondendo ao máximo o motivo de podermos utilizar tão 
poucos apêndices aerodinâmicos. Esta seria o primeiro efeito-solo...”

E o efeito-solo - assim como a televisão, patrocínios, melhoria da  
segurança ou as turbinas - definiria o que seria a Fórmula 1 moderna. 
BEN MILLER
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BRABHAM BT44B
 

Um SUCESSO que definiu algumas 
ideias que transformariam o  

esporte no futuro 
C O M P E T I U  E M  1974-1976 

C O N J U N T O  M O T R I Z
 V8 3.0 l, cinco marchas manual, 

tração traseira
 D E S E M P E N H O 
460 cv @ 10.500 rpm

S U C E S S O  Três vitórias em  
74 (BT44), duas em 75 (BT44B)

Confiável e potente, 
o motor DFV permitiu 

às equipes inglesas se 
dedicarem ao chassi e 

aerodinâmica

Os homens da  
Brabham, Ecclestone 

e Murray, revoluciona-
riam a Fórmula 1
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Um homem, dono do mundo

O  W I L L I A M S  F W 1 1  D O S  A N O S  8 0

Não é exagero dizer que os anos 80 foram a década do excesso. Os car-
ros de F1 eram absurdamente rápidos e em suas versões turbo, são até 
hoje os mais rápidos da história.

O Williams FW11 representa uma era. Ele era, falando diretamente, 
‘a besta’. Nas mãos de Nigel Mansell e Nelson Piquet, conquistou o 
título de construtores de 1986. O segredo de seu sucesso era a potência 
do motor Honda V6 biturbo. O motor já tinha chamado a atenção no 
ano anterior, quando Keke Rosberg quebrou a barreira dos 258 km/h de 
média numa volta lançada em Silverstone. Uma versão mais refinada e 
econômica do motor facilitou o trabalho em 1986.

Ajustado para classificação, o RA166-E produzia mais de 1.300 cv - 
num carro que pesava apenas 540 kg... Sua relação peso x potência era 
de absurdos 2,4 cv por quilo e toda esta ‘fome’ era transmitida às rodas 
através de um câmbio manual de seis marchas.

“Ele era um monstro para pilotar”, disse Nigel Mansell. “Patinava em 
sexta marcha, era difícil mantê-lo estável no circuito, mas em compen-
sação, a recompensa era enorme, ele era muito físico, um verdadeiro 
carro de corrida”.

O FW11 venceu nove das 16 corridas da temporada 86, cinco com Man-
sell e quatro com Piquet. O domínio do carro em condições de corrida 
refletia não apenas a potência do motor, mas sua economia. O regula-

mento reduziu a quantidade de combustível permitida de 220 litros em 
1985 para 195 em 86, o que deu ainda mais vantagem para a Honda em 
relação aos rivais. Você deve se lembrar do Alain Prost empurrando seu 
McLaren-TAG Porsche na linha de chegada do GP da Alemanha, devido 
a uma pane seca, problema que não acometia as Williams.

Além de todo domínio técnico do FW11, havia uma história humana 
muito forte por trás dele. Frank Williams sofreu um grave acidente 
pouco antes do início da temporada que se iniciaria no Brasil. Enquan-
to o dono da equipe lutava pela vida no hospital, Nelson Piquet vencia a 
prova no saudoso circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Não havia 
um olho sem lágrimas nos boxes.

Menos sentimentalismo foi sentido na final em Adelaide, Austrália, 
na famosa cena da explosão do pneu. As chances de título para Mansell 
esvaíram-se quando seu pneu traseiro esquerdo explodiu em plena reta 
a 290 km/h, enquanto ele socava o volante. 

A Williams desenvolveu uma versão B do FW11 para 1987, que 
embarcaria suspensão ativa a partir do GP da Itália, mas ele não seria 
tão ultrajante quanto o modelo do ano anterior. Não era uma besta. 
Restrições de pressão das turbinas limitaram a potência dos motores e 
os carros ficaram um pouco mais mansos, um pouco menos... anos 80.
TOM CLARKSON
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R E S U M O  DA  D É C A DA

Uma década de mudanças. Sob o 
comando de Bernie, a expansão da 
categoria aumentou vertiginosamente. 
Todas as corridas eram televisionadas 
ao vivo para quase o mundo inteiro, 
o que fez com que o calendário se 
expandisse para novos territórios. 
Havia três corridas nos EUA (Long 
Beach, Dallas e Detroit); Austrália 
fechava a temporada e o Japão 
voltava ao calendário por insistência 
da Honda. Houve enormes avanços na 
segurança, primeiro com a proibição 
das saias que proporcionavam o 
efeito-solo em 1983, depois o fim 
das turbinas em 1989. A segurança 
nos autódromos também foi levada a 
sério pela primeira vez. Mas quando 
nos lembramos dos anos 80, nos 
lembramos também da qualidade dos 
pilotos. Campeões: Jones, Scheckter, 
Prost, Lauda, Senna, Mansell, Piquet 
e Rosberg disputavam ‘pau a pau’ 
com talentos como Villeneuve, Pironi, 
Berger e Tambay. Sem dúvida um grid 
dos sonhos.

WILLIAMS FW11
 

Uma inspiradora colaboração entre 
Williams, Honda, Piquet e Mansell 

C O M P E T I U  E M  1986 
C O N J U N T O  M O T R I Z 

V6 1.5 l biturbo, seis marchas manual, 
tração traseira

 D E S E M P E N H O 
1.300 cv @ 12.000 rpm

S U C E S S O  Nove vitórias, título  
dos construtores

A palavra-chave 
era Honda

O segredo do sucesso do FW11 era a 
potência do motor Honda V6 biturbo

70 anos de Fórmula 1
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MCLAREN MP4/13
 

Novas regras significam 
novas possibilidades - e 

Adrian Newey as explorou 
muito bem para 1998 

C O M P E T I U  E M  1998 
C O N J U N T O  M O T R I Z  

V10 3.0 l, seis marchas 
semiautomático,  
tração traseira

 D E S E M P E N H O
760 cv @ 16.000 rpm

S U C E S S O  Nove vitórias 
em 16 corridas, campeão de 

pilotos e construtores

70 anos de Fórmula 1
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R E S U M O  D A  D É C A D A

Os anos 90 começaram e terminaram 
com as glórias da McLaren - Ayrton Senna 
conquistou dois títulos no início da década e 
Häkkinen faturou mais dois no fechamento 
do milênio. Entre elas, os tempos de glória 
da Williams, com Nigel Mansell dominando 
a temporada 92 com o totalmente ativo 
FW14B, primeiro projeto de Adrian Newey a 
vencer um campeonato. (A Williams venceria 
novamente em 93, com Alain Prost).  
O desafio à supremacia técnica da Williams  
foi a precocidade do talento de Michael  
Schumacher na Benetton, antes da sua ida 
para a Ferrari. Schumacher impôs novos 
valores à preparação física, dedicação 
e velocidade pura, mas ainda lhe faltava 
profissionalismo, elemento básico nos 
anos 90. O título de 90 foi decidido quando 
a McLaren de Senna atropelou a Ferrari 
de Prost logo após a largada em Suzuka. 
Schumacher bateu com a Williams de  
Damon Hill em Adelaide 1994 e novamente 
(sem sucesso desta vez) com Jacques 
Villeneuve em Jerez de la Frontera em 1997.

Projetado em 
plena quarentena - 
será que ele podia 
fazer isso?

Novas regras, 
novo chefe
Imagine que este carro nasceu na ponta de um prosaico lápis HB para 
virar um monumento à potência. Pois é, o gênio Adrian Newey dese-
nhou o layout original do MP4/13 numa prancheta de desenho instalada 
em um quarto de sua casa, durante o período de quarentena a que foi 
submetido após sua saída da Williams. Apesar do sistema de home-
-office, a concentração foi total, com pausas apenas para um café com 
biscoitos, enquanto dava forma ao carro que dominaria a temporada 
1998, vencendo o título de construtores e o primeiro de pilotos do fin-
landês Mika Häkkinen.

O termo: “clean-sheet-design” (projeto a partir de uma página em 
branco) é muito usado na F1 e o MP4/13 era exatamente isso; uma folha 
em branco. Um novo regulamento estrearia em 1998 na tentativa de 
deixar os carros mais lentos e (em teoria) mais seguros, com radical 
diminuição nas bitolas (20 cm a menos que antes) e pneus com sulcos, 
para redução da aderência e velocidade nas curvas - o que ironicamente 
fez com que a pilotagem ficasse muito mais perigosa e difícil. Na pro-
cura por agilidade, outros projetistas optaram por entre-eixos mais 
curtos, enquanto Newey foi em direção contrária, o que se mostraria 
uma de suas sacadas geniais, pois o MP4-13 ficou muito mais estável em 
curvas longas e de alta velocidade.

Depois dos largos e elegantes carros de 1997, o McLaren 98 se mostra-
va alongado, com proporções que não agradavam o olhar, pelo menos 
na primeira impressão. Olhando este carro hoje, percebemos o quanto 
suas linhas eram limpas, elegantes, organizadas. Olhando-se abaixo de 
seu aerofólio traseiro, vê-se várias camadas de componentes agrupados: 
braços de suspensão, dutos, lâminas do difusor e escapamentos quá-
druplos saindo entre tudo isso. O motor Ilmor-Mercedes V10 entregava 
seus 760 cv a 16.000 rpm.

O MP4/13 já faria uma dobradinha na prova inaugural em Melbour-
ne, com Häkkinen em primeiro e David Coulthard em segundo. Apenas 
o talento de Michael Schumacher incomodaria os McLaren. O piloto da 
Ferrari sempre esteve na caça deles até a final em Suzuka, quando um 
pneu furado o tirou da disputa. 

Faltava mais uma coisinha para o MP4/13: no ano seguinte, Nick Hei-
dfeld pulverizou o recorde na subida de montanha no tradicional Fes-
tival Anual de Velocidade de Goodwood, com a marca de 41.6 s., depois 
de uma conversinha prévia com Ron Dennis. O recorde perdurou por 
20 anos, até ser batido em 2019 pelo VW ID R, um carro de preparação 
totalmente livre. Foi a cereja do bolo do desempenho do MP4/13.
JAMES TAYLOR

O MCL ARE N MP4/13  DOS ANOS 90  
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Um carro que 
acabaria com a 

concorrência

A FERRARI F2002 DOS ANOS 2000 Me lembro de estar meio enjoado da F1 em 2002. Não por culpa da Ferrari - 
eles estavam apenas fazendo o trabalho deles - mas depois que a nova F2002 
chegou ao Brasil (estreia com atraso, na terceira etapa), Michael Schumacher 
e Rubens Barrichello fizeram dobradinhas em nove etapas das próximas 14 
corridas. Os dois venceram todas as provas depois do GP Brasil e os pontos 
da Ferrari no campeonato de construtores eram iguais aos das outras equipes 
somados. Foi uma temporada tétrica para quem não pilotava uma Ferrari.

A F2002 foi projetada pelo sul-africano Rory Byrne, cujo lema era: “revolução 
não, evolução”. Byrne claramente ignorou seu próprio mantra em 2002, pois - 
apesar de ter vencido os títulos de 1999, 2000 e 2001 - foi um início arriscado, 
radical. A maior mudança era o novo câmbio ultraleve de titânio, que reduzia 
peso e baixava o centro de gravidade. Este câmbio era praticamente ‘fundido’ 
com o motor, sem nenhum tipo de carcaça de embreagem entre eles. Não faço 
ideia de como eles fizeram isso (supercola?) mas o resultado são menos peças, 

FERRARI F2002
 

Lembra-se da máquina de vencer 
Schumacher/Ferrari? Epítome da década 

C O M P E T I U  E M  2002-2003 
(substituído pela F2003-GA após quatro 

corridas em 2003)
C O N J U N T O  M O T R I Z  V10 3.0 l, sete 
marchas semiautomático, tração traseira

 D E S E M P E N H O  
899 cv @ 19.000 rpm

S U C E S S O  15 vitórias em 19 corridas, 
dois títulos de pilotos e construtores 

 (2002 e 2003)

70 anos de Fórmula 1
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centro de gravidade mais baixo e asas laterais mais baixas para melhor 
aerodinâmica. A F2002 também lançou os escapamentos estilo chaminé, 
tinha direção e suspensões novas e as mangas eram de fibra de carbono, 
substituindo as de titânio da F2001. Deviam custar mais que o dobro, mas 
economizavam 200 gramas de peso.

O carro era rápido. “Tive uma boa sensação quando saí com a F2002”, 
diria Schumacher aos jornalistas, logo após quebrar o recorde da pista de 
Fiorano na primeira tentativa. Uma semana depois ele testaria novamente 
em Mugello, junto dos carros da Sauber, que também utilizariam motores 
Ferrari naquele ano. Schumacher foi mais de dois segundos mais rápido que 
Nick Heidfeld e Felipe Massa. Não no final do treino, mas dois segundos a 
cada volta.

Quando a temporada começou, os recordes começaram a cair. Assim 
como o de 11 vitórias de Schumacher numa temporada em que esteve no 
pódio em todas as corridas. Ele assegurou o título de pilotos na França, com 
seis corridas de antecedência - a final mais precoce de todos os tempos - e a 
67 pontos de seu companheiro de equipe. Seu quinto título o igualou a Juan 
Manuel Fangio como o piloto de maior sucesso da história.

Um dos fatores que acabaram gerando controvérsia foram as ordens do 
box. Naquele ano, na Áustria, Barrichello foi obrigado a entregar uma vitória 
cristalina ao alemão a poucos metros da bandeirada. Foi um final de semana 
amargo para o brasileiro. No pódio, o constrangimento foi tão grande, que 
Schumacher puxou Rubinho para o degrau mais alto do pódio e deu-lhe seu 
troféu. A FIA multou a Ferrari por este episódio dantesco para o esporte.

Mas Schumacher entregaria a vitória em Indianápolis, na penúltima 
prova do ano, retribuindo o ‘favor’ da Áustria e dando a vitória a Barrichello 
por 0.011 s. Eles estavam brincando conosco. A F2002 era boa demais.
MARK WALTON

R E S U M O  D A  D É C A D A

A década foi tanto de Ross Brawn quanto 
de Michael Schumacher. Depois de en-
trar para a Ferrari no final de 1996, Brawn 
assistiria a uma enxurrada de triunfos do 
alemão, 1999-2004; e enquanto ele saía 
pouco antes do título de Kimi Räikkönen 
em 2007, foi a equipe montada por 
ele que manteve a Ferrari competitiva. 
Depois de alguns anos com a Honda, 
chegou o conto de fadas de 2009. Brawn 
salvou a equipe de fechar diante do 
anúncio abrupto da saída da Honda, e 
com a ajuda dos motores Mercedes e 
quase sem patrocínio, Jenson Button 
ganharia o campeonato. Se esta tem-
porada deve ser lembrada por alguém 
mais, este alguém é Lewis Hamilton, que 
estrearia na etapa de Melbourne em 
2007. Era a primeira corrida após a saída 
de Schumacher e seu jovem herdeiro já 
liderava uma corrida...

2002 foi uma temporada  
tétrica para quem não  

pilotava uma Ferrari
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Híbrido, como um Prius…

O  M E R C E D E S - A M G  W 0 5  D E  2 0 1 0

Familiaridade gera complacência, desprezo até. E se você está cansado do 
domínio dos Mercedes-AMG prateados anotando poles, melhores voltas 
e vencendo, você não está sozinho.

Mas felizmente existe o Youtube, vá lá e busque por: ‘F1 2014 Hamilton 
pole lap Australia’ e livre-se de qualquer sinal de tédio que possa existir 
em relação à F1. 

Nas primeiras curvas você percebe duas coisas. Um: a pista está en-
charcada e Hamilton utiliza pneus de chuva. Dois: o ronco. Este, você se 
lembra, foi a primeira corrida da era híbrida (havia apenas o KERS que 
alimentava o e-boosting antes) e os fãs ficaram furiosos lembrando-
-se do ronco dos V8 e V10 anteriores. O V6 híbrido da Mercedes é mais 
silencioso e menos radical que os motores anteriores, mas numa volta de 

classificação, seu ronco mais para gutural, misturado ao ruído dos pneus, 
turbina e da parafernália eletroeletrônica, faz de tudo ali uma coisa muito 
interessante.

A volta que deu a pole a Hamilton é dividida em dois capítulos: começa 
com momentos de baixa velocidade com muito subesterço, depois, são 20 
segundos de potência despejada que faz a traseira escapar enquanto os 
pneus tentam lidar com o torque gigantesco que chega a eles, enquanto 
Hamilton crava o pé no acelerador sem dó. Parece fácil, para quem sabe.

Na Austrália, assim como nos quatro primeiros GPs da temporada, o 
Mercedes-AMG W05 fez a pole, melhor volta e vitória, numa demons-
tração inequívoca de domínio que terminou na Espanha, apenas porque 
Vettel conseguiu uma volta mágica com seu RedBull.

70 anos de Fórmula 1
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Os sinais de que a Mercedes tinha um carro brilhante apareceram no primeiro 
treino coletivo pré-temporada. Depois de três dias eles completaram 309 voltas 
contra 21 dos atuais campeões da RedBull. Pela distância percorrida e dados cole-
tados, ficava evidente que a unidade de potência PU106A do W05 era exatamente 
o que se esperava dela: um avanço técnico comparável ao do foguete Saturn ou ao 
supersônico Concorde.

A história da F1 é pontuada por momentos de genialidade; soluções simples para 
problemas complexos. A primeira unidade de potência híbrida da AMG - realmente 
era uma unidade; o motor é parte deste ecossistema - era um caldo de contradições. 
O V6 a combustão era compacto e leve, mas com câmaras de combustão capazes 
de lidar com o dobro da pressão dos V8 aspirados. O motor regenerativo movido 
pelo virabrequim fica bem no fundo do carro para melhorar a distribuição de peso 
e graças a seu efetivo sistema de refrigeração, funciona bem, mesmo trabalhando 
com o quádruplo de temperatura das antigas e estranhas unidades KERS. E mais 
importante, enquanto os rivais utilizavam suas turbinas da forma tradicional, com 
turbina e compressor na mesma peça, a AMG separou os dois, que passaram a tra-
balhar unidos por um eixo que passa no meio das bancadas do V6. Por quê? Porque 
turbinas são quentes e compressores são mais eficientes em temperaturas menores. 
Falei em soluções simples para problemas complexos?

A majestade do W05 não vem de seus inúmeros detalhes específicos, mas da 
integração deles. Trata-se de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro 
de um maravilhoso carro de corrida.
BEN MILLER

R E S U M O  D A  D É C A D A

Depois do roteiro de filme que Ross Brown 
proporcionou ao sair do zero e vencer 
o Campeonato de 2009, os anos 2010 
começavam sob o domínio de quatro 
temporadas pela RedBull de Sebastian 
Vettel. O time construiu sua reputação tijolo 
por tijolo e a compra do passe de Adrian 
Newey tirou a equipe das rodas de piadas 
nos paddocks - algo como a saga do lorde 
Hesketh no século XXI - colocando-a 
em outro patamar. Em 2014 o pêndulo 
apontava para o sucesso da AMG com a 
tecnologia híbrida. Desde Ross Brown, 
nenhuma equipe fora de RedBull ou 
Mercedes havia vencido um campeonato. 
Hamilton amadureceu, Fernando Alonso 
acabou com sua carreira através de más 
decisões, a asa móvel facilitou as ultrapas-
sagens, mas deixando-as sem graça e 
Bernie Ecclestone saiu de cena, vendendo 
o controle da categoria para o grupo 
norte-americano Liberty Media. O próximo 
capítulo da F1 começa em 2020, se a 
pandemia deixar.

MERCEDES-AMG W05
 

Sucesso sem esforço aproveitando-se da maior 
reviravolta da história dos regulamentos da F1

C O M P E T I U  E M  2014
C O N J U N T O  M O T R I Z  V6 1.6 l turbo, oito 

marchas semiautomático, tração traseira 
D E S E M P E N H O  

850 cv @ 15.000 rpm
 S U C E S S O  16 vitórias em 19 corridas, títulos 

de pilotos e construtores

A era híbrida 
exigiu mais 

trabalho dos 
pilotos
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we race
... MAS SEU CARRO SERÁ     MEU NO ANO QUE VEM

M O T O R S P O R T S
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AS ONE
... MAS SEU CARRO SERÁ     MEU NO ANO QUE VEM

U 
novo regulamento para 2021 simplificaria a F1, mas 
isso ficou impossível num mundo paralisado e 
lambuzado de álcool gel. Serão os mesmos carros 
de 2020. Pela primeira vez os pilotos veem hoje o 
carro que pilotarão amanhã. O início do efeito 
cascata foi a dispensa nada elegante dos serviços 

do alemão Sebastian Vettel pela Ferrari.
Dona de campanhas sólidas e campeã em eficiência, a Racing Point 

será Aston Martin em 2021, arrematada pelo bilionário canadense 
Lawrence Stroll, que entrou no negócio para acomodar seu filho 
na F1, em dupla com o mexicano Sergio Pérez, que completará dez4 

FÓRMULA 1 2020
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anos de F1 de 2021. Pérez tem uma boa dose de talento e outra 
de patrocinadores liderados pelo compatriota Carlos Slim, 
controlador da operadora Claro de telefonia. Lawrence, 
especialista em comprar, recuperar e vender empresas, assumiu 
também o controle da tradicional fabricante inglesa Aston 
Martin. É hora de arrumarmos um companheiro para o Lance, 
opa, parece que há um tetracampeão dando sopa.

O anúncio de Vettel na Aston Martin azedou o chili do Sérgio 
Pérez, que está à procura de um carro para 2021, enquanto 
esmerilha o carro que será de Vettel no ano que vem, que vê 
Pérez do cockpit de sua Ferrari, que será do espanhol Carlos 
Sainz. Na mesma hora que a Ferrari mandou um ‘zap’ 
dispensando o Vettel, deve ter mandado um emoji fofinho 
para o Sainz, que hoje enxerga Vettel pelos retrovisores, pois 
sua McLaren é destaque no pelotão intermediário, ressurgindo 
de um período tétrico, desde o ocaso de outro espanhol, 
Fernando Alonso.

A McLaren está tão interessante, que mesmo com emprego 
fixo, carteira assinada e um consistente Renault que melhora 
a cada temporada, Daniel Ricciardo não pensou duas vezes 
ao olhar para o carro do Sainz e dizer: Eu quero! E lá se foi 
o australiano,4  para decepção do seu chefe Cyril Abiteboul. 
Como dar uma resposta à altura, como revidar este golpe 
baixo? Oras, trazendo Alonso de volta, que hoje vê seu carro4 

A dança das cadeiras faz 
até a Afa-Romeo, mesmo 

com o motor Ferrari, ser 
muito desejada

M O T O R S P O R T S
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O Grande Prêmio da Toscana Ferrari 1000 
marcou o regresso do público à F1, mesmo 
que limitado

Charles Leclerc carregou a Ferrari 
comemorativa de 100 GPs nas costas, 
mas não passou de 8º lugar

A inesperada vitória de Pierre Gasly em 
Monza pôs pressão em Alexander Albon, que 
respondeu com o pódio no GP da Toscana

‘Pô Sebastian, não se faz isso com uma 
Ferrari, principalmente na minha’ 
(Carlos Sainz Jr.)

FÓRMULA 1 2020



do ano que vem nas mãos do australiano, só que pela TV, já 
que está fora da F1 desde 2018.

Não parece, mas a amorfa Haas pode influenciar e muito 
esse troca-troca. Até hoje tentando mostrar a que veio, a 
equipe montada por Gene Haas pretendia entrar no clube da 
F1 direto na classe executiva, como ‘filial’ da Ferrari. Porém, 
com administração confusa e dois pilotos mais confusos ainda, 
pode ser o destino do Sergio Pérez. Será que Gene Haas e 
Carlos Slim já marcaram aquele golfe? E se para fazer uma 
boa faxina tem que tirar tudo para fora e começar de novo, 
não esqueçamos do brasileiro Pietro Fittipaldi, que já é piloto 
de testes da Haas e, olhe a coincidência, também patrocinado 
por Carlos Slim.

E a Red Bull? Ah a Red Bull. Tudo passa pelo Czar Helmut 
Marko, que tem asas para demitir e contratar com a mesma 
velocidade de uma injeção de cafeína. A troca de Alex Albon, 
promovido da equipe B da organização pelo rebaixado Pierre 
Gasly, gerou uma disputa interna por carros diferentes. Gasly 
venceu com o azarão Alpha Tauri e colocou pressão total em 
Albon na Red Bull. Se há um olhar de cobiça hoje na Fórmula 
1, é o de Gasly no carro do Albon, que ele quer de volta.

Decepção tem nome? Talvez Antonio Giovinazzi. Aposta 
da Ferrari, anda atrás de seu companheiro de equipe em final 
de carreira na Alfa-Romeo, equipe satélite da Ferrari. O que 
é mais provável, a aposentadoria de Kimi Räikkönen ou a 
dispensa de Giovinazzi? Vindo do programa de formação de 
pilotos da Ferrari, o italiano está por lá desde 2017 e em três 
temporadas ainda não mostrou a que veio. E sabe quem está 
de olho em qualquer um destes dois carros? Mick Schumacher, 
filho do heptacampeão Michael Schumacher e ‘aposta da vez’ 
do Ferrari Driver Academy. Alan Magalhães

Ei, cuidado aí. Quer dizer 
então que só porque ele vai 

ser meu no ano que vem 
você vai detoná-lo assim?

Antonio Giovinazzi parece já 
estar dando adeus a sua  

Alfa-Romeo para 2021

Mick Schumacher com 
a brilhante vitória em 
Monza na F2 lidera o 
campeonato e colocou 
os pés na F1 2021

M O T O R S P O R T S
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EU NO SEU CARRO EM 2021
Ao trocar o certo pelo duvidoso, Carlos Sainz fez uma 
aposta de risco ao trocar a McLaren em franca evolução 
e que terá motores Mercedes em 2021 pela Ferrari, que 
amarga uma de suas piores fases. O motor Ferrari é hoje o 
mais fraco da F1. E de quebra vai ter Leclerc, um ‘carne de 
pescoço’ como companheiro

Carlos Sainz Jr.  > 

Daniel Ricciardo  > 

Fernando Alonso  > 

Sebastian Vettel  > 

Pierre Gasly  > 

Mick Schumacher > 

na Ferrari de Sebastian Vettel

na McLaren de Carlos Sainz Jr.

na Renault de Daniel Ricciardo

no carro de Sergio Pérez

na Red Bull de Alexander Albon

na Alfa Romeo de Räikkönen ou Giovinazzi

FERRARI É FERRARI

SEIS POR MEIA DÚZIA

APOSTA DE RISCO

SAÍDA SALVADORA

DO LIMÃO, UMA LIMONADA

PRATA DA CASA

Contratado a peso de ouro e valorizado numa equipe 
que tem uma das maiores montadoras do mundo na 
retaguarda, o australiano Daniel Ricciardo decidiu trocar 
a Renault pela McLaren na próxima temporada. Renault 
– Alpine em 2021 – e McLaren entregam praticamente a 
mesma coisa hoje

Com 312 provas na F1, Fernando Alonso é lembrado pela 
pilotagem de alto nível, algumas passagens desabonadoras 
e comportamento centralizador por onde passa. Fora da 
F1 desde 2018, volta à Renault pela terceira vez, onde foi 
campeão em 2005 e 2006. Ocon, superado por Ricciardo, 
não deverá ter dias tranquilos

O tetracampeão Sebastian Vettel nunca entregou bons 
resultados na Ferrari e viu seu desempenho piorar ainda 
mais com a chegada de Charles Leclerc. Saiu do prumo, 
mas tem talento para virar o jogo. O convite da Aston 
Martin o tirou de uma possível aposentadoria compulsória

Pierre Gasly teve no seu rebaixamento a melhor 
oportunidade da carreira. Além de virar protagonista 
no documentário da Netflix, atraiu os holofotes e 
consequentemente a atenção do mundo. Respondeu com 
resultados e feitos incríveis, como a vitória em Monza no 
time B da Red Bull. Quer sua vaga no time A de volta, claro

Filho do heptacampeão Michael, Mick Schumacher vem 
mostrando qualidade na F2, é empresariado por Nicolas 
Todt, filho do Jean, presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari 
e integra o Ferrari Driver Academy. Basta se lembrar de 
tudo isso para olhar para os carros da Alfa-Romeo e dizer: 
“qualquer um dos dois serve, obrigado”



Ricardo Maurício aproveita o grid invertido da 
corrida 2 em Londrina e dá a primeira vitória 
para o GM  Cruze, num início de temporada 
com o domínio do Toyota Corolla
José Mário Dias / CAR Magazine

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020



A CATEGORIA PASSOU POR UMA GRANDE MUDANÇA NOS CARROS, 
E AGORA É CREVROLET CRUZE CONTRA TOYOTA COROLLA. O QUE JÁ 
ERA MUITO BOM FICOU AINDA MELHOR.VOCÊ CONFERE AS 
MELHORES IMAGENS DAS SEIS PRIMEIRAS CORRIDAS COM OS 
FOTÓGRAFOS COLABORADORES DA CAR MAGAZINE

STOCK CAR 2020
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O pit stop movimentado na etapa de Goiânia 
da equipe Shell de Ricardo Zonta, vencedor 
da primeira corrida do ano, a primeira do 
Toyota Corolla
José Mário Dias / CAR Magazine

O piloto Átila Abreu se concentra  
antes da classificação para a  
etapa de Londrina, no Paraná
José Mário Dias / CAR Magazine

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020
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O novo sistema de escapamento em 
aço inox dos Stock  Car proporciona 
cenas como esta
Luca Bassani / CAR Magazine

A poça d´água reflete a imagem 
do Corolla da Full Time Bassani 
do piloto Rafael Suzuki.  
Os resultados de pista refletem 
seu enorme talento
Luca Bassani / CAR Magazine
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Ricardo Zonta é agora bicampeão 
da Corrida do Milhão 2014-2020 e 
também o único piloto a vencer duas 
vezes em 2020, Goiânia e Interlagos
José Mário Dias / CAR Magazine

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020
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Espelho com espelho e lata com lata. 
A disputa pela liderança da Corrida do 
Milhão entre o vencedor Ricardo Zonta e 
o pole position Cesar Ramos
Luca Bassani / CAR Magazine

A trinca vencedora da equipe Full Time Sports:  
Nelsinho Piquet venceu em Interlagos, Rubens 
Barrichello em Goiânia e Rafael Suzuki em Londrina
Bruno Terena / Full Time Sports
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Nelsinho Piquet da equipe Full Time Bassani 
parece que finalmente encontrou no Toyota 
Corolla um novo companheiro de vitórias
José Mário Dias / CAR Magazine

Um esquadrão de Corollas na liderança 
no final de semana da Corrida do Milhão
Luca Bassani / CAR Magazine

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020



O olhar diferenciado do talento em tempos de 
pandemia. Os fotógrafos não podem cruzar os 
boxes pela garagem, então vai através mesmo
Duda Bairros / Vicar

A coreografia da equipe Full Time 
Sports no pit stop do carro # 111 de 
Rubens Barrichello em Interlagos
Luca Bassani / CAR Magazine

2020 | CARMAGAZINE.COM.BR 141



Em grande fase Nelsinho Piquet 
puxa o trem da Stock Car em 
Interlagos na etapa do sábado
José Mário Dias / CAR Magazine

Rubens Barrichello apareceu 
em Londrina com uma nova 
pintura no capacete exaltando 
os grandes momentos de sua 
carreira. Life is Racing
Bruno Terena / Full Time Sports

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020
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O contraste da bandeira quadriculada 
agitada contra a arquibancada vazia 
em Interlagos na primeira vitória de 
Nelsinho Piquet na Stock Car
José Mário Dias / CAR Magazine
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O piloto mais rápido da 
temporada até aqui Cesar Ramos 
celebra a sua pole position na 
Corrida do Milhão Solidário
Luca Bassani / CAR Magazine

O ótimo  piloto argentino Matías Rossi 
ainda está se adaptando aos circuitos 
brasileiros, mas na Corrida do Milhão 
colocou seu Corolla no segundo  
lugar no grid
Luca Bassani / CAR Magazine

Photo Gallery - Stock Car Temporada 2020
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Galid Osman da equipe Shell 
tenta dominar seu GM Cruze na 
pista de Londrina. O detalhe é o 
que faz a boa foto
José Mário Dias / CAR Magazine

Depois de um tricampeonato com domínio 
implacável contra os adversários, Daniel Serra 
ainda não encontrou um bom acerto para o 
seu GM Cruze em 2020
Duda Bairros / Vicar
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Os elementos fogo e água se confundem 
na saída do escapamento de  
Rubens Barrichello. Água ou gasolina? 
Fogo ou chuva?
José Mário Dias / CAR Magazine

A máscara esconde o sorriso 
rasgado de Rafael Suzuki  
na corrida 1 de Londrina.  
A primeira vitória a gente 
nunca esquece, ainda mais  
de um Suzuki num Toyota
Bruno Terena / Full Time Sports
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