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Agora é só uma questão de tempo. A chegada dos carros elétricos ou 
híbridos movimentará o mercado brasileiro neste ano, e a Autostar já se 

antecipa no segmento premium, sendo a concessionária exclusiva de São 
Paulo para comercializar os veículos i. 
As respectivas novidades são os temas da matéria de capa e da seção banco 
da frente, nas quais falamos com os executivos da BMW sobre essa parceira 
de sucesso. Além disso, a chegada do Range Rover Evoque 2014, o primeiro 
carro do Brasil com câmbio automático de nove marchas, e do Jaguar F-Type 
também são os destaques que completam o portfólio das marcas.
Esta edição traz ainda os encantos da Riviera Maia e as variações do fit food 
e do yoga, que conquistam cada vez mais adeptos.
Para você poder acompanhar e navegar em todo o universo das quatro 
rodas, duas rodas e muito mais, onde, quando e como quiser, o app da 
Autostar Magazine já está no ar com versões para tablets e smartphones. 
É só baixar o aplicativo na App Store, no Google Play ou no link dispo-
nível pelo site www.autostar.com.br.
Uma ótima leitura. Aproveite! 

Fernando Portella, sócio-diretor BMW i3 em São Paulo (no alto), 
Riviera Maia (no centro) e Land 

Rover Evoque 2014
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O futuro chega
primeiro aqui
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C O M B U S T Í V E L P O R  R O D R I G O  V I E I R A  D O  C A R M O

P e r f i l

Beleza 
no eixo

Renata Kuerten é um dos nomes 

mais promissores da moda brasilei-

ra atualmente. Ela, que já cruzou as pas-

sarelas internacionais de cidades como 

Londres e Paris, começou a carreira com 

16 anos e sabe como ninguém como é a 

vida nos backstages. 

Aqui, no Brasil, a loira vem conquistando 

cada vez mais espaço na cena fashion. 

Neste ano, a top catarinense já brilhou 

nas passarelas desfilando pelas marcas 

Animale, Tufi Duek, Triton, Água de Coco 

e Forum no São Paulo Fashion Week e 

também passou pelo Fashion Rio. Com 

trabalhos de grande destaque, Renata 

figurou a campanha para Blue Marine em 

Milão e virou exclusiva das grifes italianas 

Intimissimi e Calzedonia, além de inúme-

ras capas da revista Vogue. 

Para exibir as formas admiráveis, a mode-

lo faz treinos de luta diários, que combina 

com uma alimentação para lá de equili-

brada a fim de manter a barriga chapada 

– e que sempre chama a atenção nos 

desfiles. Sua bela imagem já foi captada 

por profissionais renomados como Paolo 

Roversi, André Schiliró, Gui Paganini e 

Bob Wolfenson. O sucesso é tanto que 

a top brasileira divide seu tempo no eixo 

Brasil, Europa e América do Norte. 

(Por Cláudia Zani)
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C O M B U S T Í V E L

Ensaio com estilo

F o t o g r a f i a

O arquipélago de Fernando de Noronha é um 

ótimo destino para quem pretende relaxar. 

E é lá que fica a belíssima pousada Maravilha, 

situada na Baía do Sancho – praia vencedora do 

Travellers’ Choice 2014 como melhor do mundo. O 

local oferece aos hóspedes serviços e tratamentos 

exclusivos, como tours pela ilha, opções de mer-

gulho, além do passeio com os golfinhos – sempre 

presentes na região. Os visitantes podem ainda se 

deliciar com o menu do chef Dionata Luz, rico em 

frutos do mar e com opções das culinárias bra-

sileira e franco-italiana. A novidade de 2014 da 

pousada é o lançamento Spa Maravilha, projetado 

para oferecer maior bem-estar e relaxamento aos 

clientes. (Por Tomás Spirandelli)

www.pousadamaravilha.com.br
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Paraíso 
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A moda dos ensaios fotográficos temáticos veio para ficar e, cada vez mais, 

surgem novas e boas ideias para eternizar momentos e pessoas especiais. 

Pensando assim, a fotógrafa Lidi Lopez, especializada em grávidas e bebês, de-

senvolveu uma técnica original e única de registrar o tempo mais mágico da vida 

das mulheres. 

Em seu estúdio, a fotógrafa cria um cenário de contos de fadas por meio de 

luzes, cenários e figurinos especiais para clicar suas “modelos”. Resultado: as 

mães transformam-se em lindas e etéreas personagens mitológicas. Neste am-

biente especial, a mulher fica especialmente feminina e delicada, com um regis-

tro único para guardar por toda a vida. 

Com estilo e identidade próprios, Lidi tirou da própria experiência a inspiração 

para suas fotografias – ela mesma é mãe de três filhos. 

Importante: papais e irmãozinhos também podem participar do ensaio, afinal, 

princesas também têm seus príncipes. (Por Cristiane Duarte Werny)

www.lidilopez.com.br
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T e c n o l o g i a

Planejar uma viagem à Disney com a família dá trabalho, mas hoje existem 

recursos tecnológicos que podem agilizar – e muito – esse processo. Um 

exemplo é a MagicBand, uma pulseira inovadora que a Disney implementou para 

facilitar a vida de todos os hóspedes de seus hotéis. 

A MagicBand abre a porta do quarto, substitui os cartões para as compras nos par-

ques e funciona como ingresso para as atrações. Ela armazena todos os dados da re-

serva do visitante e o plano de viagem – que pode ser feito com bastante antecedência 

no app My Disney Experience, disponível nos sistemas iOS e Android, ou pelo site. 

Mas o mais legal dessa pulseirinha de borracha é que você pode agendar seus 

horários usando o Fast Pass+ (aquele que dá direito a furar filas em algumas 

atrações). E, como num passe de mágica, é só encostar a pulseira nas máquinas 

leitoras na entrada dos brinquedos e... voilà! (Por Cristiane Duarte Werny)
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Depois de consagrados relógios e celulares, a 

Tag Heuer resolveu entrar forte no segmento 

de gadgets de luxo com seu mais novo “brinquedi-

nho”: o Meridiist Infinite, primeiro celular com re-

serva de energia, o que faz com que a bateria seja 

“infinita”. Como? O telefone terá um painel solar 

transparente com uma célula invisível entre o vidro 

de safira e o display LCD que carregará o aparelho 

sempre que estiver exposto à luz, seja natural ou 

artificial. Com acabamento em carbono e titânio, 

serão fabricadas apenas 1.911 unidades do Meri-

diist Infinite. A marca não revelou mais detalhes, 

mas é possível se cadastrar no site oficial para re-

ceber novidades no futuro. (Por Rodrigo Vieira)

www.tagheuer.com

Bateria 
infinita

Pulseira mágica
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C o n s u m o

Após vários anos atuando como piloto, o 

empresário Mario Pati resolveu investir 

em um negócio que une sua paixão pelo espor-

te à arte. Sua empresa, a Fórmula Rental, 

produz réplicas de carros de Fórmula 1 para 

diversos clientes, que usam os modelos em 

exposições, palestras corporativas e até mes-

mo para decorar a sala de casa. Os chamados 

mockups são feitos com fibras de carbono e 

de vidro e possuem as mesmas medidas e os 

mesmos detalhes que um carro original – 

como os botões e o painel do volante –, mas 

são muito mais leves. A empresa também de-

senvolve projetos de helicópteros ou outros 

veículos personalizados de acordo com a de-

manda do cliente. (Por Tomás Spirandelli)

www.formularental.com.br

Fórmula 1 em casa

Capacete hi-tech
Atenção, apaixonados por motos. Ainda este ano, será lança-

do o Skully, capacete que promete revolucionar a segurança 

de quem curte acelerar em duas rodas. O acessório permite ao 

condutor realizar várias atividades sem precisar usar as mãos. 

Para isso, contém um display translúcido, similar ao Google Glass, 

que se conecta ao celular do motociclista para que ele possa aten-

der ligações, ouvir música e mandar mensagens por comando de 

voz. Vem ainda com projetor, câmera de ré e GPS integrados. O 

Skully foi criado por Marcus Weller, diretor executivo do respeitado 

blog Skully Helmets. A ideia surgiu depois que ele sofreu um grave 

acidente de moto, em 2008. (Por Rodrigo Vieira)

www.skullyhelmets.com.
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Posicionar o Brasil entre os principais mercados é o foco da BMW, parceira comercial 
e uma das marcas mais vendidas no portfólio da Autostar

Por Júlia Carmona

 Estar entre as empresas mais desejadas do Brasil e 
fazer dessa conquista um benchmarking de opera-

ção no mercado são os objetivos do hispano-brasileiro 
Arturo Piñeiro, presidente da BMW Brasil. O executi-
vo celebra um ano frente à presidência, fala sobre as 
novidades, entre elas a parceria com a Autostar, e lidera 
diretamente a implantação da primeira fábrica no País.

Há 20 anos no BMW Group, incluindo passagens por 
América Latina, Europa e Estados Unidos, Arturo é ho-
mem que acelera na direção e não desiste dos seus so-
nhos. “Lembro que eu passava em frente a uma conces-
sionária na Espanha e tinha o feeling de que trabalharia 
na empresa. A BMW é sinônimo de qualidade, sucesso, 
orientação ao cliente e atenção ao detalhe. Pessoalmen-
te compactuo com esses valores e meu foco é colocar a 
BMW Brasil entre os mercados mais importantes do gru-
po”, diz. Veja quais são os planos para chegar lá.  

Direção
premium

Como a BMW se diferencia dos concorrentes? 
Temos engenheiros apaixonados por automóveis e isso 
está refletido em quaisquer produtos que eles desenvol-
vem e criam. Tudo é feito para incrementar o prazer de 
dirigir. A tecnologia incorporada e a distribuição preci-
sa de peso nos eixos dianteiro e traseiro (50% em cada) 
da BMW oferecem uma dirigibilidade imbatível. Nossa 
proposta é única e todo o mundo gosta de estar associa-
do a uma marca de sucesso. A BMW hoje está entre as 
10 maiores, sendo reconhecida, valorizada e desejada. 

Quais são as expectativas no Brasil para 2014? 
O País atingiu um patamar de maturidade que é irre-
versível e acho que a economia só tende a melhorar. 
Hoje já é o quarto mercado mundial com potencial de 
crescimento (temos aproximadamente quatro milhões 
de carros vendidos) e o sétimo em produção de auto-fo
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móveis. Estamos investindo forte no Brasil, como, por 
exemplo, cerca de um bilhão de reais na implantação 
da fábrica em Araquari (SC). E a nossa projeção prevê 
um crescimento exponencial no segmento de luxo bra-
sileiro, que pode mais do que dobrar nos próximos três 
anos. O volume de vendas ainda é mediano se compa-
rado às vendas da Bélgica e da Holanda (em torno de 20 
mil unidades), mas com a nossa fábrica devemos chegar 
a 40 mil unidades. 
 
Quais são as perspectivas da sua gestão?
Meus desafios são fazer da BMW Brasil uma compa-
nhia dinâmica e orientada aos clientes e aos resulta-
dos. Temos que melhorar os aspectos de serviços con-
cessionários e os processos internos para ser um case 
de operações, incluindo venda, pós-venda e atendi-
mento. Além disso, sou o responsável direto pela im-
plantação da fábrica no Sul.

A BMW i é uma das novidades deste ano para o Brasil?
Sim, vem aí mais uma expressão da tecnologia BMW, 
menos poluente e que apoiará a mobilidade nas cida-
des. O modelo i3 tem uma plataforma plana e preci-
sa de peso, exatamente como deve ser. A maioria dos 
carros elétricos hoje é concebida por combustão natu-

ral, sendo feita uma adaptação elétrica, o que os torna 
mais pesados. Os nossos não. Eles foram desenvolvidos 
eletricamente desde o ponto zero, e está aí a primeira 
grande vantagem. A segunda é a tecnologia aplicada: 
desenho inovador, futurista, ConnectedDrive, entre 
outros. Considero a BMW imbatível nesses aspectos, e 
a atenção e o desejo provocados por esse modelo têm 
sido incríveis. Tenho certeza de que a BMW i trará 
muita satisfação para nós e para os concessionários. 

Os fãs da BMW contarão com a Autostar para a 
compra dos modelos i?
Sim, a Autostar terá uma loja BMW i e será a nossa 
parceira exclusiva em São Paulo no lançamento dos 
veículos. Quero que a rede venda muitos carros! Nos 
demais Estados, teremos outros concessionários. 

E por que a Autostar foi escolhida?
Ela apresentou um projeto fantástico e surpreendeu 
a nossa diretoria. A Autostar constitui o grupo pre-
mium mais conhecido de São Paulo, talvez até do Bra-
sil, e atua com uma filosofia de trabalho séria e orien-
tada aos clientes. Para nós, é muito importante contar 
com uma rede que representa a BMW de forma profis-
sional. Nossa relação é de plena parceria. 

Quais são as características comuns às marcas BMW 
e Autostar?
Somos ambiciosos (no bom sentido), temos caráter 
premium e, sobretudo, possuímos foco nos clientes. 

O que mais o admira no BMW Group?
A qualidade, o sucesso e a atenção aos detalhes. Sin-
to-me muito orgulhoso de trabalhar aqui e compactuo 
com cada valor do grupo. 

Qual o modelo BMW que particularmente mais o atrai?
É muito difícil escolher um. Meu primeiro modelo foi 
um 308IS coupé. Se eu tivesse que realmente optar, 
teria na minha garagem: um série 7 alpina, um série 6 
grand coupé e um M3 cabrio. Sou fã da linha M, ela 
expressa tudo o que a BMW é. 

Cite uma viagem inesquecível que já fez de carro. 
Foi em um BMW M3 cabrio, de São Francisco a Los An-
geles (Califórnia) pela autovia 1 (a famosa highway 1 nos 
Estados Unidos). Eu e a minha esposa saímos no fim da 
tarde e pegamos o entardecer na estrada, que tem uma 
paisagem maravilhosa. Foi uma combinação perfeita: o 
carro, as curvas e os horizontes incríveis. 

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA
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A Autostar traz com exclusividade  
a comercialização da BMW i a São Paulo
Por Felipe Schmieder

O futuro chegou O segundo semestre promete novidades eletrizantes para 
os amantes de BMW no País. Isso porque a BMW i – di-

visão do grupo alemão – colocará nas ruas os primeiros veí-
culos elétricos da companhia. A estreia fica por conta do i3, 
responsável pela introdução da marca no Brasil e, mais tarde, 
o i8 também desembarcará por aqui. 

Os dois modelos contam com a mesma sofisticação e acaba-
mento presentes nos demais veículos BMW. Como destaque, 

podemos ressaltar o aproveitamento do espaço interno, a posição 
elevada que facilita a visibilidade e, principalmente, os materiais 
renováveis utilizados na concepção de cada um deles. Ambos 
foram produzidos seguindo os conceitos lounge (i3), por meio 
dos assentos frontais individuais, e cockpit (i8), modelo espor-
tivo de personalidade marcante. A Autostar foi conferir as no-
vidades e traz tudo que você precisa saber. O futuro chegou. 
Agora, de verdade! 



2
2

2
3

au
to

st
ar

au
to

st
ar

fo
to

s:
 d

ivu
lg

aç
ão

A filosofia i3
O conceito da BMW i é baseado em três pilares: de-

sign inovador, conectividade e ecoeficiência. “Nosso foco 
é entregar mobilidade urbana com o mínimo possível de 
emissões”, afirma Carlos Côrtes, gerente de vendas e ma-
rketing da marca. 

O i3 é o primeiro veículo premium 100% elétrico de-
senvolvido especificamente para o ambiente urbano. Ao 
contrário dos automóveis com carroceria convencional, 
ele possui uma arquitetura conhecida como LifeDrive, 
constituída por duas unidades separadas. O módulo Life 
(superior) é a célula de passageiros, que proporciona alta 
resistência e é extremamente leve, feita de plástico refor-
çado com fibras de carbono. Esse conceito reduz o peso, 
deixando o carro com apenas 1.195 quilos, e ainda baixa 
o centro de gravidade para tornar a condução mais dinâ-
mica. Construído em alumínio, o módulo Drive (inferior) 
é formado pelo sistema de suspensão, componentes de es-
trutura e de impacto. É neste módulo que está localizada a 
bateria de íons de lítio especificamente desenvolvida para 
o modelo e o motor elétrico.

O compacto atinge de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos, 
a partir dos 170 cavalos de potência e sua autonomia está 
na faixa entre 130 e 160 quilômetros. Porém, quem quiser 
encarar uma estrada pode optar pelo extensor de autono-
mia que proporciona viagens de até 340 quilômetros por 

Fichas técnicas  
 i8

» Motor: híbrido elétrico e a gasolina, 

1,5 l e 3 cilindros

» Potência: 362 hp

» Torque máximo: 570 Nm

»  Aceleração de 0-100 km/h: 4,4 s

 i3
» Motor: elétrico

» Potência: 170 hp

» Torque máximo: 250 Nm

»  Aceleração de 0-100 km/h: 7,2 s

» Velocidade máxima: 150 km/h

Autostar BMW
(11) 5645-3000 (Santo Amaro) 

(11) 3058-8888 (Vila Olímpia)

(11) 3372-8888 (Jardins)

Sensores de estacionamento e de 
chuva, câmeras de ré e surround, 
assistente de velocidade e 
reconhecimento de pedestres 
são itens de série

meio de um motor a combustão de 600 cilindradas. É im-
portante ressaltar nesse caso que, mesmo quando utiliza-
do o extensor, a tração gerada para as rodas permanecerá 
sendo fornecida pela bateria. Isso significa que a energia 
extra gerada pelo motor a combustão, neste caso, abastece 
estritamente a bateria do veículo.

A ecoeficiência está presente em toda a cadeia de valor 
do BMW i3. Por exemplo, a fabricação das fibras de car-
bono para a célula de passageiros usa somente energia hi-
drelétrica, enquanto a energia necessária para a produção 
dos veículos na fábrica em Leipzig, na Alemanha, é gerada 
100% por turbinas eólicas construídas para este propósito.

Por se tratar de um veículo criado para rodar no perí-
metro urbano, os clientes tendem a recarregar a bateria 
em suas próprias residências durante o período noturno. 
Para isso, a empresa oferece o BMW i Wallbox, que nada 
mais é que um recarregador de bateria, e também a insta-
lação do produto na residência do proprietário. 

O emblemático i8
Previsto para chegar ao mercado brasileiro em 2015, o 

BMW i8 é híbrido e apresenta dois motores: o elétrico, de 
131 cavalos, e a combustão, com três cilindros, 1,5 litro e 231 
cavalos de potência. O resultado dessa combinação? O brin-
quedo faz de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos! Além disso, a 
tração integral oferece uma excelente experiência de condu-
ção, com distribuição de torques de 250 Nm (elétrico) e 320 
Nm (combustão). Mais uma notícia boa? O i8 foi projetado 
para apresentar os mesmos níveis de consumo de um veículo 
compacto, próximo aos 40 quilômetros por litro. 

Com assentos 2+2 em couro e arquitetura LifeDrive (a mes-
ma utilizada no i3), o i8 possui portas que abrem para cima 
(como asas), faróis de LED e um opcional e inovador farol a 
laser (único no mundo e exclusivo da marca). O veículo ainda 
conta com uma extensa gama de equipamentos de série, como 
sistema de navegação profissional com direção proativa para o 
motor elétrico e display de instrumento totalmente digital.  

s h o w r o o m     B M W i
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É um pássaro?  
Um disco voador?

POPULARIZADOS PARA O USO CIVIL, ELES ESTÃO OCUPANDO OS CÉUS  
E PROMETEM REVOLUCIONAR DIVERSAS INDÚSTRIAS E SEGMENTOS
POR CAIO MIRANDA

Basta ter uma multidão reunida e lá estão eles. Com um tamanho que 
pode variar de centímetros a alguns metros e dispostos a captar todos os 

movimentos do alto, os drones são umas das tecnologias que mais têm chama-
do a atenção nos últimos meses, e suas variações estão invadindo os ares.

Criados originalmente para serem poderosas armas de guerra, esses 
veículos aéreos não tripulados ainda são alvos de polêmicas, mas já encan-
tam pessoas e empresários pela sofisticação. De acordo com a consultoria 
americana Teal Group, especializada na indústria aeroespacial, só no ano 
passado esse mercado movimentou cerca de 5,2 bilhões de dólares em 
todo o mundo. E a previsão é que esse número chegue a 11,2 bilhões de 
dólares nos próximos dez anos. 

t e c n o l o g i a     T E N D Ê N C I A S
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Não, são  
os drones!

www.chrysler.com.br

0800 7037 130

GPS Garmin integrado

Motor Pentastar 3,6 L V6 de 286 cv

Tela touch screen de 8,4 polegadas

Câmbio E-Shift de 8 velocidades

Teto solar duplo panorâmico

Garantia de 3 anos, conforme o Manual de Garantia e Manutenção do veículo. Chrysler é marca registrada do Chrysler Group LLC.

Respeite os limites de velocidade.

Butantã: 
Av. Francisco Morato, 1.706 – (11) 5180-8400
Aberta no domingo, 27/4, das 10h às 16h



LANÇAMENTO

Pay-per-use e 
administração patrimonial**

Futura ciclovia*

Inserido na Operação 
Urbana Água Espraiada*

Fechadura biométrica 
e previsão de automação

Fácil acesso ao Aeroporto
de Congonhas

UM EMPREENDIMENTO PERFEITO 
PARA INVESTIR: ONDE TODO 
MUNDO QUER MORAR. NO CAMPO 
BELO AO LADO DO METRÔ.

AfC.ODE_19921-106_Gabriele_RobMarinho_Autostar_250x310

Incorporação registrada sob o R.01, na matrícula 221.173, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em 18/02/2014. Todas as imagens e fotos apresentadas são meramente 
ilustrativas. Os acabamentos e equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo. Os móveis e utensílios são sugestões de decoração e não integram a unidade autônoma. O 
mobiliário das áreas comuns constitui proposta de decoração e será entregue conforme Memorial Descritivo nos termos do Compromisso de Compra e Venda. A vegetação representada 
nas imagens é meramente ilustrativa e representa o porte adulto das espécies. Na entrega, essa vegetação poderá apresentar diferença de porte, de acordo com o projeto de paisagismo. 
O adquirente estará sujeito às regras condominiais. *As melhorias no entorno (ciclovia e passeio público), propostas pela Prefeitura, concernentes à Operação Urbana Água Espraiada 
poderão não ser implementadas ou são passíveis de modificação, sendo certo que tais mudanças independem da responsabilidade da Incorporadora. **Esses serviços deverão seguir as 
regras definidas na convenção de condomínio e serão geridos pela administradora contratada, sem qualquer responsabilidade da incorporadora/intermediadora futura. Incorporadora: 
Odebrecht Realizações SP 32 - Empreendimento Imobiliário Ltda. Rua Lemos Monteiro, 120, 19º andar, Butantã, CEP 05501-050, São Paulo/SP. Tel.: (11) 3025.7000. Intermediadora 
de Vendas: LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A. Rua Estados Unidos, 1.971, Jardim América, CEP 01427-002, São Paulo/SP. Tel.: (11) 3067.0000. Creci-SP. J-19585. www.lopes.com.br.

11  3543 7400
ESTACAOGABRIELE.COM.BR

VISITE O ESTANDE DE VENDAS - RUA GABRIELE D’ANNUNZIO, 48 CAMPO BELO - SÃO PAULO/SP

Intermediação

Utilize um 
leitor de QR 
Code para mais 
informações.

Fachada

A 90 M DA
FUTURA ESTAÇÃO 
CAMPO BELO
(INTEGRAÇÃO DAS 
LINHAS LILÁS E OURO)

FUTURA 
ESTAÇÃO 

CAMPO BELO

AV. ROBERTO 
MARINHO

STUDIO   37 m2 SUÍTE    42 m2 DUPLEX    58 m2

Perspectiva ilustrada

LANÇAMENTO ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS

AfC.ODE_19921-106_Gabriele_RobMarinho_Autostar_250x310.indd   1 4/7/14   6:16 PM
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Precisão e ostentação 
É fato que os drones já são des-

taque em vários segmentos de mer-
cado, desde monitoramento a regis-
tros exclusivos em festas e eventos 
diversos. Na premiação do Oscar 
2014, por exemplo, havia um que 
registrava em 360 graus o look das 
celebridades. Um luxo! Veja mais 
usabilidades:

Segurança | Monitoramento de 
áreas de difícil acesso e identificação 
de suspeitos em eventos de grande 
porte. Este ano, a Força Aérea Brasi-
leira utilizará a tecnologia para ga-
rantir a segurança durante a Copa. 

Logística | É a área que mais sofre 
modificações por conta dos drones. 
A Amazon, por exemplo, realiza tes-
tes para entregas de pequeno porte. 

Fotografia | Diversas empresas ofe-
recem fotos e vídeos aéreos por meio 
dos drones. A exclusividade tem feito 
sucesso em casamentos luxuosos. Os 
preços variam de 3 mil a 12,5 mil reais.

Agricultura | Permite controlar e 
detectar falhas nas plantações de for-
ma rápida e barata. A estratégia, que 
pode aumentar de 15% a 20% a pro-
dutividade da lavoura, já é comum 
no Brasil. 

Semelhantes aos brinquedos de 
controle remoto, os drones têm 
diversas utilidades e foram conce-
bidos para realizar tarefas arris-
cadas ao ser humano. Porém, 
hoje a tecnologia é usada em ati-
vidades pacíficas, destacadas 
nestas páginas. Conheça as ca-
racterísticas básicas:
•  Têm autonomia de 40 minutos;
•  Incluem GPS, sistema  

de navegação e entrada  
de comando de rádio;

•  A câmera possui sistema  
de amortecimento e 
estabilização de imagem;

•  O controle remoto  
comanda os movimentos  
de voo e da câmera;

•  Fazem o monitoramento 
por meio de notebook,  
tablet ou smartphone; 

•  Os movimentos chegam a 
150 metros de altura, a uma 
velocidade de 60 km/h e até 
400 metros de distância para 
os lados, a uma velocidade  
de 80 km/h;

•  Há modelos de quatro, seis e 
até oito motores;

•  Os preços variam entre 2 mil 
e 4,5 mil reais. Os mais 
elaborados podem custar até 
200 mil reais.

COMO SÃO?

Embora não exista uma restrição para a compra, a operação de 
drones no Brasil depende de autorização da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aé-
reo (Decea). Um levantamento do G1 mostra que mais de 200 drones 
circulam no País sem autorização. Por isso, uma proposta de regula-
mentação está em andamento e deve ser concluída ainda em 2014. O 
uso sem prévia permissão está sujeito às penalidades previstas em lei 
(como suspensão de licenças, apreensão e multa), e o infrator poderá 
sofrer ações civis e penais.

Abaixo, 
foto aérea 

feita por 
um drone 
em ação
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Pulso felino
Mercado brasileiro aguarda ansiosamente a chegada 

do F-Type Coupé, já lançado e idolatrado na Europa
Por Oscar Neto

Desde o início do ano, um clima de grande expectativa 
aquece o mundo automotivo. Desta vez – e mais uma vez 

– as atenções estão todas voltadas para a Jaguar e mais um dos 
seus grandiosos lançamentos, que promete causar furor entre 
clientes especiais e de bom gosto: o F-Type Coupé. O modelo 
especial da linhagem dos F-Type – inspirados no E-Type, um 

velho primo que, no início dos anos 60 foi apontado como um 
dos carros mais belos já fabricados – ganha um teto – que pode 
ser de vidro – e fica mais esportivo, ousado e jovial.

Enquanto as cortinas não se abrem para desvendar a chegada 
da máquina em território nacional, a Autostar Magazine mostra 
alguns detalhes e imagens exclusivas desse sucesso. 
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O F-Type Coupé é mais 
uma combinação poderosa 
entre desempenho e 
esportividade sem perder 
o requinte de um Jaguar

Potência e estabilidade
O F-Type Coupé é mais uma com-

binação poderosa entre desempenho e 
esportividade sem perder o requinte 
de um Jaguar. Disponível nas versões 
V6 (340 cv), V6S (380 cv) e V8R (550 
cv) – ainda não é certo quais estarão 
à venda no Brasil –, a linha tem como 
principal característica a resposta ime-
diata à cada pisada aliada a um manu-
seio ágil, graças a um eficaz sistema de 
controle de impulso e uma válvula de 
aceleração secundária.

A ultrarrápida transmissão Quickshift 
mantém um regime de rotações mais efi-
caz, o que contribui para a resposta ins-
tantânea do motor – feito em alumínio. 
Toda essa força é suportada por discos de 
freio com 354 centímetros de diâmetro 
(dianteiros) e 325 (traseiros) munidos de 
pinças de prata, além de um intercooler 
refrigerado à água que melhora a efici-
ência do veículo e, de quebra, ajuda no 
aumento da potência.

O resultado (da versão V6), no chão, 
são os 100 quilômetros por hora alcança-
dos em 5,3 segundos, sendo que a veloci-
dade máxima final bate na casa dos 260. 
Toda essa desenvoltura repousa sobre 
suspensões esportivas adaptativas que 

Ficha técnica   
Jaguar F-Type V6
» Motor: V6

» Aceleração de 0 a 100 km/h: 4,3 s

» Velocidade máxima: 260 km/h

» Câmbio: transmissão automática  

Quickshift com oito velocidades

» Porta-malas: 407 l

impedem deslizes em curvas fechadas, 
rodas de liga leve aro 18 e controle por 
um volante de três raios munido dos au-
tomobilísticos shift paddles (borboletas) 
para mudança de marchas.

Por fim, um spoiler traseiro se estende 
automaticamente em altas velocidades, o 

que aumenta a estabilidade na pista, en-
quanto laterais da carroceria, formadas 
por uma peça única, conservam a exce-
lente rigidez de torção. Para arrematar a 
superior e agradável sensação de pilotar, 
os faróis de xenônio com LED iluminam 
e abrem caminho ao condutor.

Prazer ao dirigir, satisfação ao ver
A “descendência de luxo” do F-Type 

garantiu a ele um design que poucos 
carros atingiram. Com tons intensos de 
esportividade implantados até nos esca-
pamentos duplos e também nos bancos 
de couro – com revestimentos Suedecloth 
–, o modelo cria um ambiente interno em 
total sinergia com suas ousadas e pompo-
sas linhas externas.

Por falar em externo, os dois ocupantes 
se sentirão do lado de fora quando perce-
berem os raios de sol atravessando o pano-
râmico teto de vidro (opcional), sendo que 
uma persiana pode ser acionada manual-
mente para “lacrar” o ambiente.

E se nem com essas mordomias você fi-
car satisfeito, é possível escolher a cor da 
iluminação da cabine, de acordo com seu 
humor ou estilo – opções azul, azul-pálido, 
branco, coral ou vermelho. Aliás, se o as-
sunto é “esquentar” o cockpit, o volante 
ainda possui um dispositivo de aqueci-
mento para as mãos em dias frios.

Já é possível ter uma ideia do que 
vem por aí? Mais um Jaguar imponen-
te, moderno e cheio de classe. Fique em 
contato com seu vendedor e peça-o que 
avise assim que essa grande novidade 
finalmente chegar ao mercado. 

Autostar Jaguar 
(11) 2344-4444 (Morumbi) 
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Saborosos, sofisticados, elegantes e com um menu dedicado às pesso-
as extremamente ativas e que procuram lugares para se alimentar de 

forma saudável e nutritiva. Os restaurantes conhecidos como fit food ofe-
recem pratos com uma boa carga energética e estão em alta por apresentar 
um cardápio amplo e baseado na gastronomia funcional – que concentra 
receitas com técnicas que preservam o máximo dos nutrientes de cada 
alimento, em especial as proteínas, os orgânicos e os integrais. Conheça 
algumas opções em São Paulo para saborear esse conceito.

Tendência baseada no conceito fit food 
promove um cardápio nutritivo e ideal 
para esportistas e frequentadores 
assíduos de academia
por Rafael Persan

MENU FITNESS
Rosbife de filé mignon, 
acompanhado de arroz 

integral com espinafre e 
purê de cenouras com mel 

e especiarias, do Bien!
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Mucho gusto
Comandado pelo engenheiro e esportista paulistano Alexandre Chaud, o 
restaurante Bien! Gastronomia Funcional conta com cardápios divididos em 
categorias, como esportistas, lights e hipertensos, destacando as informações 
nutricionais no menu. Destaque para o rosbife de filé mignon, acompanhado de 
arroz integral com espinafre e purê de cenouras com mel e especiarias (foto). Há 
também opções de sucos antioxidantes, como amora com chá-verde e melancia 
com água de coco. O cardápio foi desenvolvido pela chef Concetta Marcelina, e o 
ambiente remete aos modernos refeitórios cosmopolitas de Nova York e Londres.
Rua Pedroso Alvarenga, 937, Itaim Bibi | www.restaurantebien.com.br

Calorias artesanais
Ingredientes exclusivos fazem da PÃO uma rede de padarias única, 

pois tudo é feito artesanalmente e o cardápio é bem variado. Na 
lista dos deleites, está o famoso bolo de chocolate belga 70% cacau, 

recheado com lâminas de caramelo (foto), e a salada verde com 
flores comestíveis e sal do Himalaia. Uma curiosidade: em vários 

endereços, os clientes podem assistir a todas as etapas do processo 
porque a cozinha é separada apenas por um balcão. 
Shopping Iguatemi, terceiro piso, Jardim Paulistano; 

Rua Domingos Leme, 284, Vila Nova Conceição; 
Rua Mourato Coelho, 995, Vila Madalena; Rua Bela Cintra, 1.618, 

Jardins | www.padariaartesanal.org

au
to

st
ar

3
2

g a s t r o n o m i a     F I T  F O O D



3
4

au
to

st
ar

fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Pasta senza glutine
O Quattrino, restaurante comandado pela chef Mary Nigri, 
substituiu o glúten presente nas massas comuns pela quinoa, cereal 
extremamente rico em aminoácidos, fibras e vitaminas, considerado 
o melhor alimento de origem vegetal para o consumo humano. O 
carro-chefe é o spaghetti de quinoa real com legumes, shoyu light e 
amêndoas. A dica de sobremesa fica por conta da panqueca também 
de quinoa com banana, açúcar mascavo e canela (foto). Com ambiente 
informal e atmosfera acolhedora, o local é reduto de artistas, como o 
ator Raul Gazolla e o pianista e maestro João Carlos Martins, que até 
ganharam pratos com seus nomes.
Rua Oscar Freire, 506, Jardins | www.quattrino.com.br

Saveur organique
Cores, aromas e sabores orgânicos estão presentes no 

menu do Le Manjue Organique. Apaixonado pela 
qualidade de vida, o sócio e chef de cozinha Renato 
Caleffi estagiou no restaurante Martín Berasategui, 

em San Sebastián (Espanha) e traz desta experiência a 
expertise para elaborar os refinados pratos. A sugestão 
é o filé de Saint-Peter grelhado, quinoa à marroquina e 
folhas verdes, acompanhando molho agridoce de açaí 

preparado com mel e vinho branco. O bistrô ainda tem 
decoração elaborada com móveis de demolição. 

Rua Domingos Fernandes, 608, Vila Nova Conceição  
| www.lemanjuevbistro.com.br

Nutrição gourmet
Recém-inaugurado, o Manguinha apresenta o 
conceito de gastrobar com a assinatura de chefs 
renomados. “Nosso cardápio é confeccionado em 
parceria com nutricionistas, que trazem opções 
mais saudáveis e completas em questão  
de combinação de sabores e valores nutricionais”, 
afirma o chef Cristian L’Huillier Labra.  
O destaque está no carpaccio de polvo (foto),  
uma entrada exótica e nutritiva, e no robalo  
com crosta de panko e camarão. Ambientado  
de forma descontraída, pode-se jantar à luz  
de velas e a céu aberto na área externa. 
Rua Graúna, 87, Moema | www.manguinha.com.br

harley-davidson®  
são paulo-sp

21246-006-AFC-AUT-HARLEY VRodMuscle AutostarMagazine 25x31 Ed16.indd   1 4/2/14   7:31 PM
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Carro mais vendido da marca, Evoque sai na frente mais 
uma vez com a nova caixa de câmbio ZF-9HP

Por Ana Paula de Oliveira

Pioneiro com 
nove marchas

O recém-apresentado Evoque, da família 
Range Rover – a mais luxuosa da marca bri-

tânica Land Rover –, é o primeiro veículo de pas-
seio com câmbio automático de nove marchas à 
venda no Brasil, o que permite uma alta capaci-
dade de resposta, menores índices de ruídos in-
ternos e mais desempenho. 

Com essas características, a linha se comporta de 
forma ágil e dinâmica nas cidades, mas sem esque-
cer o DNA 4x4 da Land Rover, que proporciona um 
desempenho off-road impecável. Todo o potencial 
fora de estrada do veículo, aliás, é reforçado pela úl-
tima versão do exclusivo sistema Terrain Response, 
que adapta as configurações de tração, motor, sus-
pensão e torque de acordo com o tipo de terreno em 
que trafega − e nas condições mais difíceis: areia, 
lama, terra e pisos escorregadios. Um carro à frente 
do seu tempo, o Evoque 2014 está disponível nas 
versões Pure, Dynamic e Prestige, é equipado com 
motor de 2.0 litros turbo com 240 cv de potência e 
ainda ganha mais duas opções de cores externas e 
de acabamentos no interior.

Obra-prima nota A
Na prática, a relação de marchas mais curtas, 

praticamente imperceptíveis, possibilita melhorar 
o torque e a aceleração e diminuir o ruído em altas 
velocidades, além de uma condução mais confor-
tável em velocidade de cruzeiro e sensível redu-
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Ficha Técnica  Range Rover Evoque 
» Motor: gasolina Si4 
» Cilindradas: 4
» Potência: 240 cv a 5.500 rpm
» Torque máximo: 340 Nm a 1.750 rpm
» Câmbio: automático de 9 marchas
» Aceleração de 0 a 100 km/h: 7,6 s
» Velocidade máxima: 217 km/h

Autostar Land Rover
(11) 3372-7777 (Av. Europa) 

(11) 2344-4444 (Morumbi)

(13) 3202-4040 (Santos)

ção de consumo de combustível. Esse ponto, inclusive, já foi 
avaliado pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem. Em média, foram registrados 7,9 quilômetros por litro 
na cidade e 11,1 em ciclo rodoviário, o que rendeu ao Evo-
que nota A na comparação na categoria e D na comparação 
absoluta geral (incluindo aí veículos compactos, com motor 
auxiliar elétrico etc.). Segundo a fabricante, a melhoria foi 
de até 11% no consumo e 10% na emissão de poluentes em 
relação à versão 2013. 

Desenvolvida pela fabricante alemã ZF, líder mundial em 
tecnologias voltadas para sistemas de transmissão, a caixa de 
câmbio ZF-9HP é uma obra-prima em termos de dimensões 
por ser extremamente compacta. Apesar das três velocidades 
adicionais, é apenas seis milímetros mais larga e pesa 7,5 qui-
los menos que a anterior de seis velocidades.

Além dessa inédita configuração, a linha 2014 chega com 
inúmeras melhorias nos sistemas de condução. Entre elas, 
destaca-se o Controle de Cruzeiro Adaptativo ACC dotado de 
controle automático de velocidade, que freia o veículo au-
tomaticamente no momento em que ele se aproxima de ou-

tro mais lento e acelera novamente quando a pista está livre, 
mantendo a velocidade programada.

A segurança, aliás, é um item imperativo. A tecnologia 
Torque Vectoring, por exemplo, atua no diferencial e nos 
freios para equilibrar a distribuição de torque do motor en-
tre as quatro rodas durante as curvas, proporcionando maior 
aderência ao solo, melhor direção e diminuindo a rolagem 
durante curvas.

Portfólio tecnológico
O Evoque 2014 não só é inovador em sua transmissão, mas 

também é extremamente sofisticado para seus ocupantes. 
Com altíssima tecnologia embarcada, possui sistema de som 
Meridian com até 17 alto-falantes, conectividade com USB, 
iPod, MP3, DVD e telefonia por bluetooth com streaming de 
áudio, além de trazer um HD interno com capacidade para 
armazenar até sete gigabytes de música.

Os ocupantes do banco traseiro têm à sua disposição duas 
telas independentes com sistema de fones de ouvido sem fio, 
para ouvir música ou ver filmes diferentes em cada monitor, 
enquanto os ocupantes dos bancos dianteiros podem aces-
sar informações de entretenimento completamente distintas. 
Isso porque a tecnologia Dual View permite ao “copiloto” as-
sistir à TV na tela touch screen do console central enquanto, 
no mesmo monitor, o motorista tem acesso a informações de 
condução do veículo − como o GPS ou dados 4x4. 

Tantos atributos o fizeram conquistar de vez a preferên-
cia do público em todo o mundo. O modelo foi vencedor de 
mais de 130 prêmios desde seu lançamento e se tornou o mais 
vendido Land Rover. 

O design do Evoque foi um dos mais premiados da história da indústria 
automobilística mundial e, mesmo quase três anos após o seu 
lançamento, o veículo ainda chama atenção e é o mais vendido da marca



Sofisticação na hora certa
O relógio é um dos acessórios  
preferidos pelos homens, e os  
amantes da Triumph agora contam  
com uma coleção moderna e altamente 
qualificada deste item inspirada na  
marca. Combinando estilo e muita  
elegância,  todos os modelos são originados 
das motocicletas, como o Daytona Gold – uma 
referência à esportiva Daytona 675R –, que é à 
prova d’água e possui pulseira emborrachada.

 www.triumphmotorcycles.com.br

v i t r i n e     V I A G E N S  A  T R A B A L H O
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É um desafio escolher acessórios que causem 
uma boa impressão profissional e, ao mesmo 
tempo, garantam conforto e praticidade. Confira 
algumas peças que cumprem esse papel
Por Silvia Postiglioni e Raíssa Correia
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detalhe
Acessório invisível
Os perfumes têm o poder 
de marcar o estilo com 
personalidade. Não à toa, os 
estilistas levam o luxo das 
passarelas aos nécessaires 
femininos. Com ingredientes 
nobres e feita e embalada à mão, 
La Collection Privée é a coleção 
de Christian Dior composta por 
12 fragrâncias que remetem a 
momentos da vida do criador.

 www.dior.com.br

Par perfeito para os negócios
Existem dois tipos de mulheres: as apaixonadas por sapatos, e as 
mentirosas! Mas como nem sempre é possível viver nas alturas, 
vale apostar nas charmosas flats. De bico fino e couro exclusivo, 
o modelo Paulina, de Christian Louboutin, garante conforto e 
elegância para você não perder um centímetro de classe.

 www.christianlouboutin.com

Sinônimo de design
A grife alemã Rimowa é 

reconhecida por sua qua-
lidade mundo afora. O íco-

ne must-have dos consu-
midores é o Topas Stealth, 
com moderna tecnologia. 

Já a mala menor, a Salsa 
Business, em policarbona-
to, é extremamente leve e 
fácil de transportar. Ideal 

para viagens a negócio.  
 www.rimowa.com

Clássico e funcional
O terno não precisa mais ser uma preocupação 
durante sua viagem de negócios. Graças à 
tecnologia Motion Canvas, a linha Travel 
Tailoring, da Burberry, não perde a forma ao ser 
amarrotada ou dobrada. Muito pelo contrário, as 
peças estão sempre prontas para uso, com charme 
e estilo necessários.   www.burberry.com

Para não perder o 
tempo nem o estilo

Relógios de luxo são como peças 
de alta-costura, já que se torna-

ram itens de cobiça e despertam 
emoções. Feito em ouro branco e 

cravejado de diamantes, o Limeli-
ght Couture Precieuse, da Piaget, 

une a funcionalidade do relógio 
com a sofisticação da joia com 

design e acabamento perfeitos. 
 www.piaget.com

ENTRE ELES

“O luxo tem que ser confortável ou não é luxo.” A máxima de 
Coco Chanel ecoa no mundo de quem está sempre ocupado em 

almoços, reuniões e viagens de negócios. Além da simplicidade e ri-
queza dos materiais, um item de luxo só é considerado como tal se 
oferecer exclusividade. Selecionamos acessórios que se tornaram ob-
jetos de desejo entre executivos e executivas viajantes. 

Diferença em cada
ENTRE ELAS

UNISSEX



4
3

au
to

st
ar

s h o w r o o m     J E E P

Novo câmbio automático de oito marchas, design reformulado e 
redução no consumo são as novidades do Jeep Grand Cherokee
Por Júlia Carmona

SUVa um nível    ainda mais alto
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Revelado no Salão de Detroit (EUA), o Jeep Grand Che-
rokee 2014 finalmente chega ao Brasil e traz boas novida-

des para os fãs da capacidade off-road. Os modelos Laredo 
(gasolina) e Limited (gasolina e diesel) tiveram a dianteira, que 
sempre preservou a grade com sete vãos verticais, e a traseira 
repaginadas, apresentando um visual mais moderno com a 
presença de LEDs. O pacote de mudanças segue com volante 
multifuncional e instrumentos personalizáveis. O painel, por 
exemplo, traz uma tela de LCD TFT de sete polegadas e outra 
central de multimídia, com 8,4 polegadas e navegador GPS. 

Já o destaque mecânico vai para a nova transmissão auto-
mática de oito marchas, equipada com comando sequencial 
e hastes que efetuam trocas atrás do volante. De acordo com 
a Chrysler Group do Brasil, os novos modelos do SUV com 
tração 4x4 full-time Quadra-Trac II ampliaram a lista de segu-
rança para 50 itens, incluindo assistente de saída em subida, 
controle de estabilidade (ESC), auxílio de frenagem, domínio 
de oscilação de reboque, Front Park Assist e Selec-Speed.

Novo câmbio oito marchas
O motor a gasolina Pentastar V6 3.6 litros é o mesmo da linha 

2013, com 286 cv e 35,4 kgfm de torque. Mas a versão Limited 
com motor a diesel é das mais atuais. Neste caso, o modelo tem 
um potente e eficiente turbo que, com a nova transmissão, ficou 
ainda mais econômico em comparação ao do ano passado. O 
câmbio de oito velocidades ajuda o Grand Cherokee diesel a ro-
dar mais de 1.400 quilômetros na estrada (1.135 quilômetros de 
autonomia), com três marchas a mais do que antes, favorecendo 
o desempenho, a economia e o controle de emissões. A nova e 
robusta transmissão proporciona acelerações e retomadas mais 
rápidas e trocas de marchas quase imperceptíveis, elevando a 
maciez do rodar a níveis dignos de sedãs de luxo.

Eco Mode operante
Outro fator que contribui para a redução no consumo do 

Grand Cherokee 2014 é o Eco Mode, que prioriza sempre a 
marcha mais alta possível para diminuir a rotação do motor. 
O acelerador também tem sua calibração alterada, e até a 
rotação de marcha lenta é controlada. O recurso é ativado 
automaticamente ao ligar o veículo, podendo ser desligado 
com um botão no centro do painel.

Além disso, o eficiente sistema de gerenciamento de 
tração permite ao motorista escolher a configuração ideal 
para obter o melhor desempenho em cinco possibilidades 
de piso: sand (areia), mud (lama), auto, snow (neve) e rock 
(pedra) – um recurso que coordena eletronicamente várias 
partes do carro, como motor, câmbio e freios, por meio de 
interações. Outra mudança é o novo volante de três raios 
que, com duas versões, possui aletas para as trocas sequen-
ciais de marcha.

Espaço e comodidade elevados
A amplitude interna foi reforçada com 10 centímetros 

extras entre os bancos, e o porta-malas tem compartimentos 
para pequenos objetos sob o assoalho (ao redor do estepe) e 
uma lanterna de LED recarregável, além da tampa traseira 
que pode ser fechada automaticamente. 

Para oferecer mais conforto aos ocupantes, o isolamento 
acústico foi aprimorado e agora conta com vidros lami-
nados nas portas dianteiras (que, além de reduzir ruídos 
durante o trajeto, também ampliam a segurança) e paredes 
isolantes duplas, como a que separa o motor da cabine. Já 
o refinamento interno se mostra no revestimento de cou-
ro, no acabamento de madeira de poro aberto e nas novas 
combinações de cores. 

Fichas técnicas  
  Laredo (gasolina)  
e Limited (gasolina)

» Motor: Pentastar 3.6 V6, 24 válvulas

» Potência: 286 cv @ 6.350 rpm

» Torque máximo: 35,4 kgfm @ 4.300 rpm

» Câmbio automático: oito marchas

» Aceleração de 0-100 km/h: 8,3 s

»  Velocidade máxima: 206 km/h 

 Limited (diesel)
»  Motor: VM Motori A630, V6 3.0, 24 válvulas

» Potência: 241 cv @ 4.000 rpm

» Torque máximo: 56 kgfm @ 1.800 e 2.800 rpm

» Câmbio automático: oito marchas

» Aceleração de 0-100 km/h: 8,2 s

» Velocidade máxima: 202 km/h

s h o w r o o m     J E E P

Autostar Chrysler
(11) 5180-8400 
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Una um temperamento aventureiro a um físico ro-
busto e você terá uma ideia do perfil único do Volvo 

V40 Cross Country, novo modelo da marca sueca cheio de 
personalidade, design e muito mais atitude. Na cidade, 
ele é uma companhia encantadora, das que dão alegria e 
prazer aos dias. Mas é na estrada e na terra que este lança-
mento se mostra enérgico, impressionando quem o dirige 
e os passageiros com diversos itens de conforto, a potência 
marcante e o elevado nível de segurança.

A sensação é de que você tem todos os seus desejos 
atendidos. Se precisar de mais agilidade em uma ultrapas-
sagem, a resposta é imediata. Viaje com a tranquilidade 
de que você e sua família estão bem protegidos contra 
acidentes, assim como ciclistas e pedestres, percebidos com 
antecedência por sensores de prevenção a atropelamentos.

Além disso, o próprio automóvel assume o volante para 
estacionar em vagas paralelas (sistema Park Assist) para 
que você se ocupe apenas do acelerador e do freio confor-
me as instruções apresentadas no painel. Esses são apenas 
alguns exemplos das qualidades do V40 Cross Country, 
que se destaca inclusive pelos equipamentos. 
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Novo Volvo V40 Cross Country é um hatchback 
premium com tecnologias reforçadas e 
desenhado para qualquer tipo de terreno
Por Leandro Rodriguez

Sede de 
aventura
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Ficha técnica  Volvo V40 Cross Country
»  Motor: T5 2.0 turbo (210 hp a 6.000 rpm)

» Torque: 30,6 kgf.m, entre 2.700 e 5.000 rpm

»  Transmissão: automática de 6 velocidades Geartronic (opção de trocas 

manuais na alavanca)

» Tração: integral, com o sistema Instant Traction

» Segurança: airbag externo para pedestres, detector de pedestres e 

ciclistas, Park Assist, City Safety etc.

Autostar Volvo
(11) 3217-6666 (Pacaembu) 

(11) 5643-4400 (Nações Unidas)

(13) 3202-4040 (Santos)

s h o w r o o m     V O L V O

Controle e desempenho
O preparo desse hatchback premium para qualquer terreno 

e trilha vem da tração integral (AWD) com o sistema Instant 
Traction, que garante a melhor reação possível em diferentes 
situações. Isso porque sua embreagem controlada eletronicamente 
distribui de forma automática a força entre as rodas dianteiras 
e traseiras à medida que percebe alguma perda de desempenho 
em superfícies escorregadias.

No mesmo sentido, o controle de frenagem em descidas de 
baixa aderência Hill Descent Control (HDC) aumenta a segu-
rança na condução fora de estrada. Nas subidas, principal-
mente nas que você espera o sinal abrir para seguir adiante, o 
sistema Start-Stop desliga o motor, economizando combustível 
e reduzindo a emissão de poluentes.

Por falar em motor, o V40 Cross Country esconde sob o capô o 
T5 2.0 turbo, de cinco cilindros em linha, que, após aprimoramen-
tos, teve sua potência aumentada em 30 cv, garantindo rendimento 
de 210 hp a 6.000 rpm (frente a 180 hp a 5.000 rpm da versão 
Dynamic T4) e 30,6 kgf.m de torque, entre 2.700 e 5.000 rpm.

Estilo e conforto
Por fora, as linhas são elegantes e arrojadas. “O novo V40 

Cross Country mantém o estilo refinado do V40 e integra novos 
elementos de robustez com meticulosa atenção aos detalhes”, 
explica Simon Lamare, gerente de Design Exterior para o modelo. 
A começar pelo para-choque com desenho mais encorpado, e uma 
grade frontal maior e mais pronunciada em formato de colmeia. 
Já na traseira, o para-choque segue o desenho do restante do 
modelo e incorpora as saídas de escapamento, enquanto o teto é 
delimitado por barras longitudinais nas extremidades.

Por dentro, o requinte e a tecnologia sobressaem para sa-
tisfazer os sentidos. O painel de instrumentos digital é perso-
nalizável, nas opções Eco, Elegance e Performance. Os bancos 
e volante, revestidos em couro, possuem regulagem elétrica e 
memória para o motorista. E suas músicas preferidas soarão mais 
envolventes graças ao sistema de áudio de alto desempenho 
com oito alto-falantes, conexão bluetooth para iPod (e outros 
tocadores digitais) e tela de sete polegadas.

A beleza da cabine é realçada em dias ensolarados, quando o 
teto panorâmico deixa a luz exterior entrar. Também é possível 
incluir o inovador sistema Sensus Connected Touch, dispositi-
vo multimídia disponível como acessório que permite navegar 
na internet, ouvir estações de rádio on-line, assistir a filmes no 
YouTube, acessar redes sociais e usar navegador GPS com moni-
toramento de tráfego em tempo real.

Segurança acima de tudo
A tradição em segurança da Volvo se fortalece ainda mais 

nesse lançamento. E não apenas com relação a quem está dentro 
do modelo. Ele conta com um sistema de proteção para pedestres, 
por meio dos sensores localizados no para-choque dianteiro. No 
caso de uma colisão com a frente do veículo entre velocidades de 
20 a 50 quilômetros por hora, a tampa do capô levanta parcial-

mente e uma bolsa de ar é aberta sobre o motor, minimizando o 
impacto. O V40 Cross Country também freia automaticamente 
em velocidades até 35 quilômetros por hora caso o detector de 
pedestres e ciclistas identifique o risco de colisão. 

Outros mecanismos complementam o elevado padrão de prote-
ção. Quando o velocímetro ultrapassa a marca de 65 quilômetros 
por hora, por exemplo, o motorista é avisado toda vez que muda 
de faixa sem usar a seta. O recurso diminui o risco de choque 
motivado por distrações ou, mais grave, por sonolência. Já o 
City Safety reduz a velocidade automaticamente em situações 
de colisão iminente (até 50 quilômetros por hora).

O modelo conta ainda com sete airbags, freios ABS, sistema 
de proteção contra impactos laterais, controle dinâmico de esta-
bilidade e tração e controle avançado de estabilidade. Tudo para 
fazer da sua vida uma aventura cheia de prazeres. 
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Mar cor azul-turquesa, areia branca, belezas naturais, restaurantes e spas 
de prestígio, compras, mergulho, snorkel e golfe. A Riviera Maia reúne tudo 
isso e muito mais. Conheça seus encantos
por Júlia Carmona

c a m i n h o s  d o  m u n d o     R I V I E R A  M A I A

Mordomia personalizada 
Para quem busca um atendimento dedicado, com toda a 

infraestrutura peculiar de um resort all inclusive gran tu-
rismo, a dica é se hospedar nas recém-inauguradas vilas do 
Gran Park Royal de Cancún. A nova ala, que traz à tona o 
conceito butique, tem uma recepção privê – à parte do ho-
tel – e está totalmente reclusa em relação às demais áreas do 
complexo, garantindo a privacidade. As opções incluem va-
randa com hidromassagem e vista para o mar e os hóspedes 
contam com um mordomo para atender às suas preferências, 
vontades e desejos.

A rede de prestígio mundial ainda oferta o sistema de Clu-
be de Férias, no qual os sócios têm direito a uma quantidade 
de créditos, que podem ser usados em uma grande viagem ou 

em algumas escapadas curtas. Ou seja, é ideal para quem vai 
levar toda a família ao Caribe! 

Já para os praticantes ou fãs do mergulho, sem dúvida 
a alternativa é ficar no Park Royal em Cozumel, que possui 
praia particular e área delimitada para snorkel. Esta típica 
ilha caribenha, adornada por rochas calcárias do segun-
do maior recife do mundo – o Parque Nacional Arrecifes –, 
ganhou fama internacional quando o pioneiro oceanógrafo 
francês Jacques Cousteau descobriu a espetacular região e 
desde então virou reduto dos praticantes das atividades de 
imersão. É possível chegar ao local pelo aeroporto internacio-
nal (Cancún/Cozumel) ou pelo ferryboat, que parte da Playa 
del Carmen. 

 www.parkroyal.mx

Curtir o tempo livre já era uma filosofia maia desde tem-
pos muito remotos. A região, que foi uma das portas de 

entrada dessa incrível civilização na América, no decorrer 
dos anos abrigou vilas de pescadores e, em 1999, transfor-
mou-se em um dos destinos turísticos mais procurados do 
mundo, ao lado de Cancún. 

Localizada no Estado de Quintana Roo, no México, a Ri-
viera Maia é banhada pelo Caribe, estendendo-se geografica-
mente por 130 quilômetros – de Puerto Morelos, ao Norte, a 
Punta Allen, ao Sul. Na parte oriental da península de Yuca-
tán, formaram-se luxuosos hotéis e imponentes resorts que 
promovem o estilo maia a finco e encantam os visitantes com 
regalias e uma prestação impecável de serviços. Veja onde 
aproveitar um merecido descanso.

Desfrute caribenho
Com música ambiente, o lounge do Gran Park Royal é o ambiente ideal 
para tomar um drink com amigos e apreciar o pôr-do-sol no Caribe
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O El Camaleón (acima) é um dos campos de golfe mais bonitos do mundo e está 
localizado na Riviera Maia, ao lado do hotel Fairmont Mayakoba. Abaixo, imagens 
do restaurante e spa do premiado Grand Velas Riviera Maya
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Golfe na praia
Indicado na renomada lista do Condé Nast Traveler, o 

Fairmont Mayakoba está entre os melhores do mundo. Si-
tuado à beira-mar na Playa del Carmen, a propriedade se 
espalha naturalmente entre o oceano e o mangue, ocupan-
do 47 hectares. São 401 quartos elegantes, com sistema 
AAA+. Além disso, às portas do hotel-boutique encon-
tra-se o campo de golfe El Camaleón, desenhado por Greg 
Norman, que é um dos mais deslumbrantes do mundo. 
São 7 mil jardas e 18 buracos e uma vista fascinante para a 
prática do esporte, sem contar que o hotel oferece serviço 
de traslado aos praticantes.

 www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya

Spa e cozinha top of mind
A lista de prestígio do Grand Velas Riviera Maya é ex-

tensa. Neste ano, a rede faturou o prêmio Best Luxury 
Resort Spa – America; a premiação Gourmet Awards 2014 
(revista Travel + Leisure) pelo melhor restaurante locali-
zado dentro de um hotel – o Cocina del Autor; foi esco-
lhida pela revista americana Islands Magazine como o me-
lhor hotel do Caribe com sistema all inclusive e apareceu 
em primeiro lugar na “Six kid-friendly Riviera Maya all 
inclusive resorts” por sua programação de alto nível para 
crianças. Realmente o empreendimento se destaca pelo 
serviço diferenciado aliado a ambientes luxuosos, confor-
táveis e com privacidade que podem servir tanto casais 
como famílias. O spa, por exemplo, tem 40 suítes priva-
tivas e tratamentos relaxantes de massagens terapêuticas 
tradicionais, corporais e faciais que vão desde hidrotera-
pia, uma espécie de fisioterapia aquática, até o uso de es-
sências aromáticas, flores, velas e pedras quentes. O resort 
oferece ainda um moderno fitness center equipado com 
os mais novos aparelhos para exercício e aulas de yoga e 
pilates, além de personal trainer e aulas de tai chi. 

 www.grandvelas.com

c a m i n h o s  d o  m u n d o     R I V I E R A  M A I A
LANÇAMENTO ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS

O projeto legal do empreendimento encontra-se aprovado na Prefeitura Municipal de São Paulo (Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 2013/30249-00 publicado em 19/10/2013) e registrado sob o R.2 da Matrícula nº 218.585, em 27/11/2013, no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Projetos 
executivos de arquitetura, paisagismo e decoração sujeitos a alteração sem prévio aviso em decorrência de necessidades técnicas. A vegetação representada nas imagens é meramente ilustrativa e representa o porte adulto das espécies. Na entrega, essa vegetação poderá representar diferença de porte, de 
acordo com o projeto de paisagismo. Os acabamentos e equipamentos das áreas comuns serão entregues conforme memorial descritivo, podendo variar em relação às imagens quanto a modelos e quantidades, respeitando o padrão de qualidade e os conceitos de decoração previstos. As imagens aqui 
representadas poderão não retratar fielmente as cores, as texturas, os brilhos e os reflexos naturais dos materiais presentes no projeto, por se tratar de material impresso. A vista apresentada é meramente ilustrativa e não representa com exatidão a vista real do empreendimento. As lojas do mall serão 
entregues sem fechamento de vidro. O complexo Praça São Paulo é composto por 3 condomínios, sendo o primeiro composto por uma torre de uso misto e uma torre corporativa. O segundo, por duas torres corporativas. O lançamento do terceiro condomínio ocorrerá futuramente, conforme cronograma de 
incorporação. *A viabilidade técnica de junção de duas ou mais unidades vizinhas, assim como a execução do 2º lavabo ou da copa, serão de responsabilidade do adquirente. A Odebrecht desenvolve produtos imobiliários para seus clientes, não investimentos financeiros. A Companhia não garante 
rentabilidade de locação. Eventuais dados estatísticos de rentabilidade presente ou passada não garantem rentabilidade Futura. Incorporadora: Odebrecht Realizações SP 02 Empreendimento Imobiliário Ltda., Av. das Nações Unidas, 4.777, 1º andar, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, São Paulo/SP. 
Intermediação: Abyara Brasil Brokers: Av. República do Líbano, 1.110, Ibirapuera, São Paulo/SP. Tel.: 3088-9200, www.abyarabr.com.br. Diariamente até as 21 h. Creci: 20.363-J. Fernandez Mera Negócios Imobiliários, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.910, Jd. Paulista, CEP01402-002. Tel.: 3066-1000. Creci: 5.425 - J. P1.5.G2.0.

EstruturadoraIntermediação

Utilize um leitor
de QR Code 

para mais 
informações.

VISITE OS DECORADOS NA RUA DR. JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 301
ENTRE O MORUMBI SHOPPING E O CONSULADO AMERICANO. TELEFONE: (11) 2388 1650WWW.PRACASAOPAULO.COM.BR                                                            

Próximo às futuras linhas Lilás e Ouro do Metrô, você encontra um empreendimento
 que une apartamentos, salas comerciais e hotel. Tudo isso ao redor de uma linda praça.

NA REGIÃO QUE MAIS CRESCE EM SÃO PAULO, PRÓXIMO À BERRINI, 
TEM UMA OPORTUNIDADE ÚNICA ESPERANDO VOCÊ.

AfC.ODE_22389-075_PSP_AutoStar_250x310

UMA NOVA SÃO PAULO COMEÇA AQUI.UMA NOVA SÃO PAULO COMEÇA AQUI.

HOTEL

--  Quartos de Hotel

RESIDENCIAL

--  Apartamentos de 53 a 93 m2

OFFICE

-- Salas comerciais 39 a 44 m2

-- Possibilidade de junção de salas.*

AfC.ODE_22389-075_PSP_AutoStar_250x310.indd   1 4/11/14   7:01 PM
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Um clássico
na cidade

Forty-Eight chega ao País com 
uma pegada jovem e urbana, 
sem abrir mão do toque retrô
Por Isabelle Favarin
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Ficha técnica  Forty-Eight

»  Motor: Evolution, refrigerado a ar

»  Cilindrada: 1.200 cm³

»  Sistema de alimentação de combustível: injeção 

eletrônica por porta sequencial (ESPFI)

»  Torque do Motor: 9,8 kgf.m

»  Luzes indicadoras: farol alto, ponto neutro, baixa 

pressão de óleo, piscas, diagnóstico do motor, alerta 

de baixo nível de combustível e de bateria e sistema 

de segurança

»  Painel de instrumentos: Velocímetro eletrônico com 

hodômetro total, relógio, hodômetro parcial duplo, 

luzes indicadoras de LED e indicador de marcha e rpm
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Autostar Harley-Davidson
(11) 3469-6800 (Santo Amaro)
(11) 5627-4444 (Av. Europa)

Entre os detalhes na 
nova versão da moto o 
tanque de combustível 
ganhou nova pintura e 
emblemas de metal 
cromado

Passado e presente se misturam na nova Forty-Eight. A 
motocicleta acaba de ser lançada no Brasil com toque 

retrô e design agressivo, características marcantes da linha 
Dark Custom. O nome é uma homenagem a um clássico de 
1948, ano em que a Harley-Davidson equipou sua primeira 
moto com o tanque peanut, item que, desde então, é marca 
dos modelos Sportster.

O ar saudosista ganha ainda mais destaque devido ao gui-
dão preto estilo Slammed, de perfil baixo e inclinado para 
frente, que exige uma posição de condução mais agressiva. O 
largo pneu MT90, de 130 milímetros na dianteira e 150 milí-
metros na traseira, envolve a roda preta raiada e confere um 
visual único ao modelo. 

Todo o conjunto é inspirado na forma como os pioneiros de 
hot-rod – tradicionais entre as décadas de 30 e 40 – rebaixavam 
seus veículos. A combinação das suspensões dianteira e traseira 
mais baixas, complementadas por um assento que fica a 65 cen-
tímetros de altura do solo, funciona perfeitamente tanto para 
um passeio pela cidade como para uma aventura pela estrada. 

Já o toque de modernidade fica por conta dos novos contro-
les de mão, que estão mais ergonômicos, do sistema eletrônico 
que permite a visualização de diversas informações no painel. 
Tudo integrado de forma inteligente ao design da moto. Além 
disso, os comandos avançados – ideais para relaxar e esticar as 
pernas ao pilotar – e os freios ABS melhoram o desempenho e 
inibem o travamento das rodas nas frenagens mais fortes, com-
plementando essa obra-prima de aço.

Espetáculo nas ruas
Cheio de personalidade, o modelo se destaca ainda pelo seu 

belo e imponente motor Evolution, de 1.200 centímetros cú-
bicos, que também tem um contexto histórico. Instalado pela 
primeira vez em uma moto H-D em 1984, ele é conhecido pelos 
fãs da marca como Blockhead e foi concebido com base nos 
lendários Shovelhead e Ironhead. 

Toda essa potência, aliada à agilidade e à facilidade de 
condução, faz da Forty-Eight uma opção perfeita para o uso 
urbano. Cheia de atitude, a motocicleta é um verdadeiro es-
petáculo sobre duas rodas. Seu estilo emblemático e impo-
nente fica evidenciado ainda pelos retrovisores montados de 
forma invertida.

Cores para todos os gostos
As opções são variadas, das tradicionais Morocco Gold 

Pearl (dourado) e Blackened Cayenne Sunglo (preta) à Hard 
Candy Custom em dois tons diferentes: o Volcanic Orange 
Flake e o Chrome Flake. Trata-se de um acabamento exclusi-
vo, que lembra o estilo rebelde icônico das motos customiza-
das nos anos 70.

Essa exclusividade fica por conta do toque artesanal da 
pintura. São várias aplicações de pequenos flocos metálicos so-
bre uma base prata, envernizados e laminados manualmente. 
Um verdadeiro trabalho de arte. A técnica confere um toque 
único, proporcionando ainda mais charme para a Forty-Eight 
brilhar nas ruas da cidade. 

s h o w r o o m     H A R L E Y - D A V I D S O N
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Notável trabalho de educação de cães 
abandonados dá a eles um futuro digno 

ao mesmo tempo que ajuda a sociedade 
Por Camila Paulos

A história é triste, mas infelizmente é 
comum ver famílias que abandonam 

cachorros na rua por não se comportarem 
da maneira que os donos desejam. Eles 
vão parar em abrigos e nos centros de zo-
onoses das suas cidades e, na maioria das 
vezes, não há perspectiva futura. 

É nesse momento que entra em ação 
Jorge Pereira, adestrador e especialista 
em comportamento animal que faz a sua 
parte para que esse ato termine. Há 16 
anos ele trabalha a harmonia entre pesso-
as e seus pets: “O meu maior desafio é o 
fator humano. Consigo treinar um cão em 
pouco tempo, mas mudar os hábitos dos 
donos é o mais difícil, como quando tra-
tam o bicho como se fosse uma pessoa”, 
revela. Em muitos casos, o dono acha 
que o problema é do animal, quando na 
verdade ele é quem não deu a educação 
necessária ao pet, que sofre por não en-
tender o motivo da repressão e acaba se 
tornando um problema. 

Chance merecida
O enfoque das atividades de Jorge tem 

sido formar cachorros para o bem da so-
ciedade. Os peludos deixam de ser mais 
um entre tantos que foram abandonados 
para se tornar companheiros de porta-
dores de deficiências e doenças, buscar e 
salvar indivíduos e detectar bombas, ar-
mas e substâncias ilegais. 

Ele se inspirou para criar a iniciati-
va, batizada de Segunda Chance, após 
acompanhar um projeto norte-americano 
de reabilitação de presidiários com cães. 
“Por meio da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária, consegui uma parceria 
em que presos do regime semiaberto pos-
sam treinar os animais”, comemora. 

Os bichos adotados e formados pelo 
projeto já têm mostrado suas habilidades 
em diversos países da América Latina. 
Um deles é o Sinatra, capaz de identificar 
uma grande variedade de explosivos e ar-
mamentos. Já o Miúdo localiza espécies 

silvestres, uma enorme ajuda no combate 
a esse tipo de tráfico, e a Jade tem a fun-
ção de encontrar com uma velocidade in-
crível pessoas soterradas. “São todos sem 
raça definida e foram retirados de abrigos 
e centros de zoonoses. Eles não são mais 
um peso para o Estado ou para qualquer 
pessoa”, exalta.

Jorge destaca ainda o trabalho feito 
com um cachorro para encontrar seus se-
melhantes: “Certo dia recebi um pedido 
para ajudar na busca por um cãozinho. 
Assim percebi a oportunidade de uma 
nova função e começamos a treinar um 
animal que teve sucesso já em sua primei-
ra missão. Agora vamos preparar mais de-
les nesse projeto que chamamos de K9”. 
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A segunda paixão 
do adestrador 
são as motos

CORAÇÃO DIVIDIDO
China, Clotilde e Bandida também 
ocupam um espaço importante na 
vida e na lista de paixões do 
adestrador. Porém, não são cadelas, 
mas motocicletas. João conta que 
elas representam um amor antigo e 
que o coração bateu mais forte 
quando assistiu a uma série de TV 
das décadas de 70 e 80 – Chips – 
protagonizada pelos patrulheiros 
rodoviários que usavam motos. 
Ele confidencia que brincava de correr 
e empurrar um pneu de bicicleta 
fingindo ser uma moto até comprar o 
seu primeiro modelo. “Essa é minha 
segunda paixão, depois dos cães. 
Sinto-me abençoado por poder viver 
essas emoções: comunicar-me com 
os mais belos e inteligentes seres do 
nosso planeta e experimentar a 
liberdade e o vento no rosto quando 
estou em duas rodas”, finaliza.

Uma  
segunda

vida

A Autostar apoia o Abrigo Piccolina  
e suas iniciativas. Para conhecê-las,  
acesse www.abrigopiccolina.org.br ou  
ligue (14) 3732.4154. Já o especialista 
pode ser contatado pelo e-mail  
jorge_adestrador@hotmail.com

Jorge Pereira 
com a cachorra 

Pitt Luna, 
resgatada pelo 

Abrigo Piccolina
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Domínio 
asiático

Kia Quoris entra na briga pelo 
mercado prime no País 
Por Felipe Schmieder

Esqueça tudo o que você já viu sobre os espertos 
modelos da montadora sul-coreana que disputam 

espaço entre os automóveis médios e de entrada. O Quo-
ris chegou para brigar pelo mercado de luxo e não econo-
miza requinte nem tecnologia para tal.

Com motor V6 de 3,8 litros e 290 cavalos de potência, 
o veículo possui transmissão automática de oito veloci-
dades e tecnologia shift-by-wire (que remove qualquer 
ligação mecânica entre o seletor e a caixa de velocidades). 
Além disso, é o primeiro modelo da marca a contar com 
tração traseira. Em outras palavras, velocidade pura – no 
sentido literal.

Nesse aspecto, o Quoris dispõe do Smart Cruise Control 
(SCC), sistema de segurança que ajusta a velocidade para 
manter uma distância pré-determinada do veículo à fren-
te, aplicando os freios para manter essa distância constan-
te e freando o carro a uma parada completa, se necessário. 

Classe executiva
Se visto de fora, o Quoris lembra um coupé; por dentro, 

a sensação é de estar embarcando em um voo particular.
Com interior sofisticado e acabamento em couro – até 

aqui, nenhuma novidade para o segmento –, o modelo 
traz assentos frontais elétricos, aquecidos e ventilados. 

O banco do motorista (ou seria melhor dizer poltrona?) pos-
sui 16 formas de ajuste e configurações de memória para até 
dois usuários, enquanto o do passageiro tem dez opções. Já o 
banco traseiro apresenta três estágios de aquecimento no as-
sento e no encosto, com apoio lombar ajustável manualmente 
e apoio de braços central dobrável.

No alto dos seus 5,1 metros de comprimento, o automóvel 
entrega o maior espaço para cabeças e pernas da categoria, 
além de uma cabine que pode ser iluminada pelo generoso teto 
solar de vidro. Vai usá-lo para viagens? Ótima opção, uma vez 
que a capacidade de bagagem não deixa a desejar: 455 litros.

Em LCD de 12,3 polegadas, um dos visores do Quoris pos-

sui dois cilindros com gráficos precisos e oferece ampla gama 
de informações, como as imagens das câmeras externas, que 
captam em 360 graus a visão geral do que acontece ao redor 
de todo o carro.

Um segundo painel, instalado na linha de visão do moto-
rista, é responsável pelo instrumentário e pode ter o layout e 
até o tamanho dos números personalizados. Aqui, a novidade 
fica por conta do ajuste automático do brilho da tela, que 
varia de acordo com o nível de luz no ambiente. As informa-
ções exibidas incluem a velocidade atual, o limite de veloci-
dade local, as instruções de navegação e detecção de ponto 
cego e o Smart Cruise Control.   
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Playground de gente grande
O sistema de infoentretenimento do Quoris é alimentado pelo 

processador Intel Atom. A tela de LCD é sensível ao toque e per-
mite ao motorista aproveitar as funções e serviços de maneira 
prática. Enquanto isso, os passageiros do banco de trás podem 
viajar e curtir um filme nos dois monitores de 9,2 polegadas, 
montados na parte de trás de cada assento dianteiro.

O modelo ainda possui um sistema de áudio eficaz e muito 
potente. Um amplificador digital de 12 canais é posicionado no 
porta-malas, dois alto-falantes estão montados em cada porta 
frontal, três em cada porta traseira, quatro no painel central, e 
dois surround-sound e um subwoofer invertido posicionados 
na prateleira traseira, sem ocupar o espaço do porta-malas. É ou 
não é um tratamento de primeira classe?

Quanto à estética, toda a parte dianteira e traseira do veículo 
foi redesenhada e ganhou novos elementos de iluminação, como 
a dianteira com LED em todas as versões. As rodas de liga leve 
de 17 e 18 polegadas também foram reformuladas. 

Os faróis de LED inteligentes oferecem um padrão de variação  
de luz, incluindo iluminação curta (para cidade), de médio 
comprimento e largura e longa (alta velocidade, acima de 110 km/h)

Autostar KIA
(11) 5643-3800 (Interlagos) 

(13) 3202-4040 (Santos)

Ficha técnica  Kia Quoris
» Motor: Lambda V6, 3.8 litros, gasolina 

» Potência: 290 cv

» Câmbio: transmissão automática de oito velocidades

» Distância entre eixos: 3.045 mm

» Porta-malas: 455 l

» Suspensão: pneumática

Baixe agora

App com navegação simples e dinâmica para curtir  
a sua revista onde, quando e como quiser.

Quatro rodas, duas rodas, lifestyle, tendências 
e muito mais no seu tablet e smartphone

www.autostar.com.br
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A nova geração do MINI Cooper está ainda mais robusta, potente e confortável
Por Rafael Persan

Ele mudou. E para melhor
O novo MINI Cooper chega ao Brasil somente no iní-
cio do segundo semestre, mas já está dando o que falar. 

Lançado recentemente em Porto Rico, território dos Estados 
Unidos no Caribe, o modelo apresenta características de car-
ro potente: maior, mais espaçoso e com significativos avanços 
em conforto, segurança, equipamentos e acabamento.

A nova geração foi ligeiramente ampliada e chegará com 
3,82 metros de comprimento (3,85 metros no caso do Cooper 
S). Já a área envidraçada foi modificada para oferecer melhor 

Fichas técnicas   
MINI Cooper
» Motor: TwinPower Turbo Technology 3 cc

» Potência: 100 kW/136 bhp em 4.500 – 6.000 rpm

» Torque: 220 Nm em 1.250 – 4.000 rpm

»  Aceleração: de 0-100 km/h: 7,9 s

MINI Cooper S
» Motor: TwinPower Turbo Technology 4 cc

» Potência: 141 kW/192 bhp em 4.700 – 6.000 rpm

» Torque: 280 Nm em 1.250 – 4.750 rpm

»  Aceleração: de 0-100 km/h: 6,8 s

Autostar MINI
(11) 3254-9999 (República do Líbano)
(11) 5645-3000 (Nações Unidas) 

O interior do MINI teve 
várias alterações no 
volante e no painel de 
instrumentos, além da 
telona que abriga as 
configurações, a central 
multimídia e o acesso à 
internet 4G

visibilidade ao motorista e diminuir a sensação de claustrofo-
bia que causava em algumas pessoas. Além disso, o porta-ma-
las quadriplicou de tamanho: saiu de 51 litros para 211. Sem 
perder o design emocional da marca, a grade frontal agora é 
inteiriça e sublinhada por tomada de ar, o conjunto óptico 
tem forma elíptica e os faróis alongados em LED. 

Também é considerado um grande avanço para a família 
MINI os novos motores de três e quatro cilindros, no caso do 
Cooper S, bem como o novo câmbio de seis marchas (manual 

e automático) com engate certeiro e seletor sensível ao toque. 
Outras características positivas são a aceleração – que vai, 
em média, de zero a cem quilômetros por hora em 7,9 segun-
dos – e as rodas de liga leve de 15 polegadas (Cooper) ou de 
16 polegadas (Cooper S).

Rico em detalhes
O interior do veículo também teve várias alterações, a co-

meçar pelo volante que recebe novo formato e o painel de 

instrumentos que finalmente incorpora o velocímetro, além 
da telona que abriga as configurações do carro, a central mul-
timídia e telefônica e o acesso à internet com velocidade 4G. 
Já na parte inferior estão os novos comandos de ar-condi-
cionado, que agora são automáticos e detêm regulagem para 
duas zonas de resfriamento.

Para oferecer mais conforto, os bancos estão mais anatô-
micos e elegantes, mesclando materiais como tecido e couro, 
e o traseiro ganhou mais espaço. 

s h o w r o o m     M I N I
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Com um visual retrô, a Triumph Thruxton chega para  
arrebatar o coração dos apaixonados por um estilo clássico  
Por Claudia Zani

A adrenalina não tem idade e atravessa as décadas sob duas rodas. 
Pelo menos para os saudosistas do estilo Café Racer – originário 

da década de 60 – que não abrem mão de sentir o rosto cortando o 
vento em alta velocidade. A Triumph Thruxton 900, que agora passa a 
ser montada em solo nacional e chegou recentemente às lojas do País, 
consegue unir o mundo clássico com o esportivo. 

Com retrovisores bar-end (fixados nas pontas), o guidão deixa o 
piloto com um posicionamento mais rebaixado para conduzir a má-
quina de dois cilindros paralelos, de 865 cc, oito válvulas com duplo 
comando e câmbio de cinco marchas. Apesar da mesma configuração 
de sua irmã, a Boneville T100, a Thruxton tem um desempenho mais 
aprimorado, já que a potência foi ampliada em 69 cavalos.  
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A Thruxton 900 é inspirada nos anos dourados, mas 
a tecnologia é atual e o comportamento, esportivo, 

incluindo pedaleiras recuadas e guidão baixo

Sua dirigibilidade esportiva ganha precisão 
com os garfos de 41 milímetros e dois amortece-
dores cromados que incluem ajuste de pré-carga 
da mola e tornam a viagem mais estável, com mais 
controle em curvas de alta velocidade. Exibindo 
suas rodas de alumínio raiadas, o modelo vem 
equipado com um disco de freio dianteiro de 320 
milímetros, totalmente flutuante, oferecendo mui-
to mais segurança que as motos dos anos 60 que 
ela homenageia.

A Thruxton tem um tanque capaz de levar 
até 16 litros de combustível e o quadro construí-
do com tubos de aço, em desenho clássico. Duas 
opções de cores estão disponíveis para o modelo: 
Preto Phantom ou Verde Brooklands, ambas com 
uma faixa dourada clássica que atravessa o tanque 
e semicarenagem do farol, dando um toque ainda 
mais retrô ao visual da motocicleta. 

Ficha técnica  Thruxton 900
»  Motor: Refrigerado a ar, DOHC, duplo paralelo, 360 graus de intervalo  

de ignição e cinco marchas

»  Cilindradas: 865 cc

»  Potência máxima: 69 ps @ 7400 rpm

»  Torque máximo: 69 Nm @ 5800 rpm

»  Altura do assento: 820 mm

»  Distância entre eixos: 1.490 mm

»  Comprimento: 2.150 mm

»  Capacidade do tanque: 16 l

»  Peso: 230 kg 

Nos tempos em que a diversão nas grandes cidades 
da Inglaterra era ir de um café de beira de estrada 
ao outro para encontrar os amigos, os apaixonados 
pelas duas rodas não se contentavam com os 
modelos disponíveis na época. Afinal, queriam fazer 
os trajetos em alta velocidade e apostando corridas 
com suas motocicletas. Esse espírito competitivo e 
o desejo por doses de adrenalina fizeram com que 
os pilotos preparassem suas máquinas, deixando 
suas criações rápidas e estilosas. Assim nasceu o 
termo Café Racer, que atravessou o tempo e até 
hoje inspira os modelos da marca inglesa e ganha 
cada vez mais adeptos.

CAFé RACER?

CAFE RACER
Autostar Triumph

Av. Chucri Zaidan, 75 

(11) 2663-8181



Bikram ou Hot Yoga: 90 minutos 
e 26 posturas em uma sala 
com temperatura até 40oC

Versátil, o yoga atrai novos praticantes com modalidades  
em Stand Up Paddle e em salas superaquecidas 

por Meiriele Duarte

Saindo
tradicional

do

Associado a um estilo de vida saudável e ao 
equilíbrio do corpo e da mente, o yoga continua 

conquistando adeptos em todo o mundo. A prática 
milenar criada na Índia vem sendo aprimorada e no-
vas modalidades não param de surgir. Variações 
como o Stand Up Paddle Yoga (SUP Yoga) e o Bikram, 
também conhecido como Hot Yoga, tornam a ativida-

de ainda mais estimulante e intensificam o trabalho 
de força, flexibilidade, equilíbrio e concentração 
proporcionados pelo exercício tradicional. 

Em meio a tantas possibilidades, é inevitável a dú-
vida sobre qual modalidade praticar. Na essência, o 
que diferencia uma vertente da outra são os estímulos 
de cada uma delas. Para Viviane Duarte, professora 
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Bikram
Hot Yoga São Paulo > www.hotyogasaopaulo.com
Yoga Lab > www.ayogalab.com

SUP Yoga
Paddle Club Ilhabela > paddleclub.com.br

A prática do Stand Up Paddle (SUP) Yoga 
aprimora ainda mais o equilíbrio, a força 
e o grupo de músculos do abdômen

certificada pela Aliança Internacional de Yoga, com 
formação na Califórnia (EUA), o importante é abrir a 
mente e experimentar. “Cada pessoa vai se identificar 
mais com um estilo, com um professor e com uma at-
mosfera. As novas modalidades desafiam mais do que 
o yoga tradicional, proporcionando outras percepções 
do corpo. Seja qual for a escolha, o praticante sempre 
perceberá os benefícios da modalidade em sua vida.”

Bikram ou Hot Yoga
Durante 90 minutos, os alunos executam uma 

sequência de 26 asanas (posturas físicas) de forma 
dinâmica, sempre em uma mesma ordem. A tempe-
ratura ambiente, mantida de 38 a 40 graus Celsius, 
aquece os músculos, previne lesões e desintoxica o 
corpo. Recomendado para todas as idades e níveis 
de capacidade física, o Bikram proporciona bene-
fícios que incluem a perda de peso, prevenção de 
doenças e retardo dos efeitos do envelhecimento, 
controle mental e redução do estresse.

SUP Yoga 
Como o próprio nome sugere, o Stand Up Paddle 

Yoga é a execução da atividade sob uma prancha na 
água. Nesta modalidade, o equilíbrio, a concentra-
ção, a força e o trabalho de core – grupo de músculos 
que compõem o abdômen – são levados ao extremo. 
A mente também é grande beneficiada pelo prazer 
do contato com a natureza. O SUP Yoga é adequado 
a todos os níveis, inclusive aos iniciantes. Mas, como 
cair na água faz parte do desafio e da diversão, é im-
prescindível saber nadar.

Independentemente da escolha, a principal reco-
mendação é identificar as próprias limitações físicas 
e sempre respeitá-las. “Aproveite a conexão interna 
proporcionada pela prática para ouvir o que seu cor-
po tem a dizer”, reforça Viviane Duarte. 
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Os clientes Autostar agora contam com mais um diferencial quando o assunto é blin-

dagem de veículos: podem entender, em detalhes, como funciona todo o processo. 

Em todas as lojas – exceto as de motocicletas –, os vendedores contam com uma apre-

sentação em tablet que, didaticamente, apresenta o sistema exclusivo de blindagem da 

rede. “Muitos clientes tinham dúvidas, alguns até achavam que só os vidros eram blin-

dados”, explica Fernando Portella, diretor de Marketing da Autostar. “Nossa blindagem é 

completa e muito segura. Utilizamos aramida e aço cortados e dobrados em equipamen-

tos especiais, mantendo intacto o design dos carros”, completa ele, que formatou a nova 

apresentação com o engenheiro e gerente da Autostar Blindados, Alex Cirillo.

Além do material visual, ficam disponíveis aos clientes os vidros, as mantas e o aço 

cortado a laser em cada uma das lojas. Assim, é possível tirar todas as dúvidas sobre 

blindagem diretamente no local onde o cliente fez a aquisição e, se preferir, o carro já sai 

da concessionária blindado – com todas as vantagens e garantias que a Autostar oferece.  

Passo a passo 

Autostar Blindados 
Avenida Europa, 646, Jardim Europa  

(11) 3060-2525 

Os clientes MINI Autostar participaram, no 

dia 12 de abril, de um bate e volta especial 

em comemoração aos cinco anos de presença da 

marca no País. 

Saindo de São Paulo, com destino a Campinas, os 

70 participantes encararam um rally de regularida-

de, em que o objetivo é seguir um trajeto determi-

nado, mantendo médias horárias pré-estabelecidas. 

Pais, filhos e amigos se dividiram em 33 modelos 

MINI e, ao chegarem ao interior, curtiram o clima 

de descontração tão comum à marca em um deli-

cioso almoço.

cinco anos
MINI 
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Algumas lojas Autostar mudaram ou estão 

mudando para que os clientes das conces-

sionárias sejam ainda melhor atendidos. 

Confira, ao lado, todos os endereços e telefones 

atualizados da rede de serviços e saiba quais são 

essas mudanças.

De mudança

21124-008-AFC-AUT-CHRY-JeepGrandCherokee AutostarMagazine 25x31 Ed16.indd   1 4/1/14   7:10 PM

Pilotar um modelo da marca de motocicletas 

mais icônica do mundo pede estilo à altura. É 

por isso que a loja Triumph da Avenida Chucri Zaidan 

oferece os acessórios pessoais que mais combinam 

com cada perfil, do moderno ao clássico – passando, 

claro, pelo retrô.  Bonés, óculos, jaquetas de couro, 

camisetas e outros itens dividem espaço com um 

showroom repleto de inúmeras opções de motocicle-

tas. É visitar e sair de máquina e estilo novos!

Triumph
Estilo  

Autostar Chrysler: está agora em novo endereço. Av. Francisco Morato, 

1.706, tel. (11) 5180.8400.

Autostar Kia: funciona em dois endereços apenas. Av. Interlagos, 1.550, 

em São Paulo, tel. (11) 5643.3800, e Av. Dr. Washington Luís, altura do 

número 280, em Santos, tel. (13) 3202.4040. 

Autostar MINI: mudou também para um novo endereço. Av. República do 

Líbano, 2.054, tel. (11) 3254.9999.

Autostar BMW: além das lojas nos Jardins e na Vila Olímpia, a marca 

também chega ao Brooklin em breve. Av. Morumbi, 7.600, tel. (11) 

5645.3000. 

Para mais informações e serviços, acesse: www.autostar.com.br.

Autostar Triumph
Av. Chucri Zaidan, 75 | (11) 2663-8181



R E T R O V I S O R P o r  L u c a s  S l o s b e r g a s

B M W  T u r b o

Em 1972, a BMW deixou o público de boca aberta ao 
apresentar o primeiro protótipo de turbo na Alemanha. 

Criado por Paul Bracq, o motor tinha quatro cilindros, 1990 
cc e conseguia atingir uma velocidade de até 250 quilôme-
tros por hora.

Já, em 1973, foi lançado o primeiro modelo para ser co-
mercializado no mercado, o BMW 2002 Turbo, com 240 
cv, 5 marchas e 3.340 cc – o mesmo que levou os pilotos 
a conquistar campeonatos de peso (Fórmula 2, o European  

Touring Car Champion e o World Sidecar Champion). A 
função da turbina passou a ser aplicada nos veículos para 
aumentar o torque e a potência do motor, proporcionando 
a construção de motores menores e mais potentes, além de 
ajudar na redução de emissão dos poluentes.

Com o passar dos anos, a BMW só aprimorou essa tecnolo-
gia. O atual motor TwinPower Turbo, por exemplo, hoje é usa-
do em praticamente todas as linhas e modelos para oferecer o 
melhor desempenho e a dirigibilidade precisa dos veículos.  7
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Você sabia que o primeiro BMW turbo foi desenvolvido há 40 anos?

turbinada

ABOVE AND BEYOND

ABOVE AND BEYOND
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