
O novo 911 Speedster
Tributo a um sonho
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O novo 911   Speedster personifica o nosso sonho atemporal 
do carro esporte, como em 1948, quando pela primeira vez 
ele tomou uma forma – a do  Porsche  356. Ele expressa 
aquilo que a marca  Porsche simboliza há mais de 70 anos: 
um homem audacioso e seu sonho.  Carros esporte leves e 
possantes. Le  Mans e mais de 30.000 vitórias em corridas. 
Com o 911. O motor boxer na traseira e a chave da ignição à 
esquerda. Milhares e milhares de curvas – e ainda mais 
motoristas. Mas, também, audaciosos conceitos de veículos 
e novas ideias. Independentemente do que o carro esporte 
do futuro trouxer, o 911   Speedster lembra quanto fascínio 
pode estar guardado em um grande sonho. 

Você deseja ver o 911   Speedster a toda velocidade?  
Escaneie o código ou visite  
www.porsche.com/911speedster-highlights  
para ver o filme.

Uma história que move e comove.  
E isso desde mais de 70 anos.
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Uma homenagem aos 70 anos da  Porsche não pode existir 
sem números como 356, 718, 911, 917, 918 ou 919. Mesmo 

assim, basta uma única palavra para agregar tudo aquilo 
que a marca simboliza, como uma lente convergente: 

 Speedster. Pois o conceito personifica as virtudes originais 
da  Porsche: purismo, construção leve, eficiência e prazer 

de dirigir no seu estado original.

Virtudes que consolidaram a marca  Porsche nos EUA. O 
356  Speedster alcançou rapidamente uma grande 

popularidade a partir de meados dos anos 50. Os 
universitários californianos iam durante a semana às 

universidades de Stanford e de Berkeley – e nos fins de 
semana, ao autódromo Laguna Seca. Onde o “Pooorsch” por 

vezes deixava tudo para trás nos circuitos de corrida de 
domínio dos concorrentes.

Mas o conceito de veículo também faz uma ponte elegante 
entre o 356 e o 911. Pois o 911   Speedster atual lembra em 

muitos detalhes o conhecido antecessor: pelo para-brisa 
mais curto, a capota purista e, sobretudo, os característicos 

streamliners, também chamados carinhosamente de 
“double bubbles”. Destaque visual: a arte gráfica 
automobilística e o interior bicolor do opcional pacote de 

design Heritage.

Todos os modelos  Speedster têm muito o que contar desde 
1954, como mostram as 7 histórias de 7 décadas de  Porsche 

espalhadas neste catálogo. Elas confirmam, também, a 
veracidade do slogan de um anúncio dos anos 70: “Ninguém 

precisa dele, mas todos querem ele.”

Do 356 ao 911.

O  Speedster: uma história de amor.

911  Carrera  Speedster “Turbolook” (série G), 1989

356 A  Speedster, 1958

911  Carrera  Speedster (993), 1995

911   Speedster (997), 2010

911  Carrera 2  Speedster (964), 1992



10 A Ideia 911   Speedster

Pode-se gravar um álbum. Produzir um filme. Ou construir 
um automóvel. O novo 911   Speedster é nossa homenagem  
ao jovem sonho de 70 anos de Ferry  Porsche. Limitado  
a 1.948 exemplares, este presente especial de aniversário 
presta homenagem a essa ideia que atravessa a história  
da  Porsche como uma longa estrada cheia de curvas.

Uma homenagem sem empréstimos solenes? Inadmissível. 
No novo 911   Speedster, elas estão presentes no para-brisa 
curto, na silhueta plana e nos inconfundíveis streamliners na 
traseira. Essa homenagem vira intensidade graças ao motor 
boxer aspirado de 4,0 litros. Um presente do 911   GT3  RS, 
contando com uma vigorosa potência de 375 kW (510 CV) e 
um torque máximo de 9.000 rpm.

Pode-se homenagear o sonho do carro esporte. Ou dar-lhe 
vida. É o que fazemos com o pacote de design Heritage,  
que é disponibilizado pela primeira vez para o novo  
911   Speedster. Comprometido com o brasão, este pacote  
de equipamentos foi refinado com detalhes de alta qualidade 
da  Porsche  Exclusive  Manufaktur e une desta forma  
tradição e futuro, fundindo-os em uma única entidade 
atemporal. 

Assim, o novo 911   Speedster torna-se o protagonista de um 
emocionante “road movie”. O enredo: 70 anos de  Porsche. 
Está na hora do filme começar: Câmera, gravando!

Isso é o que devíamos ao nosso sonho.
E ao seu sonho.

A Ideia 911   Speedster.

 
As informações sobre consumo de combustível, emissões  
de CO₂ e classe de eficiência do 911   Speedster e do 911   GT3  RS  
podem ser encontradas na página 85.



Desempenho: 4,0 litros de cilindrada, motor boxer de 6  
cilindros, 375 kW (510 CV) de potência, 470 Nm de torque,  

0–100 km/h em 4,0 s, velocidade máxima: 310 km/h.  
Ronco inconfundível de um motor aspirado de alto  

desempenho, puro-sangue e baseado no 911   GT3  RS.

Purismo: câmbio manual esportivo GT de 6  marchas com 
cursos curtos e função embreagem dupla dinâmica. Capota 

de baixo peso com aletas e fechamento elétrico, painéis 
das portas em construção leve com alça e rede para objetos, 

sem bancos traseiros.

Dinâmica veicular: suspensão de corrida proveniente  
do 911 GT3 com direção do eixo traseiro adaptado 

especificamente ao 911   Speedster, suportes dinâmicos  
de motor e sistema de estabilização de direção orientado 

para o desempenho.

Segurança: freios de cerâmica  Porsche  Ceramic  Composite 
 Brake (PCCB), sistemas de estabilização de direção e de 

retenção, bem como um sistema de proteção em 
capotagem de acionamento automático em caso de 

emergência.

Construção leve: capô e tampa traseira, para-lamas, bem 
como bancos de concha integral em polímero reforçado 

com fibra de carbono (PRFC), para-choques dianteiro e 
traseiro em poliuretano de baixo peso, discos de freio de 

compósito de cerâmica, sistema de escapamento de 
construção leve com silenciador e saídas em aço inoxidável.

Homenagem: "empréstimos" solenes no interior e exterior 
do veículo, com edição limitada mundialmente a 1.948 

exemplares. Ademais, disponível sob encomenda: o pacote 
de design Heritage com arte gráfica automobilística e 

revestimento em couro bicolor com elementos na cor 
Conhaque e inscrições douradas. 

Road movie: classificação indicativa de 18 anos.
Eis aqui os principais destaques. 

Destaques.

 
As informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência do 911   Speedster e do 911   GT3  RS podem ser encontradas na página 85.
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Mas isso pode ficar ainda mais fascinante. O para-brisa bem 
curto confere ao veículo um aspecto mais fino, compacto e 
atlético. No  Speedster, isso tem uma tradição de longa data. 
E 3 bons motivos: a proximidade da pista, o jogo de sedução 
com os elementos e a esportividade em estado puro. 

As rodas de 20  polegadas forjadas em liga leve, com 
travamento central e brasão da  Porsche, indicam 
proximidade ao circuito automobilístico. E abrem as cortinas 
para os freios de cerâmica  Porsche  Ceramic  Composite 
 Brake (PCCB), que vêm instalados de série. No seu âmago,  
“o  Speedster” é um modelo  Porsche GT. Quanto ao design, 
ele é fenomenal.

Um 911 bem definido. E, de alguma forma, também não. 
Talvez o  Speedster é o conceito de 911 mais independente 
que você vai encontrar pelas estradas deste mundo.  
E certamente um dos mais belos.

Não há dúvida: as proporções, as linhas do design e a 
linguagem das formas são inconfundíveis. Os para-lamas em 
CFRP são musculosos, os faróis têm formato redondo – 
enfim, típico 911. Também o revestimento da dianteira, com 
suas grandes aberturas de ar de refrigeração e o lábio de 
spoiler preto são típicos – dos modelos 911 GT. Assim como 
a linha de contorno do capô em carbono. É evidente, pois o 
design e a larga carroceria se baseiam no 911 GT3. 

Bom demais para ser verdade?
Melhor ainda.

Design exterior.
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Além da silhueta fina, a vista traseira mostra outro traço 
distintivo e inconfundível do  Speedster: os streamliners 
dinâmicos. Eles estão posicionados sobre a tampa traseira 
em carbono, a qual foi moldada a partir de uma única peça  
e, por isso, é bem resistente. 

Sem sombra de dúvida, os streamliners são a impressão 
digital de todos os 911   Speedster. Elaborados com fluidez 
aerodinâmica, eles estendem a linha dos apoios de cabeça 
na direção da traseira do veículo. No novo 911   Speedster,  
eles são mais alongados e têm um contorno mais delineado 
do que nunca. Omitindo assim a leve protuberância que a 
traseira larga dos dias do passado tinha.

Particularidade esportiva do novo 911   Speedster: a traseira 
atlética, o sistema de escape esportivo com as 2 saídas 
centrais de escape, bem como o revestimento traseiro em 
construção leve com aberturas adicionais para saída de ar. 

O novo 911   Speedster: nossa contribuição para embelezar as 
ruas. E um hino a elas. Um 911 bem especial. 



 Quem adquire um conversível, ainda mais um com uma 
capa tão leve, como o  Speedster, precisa ser otimista 

mesmo. Pois ele – ou ela – crê que o tempo bonito vai 
prevalecer, que a chuva vai passar longe e, no caso de 

dúvida, o sol vencerá.

Visto sob esse prisma, o conceito do  Speedster é a 
homenagem perfeita às viagens a céu aberto e às estradas 

costeiras do mundo. Ao sol batendo na pele. Ao vento 
contrário no rosto. Sempre com a trilha sonora de seu motor 

boxer roncando nas costas. Como num filme bom. É assim 
que cada  Speedster celebra a própria vida. Ele vem e passa 

como uma leve bolsa de praia, e não como uma mala 
volumosa. Só falta a prancha de surfe, que dá um alô de 

sua posição cômoda sobre o banco do passageiro.

Essa filosofia afirmativa da vida está presente no provérbio 
ainda válido que foi criado por ocasião do primeiro 

911   Speedster lançado pela  Porsche: “Um Cabriolet é um 
carro fechado para se andar com o teto aberto. Um 

 Speedster é um carro aberto para se andar com o teto 
fechado.”

Tudo ficará bem.

Os motoristas do  Speedster são 
otimistas.

356  Speedster, 1955356  Speedster, 1954
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Já desde 1954, o  Speedster personifica a leveza de se dirigir 
com a capota aberta. Pela tranquilidade que todos 
desejamos na vida. Mas somente quem tem um teto protetor 
sobre a cabeça pode se sentir livre de preocupações, se por 
acaso as nuvens fizerem o tempo fechar.

Para esse caso, nossos engenheiros pesquisaram e 
encontraram uma solução que, na forma de capota de 
construção leve, satisfaz tanto os parâmetros puristas  
do 911   Speedster quanto os seus exigentes requisitos  
de conforto e proteção contra ventos e intempéries. 

A capota é concebida em desenho compacto e firme. Graças 
ao travamento elétrico, é possível abri-la e fechá-la sem  
fazer grandes esforços. Poucos passos bastam para guardála 
debaixo da tampa traseira. As 2 aletas de tecido, que apontam 
para trás, têm uma bela aparência. Elas sublinham o corte 
delgado da capota. Portanto, ao que tudo indica, a previsão é 
de bons tempos, mesmo se o tempo fechar. 

A previsão: de bons tempos.
Mesmo em caso de chuva.

Capota.

Design
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Racionalizado. Purista. Preto. E com vários itens em couro.  
O equipamento esportivo do interior do novo 911   Speedster  
é dedicado ao simples ato de dirigir. De dirigir com estilo, 
obviamente.

O volante esportivo é clássico, na cor Preto e seu aro vem em 
couro, enquanto a marca de 12 horas atesta a proximidade ao 
esporte automobilístico. Os instrumentos evocam o design 
dos anos 60, quando os mostradores da  Porsche eram 
brancos, e os números e os marcadores, verdes. Sinal de 
nobreza: a inscrição “ Speedster” na cor Prata no friso 
decorativo do lado do passageiro.

A plaqueta com o logotipo comemorativo entre os bancos 
destaca a edição limitada a 1.948 exemplares do novo  
911   Speedster. Não por acaso, o número também evoca o 
ano do nascimento do primeiro carro esporte sob o nome 
 Porsche. 

A esportividade acentuada é personificada por itens do 
interior em carbono aparente, como frisos dos estribos  
da porta e friso decorativo do painel de comando com a 
inscrição “ Speedster”. Alças como abridores de porta 
garantem um consistente design de construção leve.  
Bem no estilo de um modelo  Porsche GT. Isso também  
se aplica à alavanca de mudança curta com manopla  
de couro na cor Preto.

 
1 Volante esportivo com marca de 12 horas
2 Plaqueta da edição limitada entre os bancos, espaço suplementar de 

armazenamento
3 Bancos de concha integral em couro na cor Preto com faixa central em 

couro perfurado, apoio de cabeça com inscrição “ Speedster” bordada  
na cor Preto

A história do carro esporte. 
Ao alcance de suas mãos.

Design interior.
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Os bancos de concha integral de polímero reforçado com 
fibra de carbono (PRFC) em carbono aparente têm um ajuste 
elétrico da altura e oferecem, apesar do desenho esportivo, 
comodidade e conforto, bem como o máximo suporte lateral 
– por exemplo, em estradas costeiras com muitas curvas.  
As laterais dos bancos, a faixa central perfurada do banco, 
bem como os apoios de cabeça com inscrição “ Speedster” 
bordada na cor Preto, vêm em couro liso na cor Preto.  
O característico perfil cinturado dos bancos e as ranhuras  
na faixa central dos bancos foram concebidos com base no 
design do 918   Spyder.

Ar condicionado automático? Não é obrigação num veículo 
de espírito tão livre – isto é, não vem de série, mas está 
disponível como opcional sem custo adicional. Também 
estão disponíveis como opcionais sem custo adicional o 
 Porsche  Communication   Management (PCM) incl. navegação 
on-line, o pacote de som  Plus e o módulo  Connect  Plus incl. 
Apple®  CarPlay. Resumindo: você decide quanto purismo 
você deseja ostentar.

Sobre os bancos traseiros não há muito o que falar. Pois no 
caso deste 911, eles simplesmente não estão presentes. Um 
 Speedster enfim, com o DNA de um modelo GT da  Porsche.

 
1 Revestimento em couro na cor Preto, costuras decorativas do revestimento 

em couro na cor Vermelho, coroa do volante com marca de 12 horas na cor 
Vermelho, cintos de segurança na cor Vermelho Real



Paris, Salão do Automóvel de 1950. Ferry  Porsche conversava 
com Max Hoffman, importador de carros esporte europeus 

que vivia em Nova Iorque. A  Porsche esperava poder vender 
– por ano – 5 veículos nos EUA. Hoffman também apontou 
o número 5 – por semana. 

Natural da Áustria, Hoffman possuía um faro apurado para 
o mercado norte-americano e era um vendedor genial. Em 

seu showroom na Park Avenue, ele elogiava o 356 de 
“German Automotive Jewel”, trouxe o carro para o circuito 
de corrida e convenceu pilotos de corrida como Briggs 

Cunningham a dar voltas num  Porsche. O faturamento com 
o 356 subiu rapidamente de somente alguns poucos 

exemplares no início para 1.514 no ano de 1955.

O principal truque de Hoffman: ele pediu uma versão 
espartana do 356 para o mercado americano, um  Speedster. 
O modelo barato custava somente 2.995 dólares, o que fez 

o 356  Speedster virar um sucesso de vendas. Com um peso 
de 760 kg, o carro era muito rápido e tinha vidros 

encaixáveis, 2 bancos e capota simples. Não demorou para 
estrelas de Hollywood, como James Dean ou Steve 

McQueen, se apresentarem em generosas máquinas “Made 
in Germany”. O resto? É história automobilística. 

Notável também é um detalhe que só pesa poucos gramas, 
mas que se tornou o símbolo da marca: num almoço de 

negócios, Hoffman incitou Ferry  Porsche a criar uma insígnia 
de qualidade esteticamente agradável para “seus” carros 

esporte  Porsche. Em consequência, Ferry  Porsche convidou 
seu diretor de propaganda Hermann Lapper, bem como o 

talentoso desenhista e projetista Franz Xaver Reimspiess, 
para desenhar esboços. Dessa forma surgiu o atemporal 

brasão da  Porsche.

Win on Sunday, sell on Monday.

Porque os EUA amam o  Speedster.

356  Speedster na frente da Hoffman Motor  Car Company em Nova Iorque, 1954 Ferry  Porsche (à esquerda) e Max Hoffman, New York, 1951
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Inscrições “ Speedster” douradas na traseira e nas laterais 
dos streamliners completam o conceito geral harmonioso. 
Feito em design histórico: os brasões da  Porsche no capô e 
nos travamentos centrais das rodas, que estão pintadas na 
cor Platina (acetinada). 

A capa para carro para uso interior no design específico  
do veículo com arremate dourado permite que o  
charme histórico do pacote de design Heritage de seu 
911   Speedster fique sempre bem conservado.

O pacote de design Heritage do 911   Speedster é o início 
de uma série de novos pacotes de equipamentos da 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur. Com referência 
autêntica à história da  Porsche e com muito amor aos 
detalhes, iremos transpor com estilo a nossa tradição 
de carros esporte para o futuro também aos modelos 
vindouros. 

 
1 Capa para carro para interior com arremate dourado
2 Inscrição “ Speedster” dourada na traseira
3 Roda pintada na cor Platina (acetinada), capa do cubo da 

roda com brasão  Porsche histórico, PCCB com pinças de 
freio pintadas na cor Preto (alto brilho) e inscrição 
“ PORSCHE” na cor Branco

Estamos muito comprometidos com nossa herança 
esportiva. E a honramos com o pacote de design Heritage 
disponível sob encomenda no novo 911   Speedster. Os 
numerosos detalhes de alta qualidade e um excepcional 
pacote completo também mostram quanta satisfação 
sentimos com esse compromisso. Pois o pacote de design 
Heritage foi concebido por designers da  Porsche e 
implementado com a mais refinada arte da manufatura na 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur. Equipado com um 
automobilismo purista, ele traz seu piloto com estilo às 
raízes da marca.

A base do pacote de design Heritage é formada por uma 
pintura clássica e esportiva na cor Prata GT metálico. Uma 
reminiscência dos tempos do pioneirismo automobilístico, 
quando a maioria dos carros de corrida ainda dominavam  
os circuitos de corrida neste tom de cor.

A extremidade dianteira pintada parcialmente na cor Branco 
evoca com seu nostálgico design as versões do 356 
projetadas para corridas. O chamado “Lollipop” nas portas e 
no capô tem caráter icônico e oferece ao mesmo tempo a 
oportunidade exclusiva de fazer do 911   Speedster o carro 
esporte dos seus sonhos: opcionalmente, com o “48” – em 
referência ao ano de fundação da  Porsche – ou seu número 
de largada personalizado. A inscrição histórica “ PORSCHE” no 
lado do piloto complementa o look. As pinças dos freios de 
cerâmica do  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB) vêm 
pintados exclusivamente nesta versão na cor Preto (alto 
brilho) e com uma inscrição “ PORSCHE” na cor Branco.

Linha genética ou linha ideal?
Ambas, para ser exato.

Pacote de design Heritage.
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No interior, itens em couro natural de alta qualidade na cor 
Conhaque completam a aparência geral do revestimento em 
couro bicolor. Por exemplo, os bancos de concha integral 
vêm completamente em couro na cor Conhaque, o brasão 
histórico da  Porsche está estampado nos apoios de cabeça. 
Os encostos dos bancos estão pintados na cor Prata GT 
metálico. 

A estampa “ Porsche  Exclusive  Manufaktur” na tampa do 
compartimento do console central destaca o estúdio onde  
se deu o refinamento deste exclusivo veículo. Contraste 
fascinante: o pacote do interior pintado na cor Prata GT 
metálico. Uma joia: a majestosa inscrição “ Speedster” 
dourada no friso decorativo do painel de comando.

Dourado é, também, a cor do logo comemorativo na plaqueta 
da edição limitada entre os bancos. O esquema de câmbio da 
alavanca de mudança vem na cor Conhaque. A mesma cor da 
marca de 12 horas de caráter esportivo no volante, que 
geralmente é todo na cor Preto. O volante, assim como a 
chave do carro pintada na cor do exterior, traz o brasão 
histórico da  Porsche. A respectiva carteira da chave em 
couro na cor Conhaque vem adornada pela inscrição 
“ Speedster” – tal como os frisos dos estribos em aço 
inoxidável anodizado na cor Preto. Fixação em detalhes? 
Digamos com mais propriedade: muito amor aos detalhes.

 
1 Banco de concha integral em couro na cor Conhaque com brasão histórico 

da  Porsche estampado no apoio de cabeça, plaqueta da edição limitada 
com logo comemorativo dourado

2 Alavanca de mudança com esquema de câmbio na cor Conhaque
3 Tampa do compartimento com estampa “ Porsche  Exclusive  Manufaktur”, 

chave do veículo pintada, com carteira da chave em couro
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O rotor que dá corda no relógio é projetado no mesmo estilo 
que o design da roda do 911   Speedster. Pintura nas cores: 
Platina (acetinada) ou prateada. O rotor está preso a uma 
fixação central que traz o brasão histórico da  Porsche.

A pulseira é fabricada com couro e fio de alta qualidade 
idênticos aos dos bancos do 911   Speedster. Um mecanismo 
de troca rápida permite trocar facilmente a pulseira de couro. 
No relógio da Edição em design Heritage, também bate o 
primeiro calibre de manufatura com Werk 01.200 da  Porsche 
Design e garante o desempenho máximo graças a sua 
exclusiva tecnologia. 

O cronógrafo para o 911   Speedster da  Porsche Design  
em design Heritage e o cronógrafo para o 911   Speedster  
da  Porsche Design estão restritos a um total de 1.948 
exemplares, da mesma forma como os modelos 
911   Speedster.

Uma tradição da qual cuidamos com muito carinho: o rigor 
preciso da marcação do tempo. A cada segundo. E há  
7 décadas de história da  Porsche. Uma vez mais voltamos  
às nossas origens e escrevemos um capítulo novo da 
história. Com o 911   Speedster com pacote de design 
Heritage e o respectivo cronógrafo 911   Speedster no design 
Heritage. Um relógio que não permite apenas ler o tempo, 
mas sim 70 anos de história da  Porsche.

A caixa é um peso-leve de titânio. O mostrador iguala-se aos 
instrumentos redondos no 911   Speedster: números e 
marcadores verdes, combinando com ponteiros brancos. O 
“70” na escala do taquímetro está realçado em verde, como 
os números do conta-giros do  Porsche  356 de 1948. Nobres 
detalhes na cor Ouro decoram o mostrador: o logo da 
 Porsche Design e a inscrição “ Speedster”. 

É preciso cuidar das tradições.  
Principalmente as atemporais.

Cronógrafo da  Porsche Design em design Heritage.
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Um símbolo em comum que cria exclusividade: o número de 
série gravado no fundo da caixa do relógio é igual ao número 
de série de seu veículo. Elegante e esportivo ao mesmo 
tempo: o mostrador em carbono. As artes gráficas no 
mostrador têm o mesmo visual que o painel de instrumentos 
e o conta-giros do 911   Speedster. Discrição, é a inscrição 
“911   Speedster” na posição de 9 horas. Histórico: o “70” na 
escala do taquímetro – em homenagem à data 
comemorativa da  Porsche. 

A pulseira de alta qualidade do relógio é feita no mesmo 
couro especial para veículos que o utilizado no interior do 
911   Speedster. O mesmo também vale para o fio das 
costuras. Por meio de um mecanismo de troca rápida, é 
possível trocar facilmente a pulseira de couro. 

O 911   Speedster e o seu respectivo relógio podem ser 
encomendados exclusivamente junto a um Centro  Porsche. 
Da mesma forma que o seu veículo pode ser personalizado 
de acordo com os seus desejos, o rotor de seu relógio  
pode ser customizado para combinar com o aro solicitado.  
O veículo e o relógio são fornecidos juntos. O cronógrafo  
para o 911   Speedster e o cronógrafo da  Porsche para o 
911   Speedster em design Heritage possuem também um 
edição limitada a um total de 1.948 exemplares, como  
os modelos 911   Speedster. 

Mais informações encontram-se em  
porsche-design.com/timepieces 

É possível escrever a história do tempo – e, ao mesmo 
tempo, escrever a história da  Porsche: com o 911   Speedster  
e o cronógrafo para o 911   Speedster. Pois ambos foram 
concebidos conforme os princípios de um  Porsche: com 
trabalho árduo no desenvolvimento, um extenso programa  
de testes e muito amor aos detalhes. Resumindo: uma 
homenagem a cada segundo da história da  Porsche. 

A “chave da ignição” do relógio é um rotor preto inspirado na 
roda do 911   Speedster. Vigor puro: o movimento do rotor 
através da liga de tungstênio de distribuição sequencial. 
Esbanjando um estilo autêntico, o rotor é preso por uma 
fixação central com brasão da  Porsche. 

Uma vez puxada a corda do movimento do relógio, ouve-se 
um som baixo, mas firme do motor do relógio na caixa de 
leve titânio: o calibre com Werk 01.200 da  Porsche Design 
com função flyback, ponte de mecanismo otimizada ao 
impacto e certificado oficial COSC. O que o distingue de um 
cronógrafo sem função flyback? No caso de cronometragens 
consecutivas de intervalos, os botões do cronógrafo são 
acionados três vezes: para parar, para zerar e para reiniciar  
a cronometragem. No cronógrafo para o 911   Speedster, as 
cronometragens de intervalos são desencadeadas 
automaticamente com só um aperto do botão. 

Acompanhando o tempo há décadas.  
E, mesmo assim, completamente atemporal.

Cronógrafo da  Porsche Design para o 911   Speedster.



O nome  Speedster é a combinação das palavras “speed” e 
“roadster”. Sua estreia foi no 356  Speedster. Um carro 
esporte que já personificava no ano de 1954 o purismo 

automobilístico da  Porsche: sem aquecedor, mas com vidros 
encaixáveis, bancos mais duros, para-brisa parafusado, 

capota leve. Para compensar, uma boa porção de 
desempenho. No começo, eram 55 CV e mais tarde, no  

356 A  Carrera GT  Speedster com o legendário motor boxer 
do  Carrera, até 115 CV. E, graças à construção leve, uma 

velocidade máxima de 202 km/h. 

Mais de 30 anos depois surgiu o 911   Speedster baseado no 
modelo G: mais leve que o 911  Carrera Cabriolet, graças ao 

para-brisa plano e curvilíneo, ele foi concebido para oferecer 
ar fresco e prazer de dirigir. A potência do motor do modelo 

911  Carrera  Speedster (série G) não aumentou em 
comparação com o 911  Carrera, mas a sensação era tão 
purista e libertadora como nos saudosos anos 50. O mesmo 

era válido para o 911  Carrera 2  Speedster (964), que foi 
produzido numa pequena escala de somente 930 unidades. 

A um custo adicional de 25.875 marcos alemães, foram 
produzidos 15 exemplares com carroceria larga no visual 

“Turbo Look”. Hoje, eles são cobiçadas peças de colecionador.

O 911   Speedster de 2010 oferece claramente mais 
desempenho: seu motor boxer de 3,8 litros era responsável 

por desenvolver uma “speed” de 300 kW (408 CV) nas 
estradas. E, além disso, evoca os tempos antigos em muitos 

dos detalhes do design, como p. ex., as rodas Fuchs. O mais 
recente capítulo deste emocionante conceito automotivo 

foi escrito pelo 911   Speedster atual. A literalidade com a 
qual ele trata o assunto “Speed” pode ser conferida no 

capítulo Desempenho.

Aberto para o desempenho.

 Speedster? Vem de speed.

356  Speedster, 1954 911   Speedster (997), 2010



Desempenho



46 Desempenho

O sistema de 4 válvulas, que usa balancins e mecanismo da 
válvula com tucho mecânico, também foi testado e 
comprovado em circuitos de corrida. O bloco do motor e os 
cabeçotes são de alumínio, a biela de titânio forjada. Graças 
ao VarioCam, o ajuste da posição da árvore de cames se dá 
com precisão, de acordo com a rotação e o estado de carga. 
6 válvulas tipo borboleta individuais em cada cilindro 
permitem um ótimo fornecimento de ar a esses.

A regulagem estéreo lambda regula a composição dos gases 
de escape e monitoriza a conversão dos poluentes nos 
catalisadores. Para reduzir as emissões de partículas, o  
911   Speedster possui um filtro de partículas. O processo de 
regeneração necessário do filtro de partículas ocorre de 
forma independente e despercebida. A carga extra do 
sistema de escape esportivo devido ao filtro de partículas 
adicional pôde ser mais do que compensada por um novo 
conceito de construção leve. 

Resultado de todas as medidas tomadas: uma reação direta 
e um veículo com um desempenho típico do automobilismo. 
E isso com a incomparável trilha sonora de um motor 
aspirado puro-sangue. Deslumbrante. E, além disso, 
fabulosamente rápido.

A longa história cheia de curvas do  Speedster tem um núcleo 
bem físico: seu motor instalado bem fundo na traseira. No 
novo 911   Speedster, neste lugar está acomodado um 
volumoso motor boxer aspirado com 4 litros de cilindrada. 
Dando asas a um conceito de alta rotação que alcança 
9.000 rpm. O torque máximo se dá a 470 Nm. E a potência, 
a incríveis 375 kW (510 CV). 

Tudo menos normal também são os valores de aceleração  
e velocidade. Pois com o câmbio manual esportivo GT de  
6  marchas, o novo 911   Speedster avança em apenas 4,0 s de  
0 a 100 km/h. A aceleração só acaba além dos 300 km/h.  
A quem ele puxou? Ao 911 GT3 – e a seu irmão em termos  
de desempenho, o 911   GT3  RS.

Altamente robusto e potente, o motor RS se baseou 
inicialmente no motor do 911  GT3  Cup. Do automobilismo 
também provém o princípio de lubrificação com cárter seco 
e reservatório separado de óleo, bomba de óleo de pressão 
totalmente variável e lubrificação altamente eficiente dos 
alojamentos dos rolamentos através do virabrequim. 

Desde 1954, o  Speedster vem acelerando. 
Para, então, sumir em 4,0  segundos.

Motor.

 
As informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência do 911   Speedster 
e do 911   GT3  RS podem ser encontradas na página 85.



Helmuth Bott foi um colaborador de “carteirinha” da  Porsche. 
Nascido nas planícies à beira da Serra da Suábia, o 

serralheiro de profissão foi piloto de testes e pioneiro de 
 Weissach. Deixou seu legado, sobretudo no automobilismo. 

Exerceu papel importante, também, no desenvolvimento 
do 911. Seu parecer categórico sobre a manobrabilidade de 

um protótipo do 901, após testá-lo, em 1962 ficou famoso: 
“Catastrófico!” Aparentemente, surtiu efeito. Não só o 911, 
mas sua carreira também tomou impulso. Em 1978, ele  

se tornou Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da 
 Porsche  AG. 

Bott amava o vento contrário, algo bem característico dos 
primeiros anos do esporte automobilístico. Sua paixão pelo 

purismo e por carros abertos deve explicar porque ele 
promoveu um sonho muito especial contra determinados 

oponentes dentro da companhia: a reedição do  
356  Speedster no 911. 

A ideia estava pronta, mas faltava um protótipo. Para isso, 
em 1983, a carroceria de um 911 SC Cabriolet foi reduzida 

radicalmente: para-brisa, capota, máquina de vidro, apoios 
de braço, bancos de emergência – tudo removido. O 

 Speedster resultante, o carro com o distinto banquinho 
atrás do banco do piloto acabou virando, ao fim de tudo, 

um exemplar único não aprovado para ruas. Com seu para-
brisa em vidro acrílico praticamente irreconhecível e poucos 

centímetros de altura, ele era radical demais e não se tornou 
somente uma homenagem ao 356  Speedster, e sim um 

precursor do 911   Speedster. Assim, após um espetacular 
carro conceito de design para o IAA em setembro de 1987, 

o 911   Speedster foi lançado no começo de 1989.

Radicalmente aberto.

Helmuth Bott (1925–1994),  
batalhador pelo  Speedster.

911  Carrera 3.2  Speedster (série G), 1988
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Cada troca de marcha no novo 911   Speedster aumenta a 
adrenalina – e empurra você para a frente. Mas ele também 
traz você de volta ao passado. A uma época em que trocar 
marchas ainda significava trabalhar braços e pernas, e cada 
marcha era fruto de um esforço. 

Neste sentido, o câmbio manual esportivo GT de 6  marchas 
é uma homenagem à sensação original do carro esporte. 
Graças a cursos curtos de pedal e alavanca, e trocas de 
marcha altamente precisas. Sem focar necessariamente em 
cada décimo de segundo, mas no prazer incondicional de 
dirigir e nas emoções puras.

Uma coisa é certa: com o câmbio manual da  Porsche, você 
vai dirigir como antigamente. Com a sensação de um carro 
esporte GT genuíno. Com a função embreagem dupla 
acionável, ficará difícil esconder o seu sorriso constante. E o 
ronco irá fazer os ouvidos tremerem. Independentemente da 
marcha em que você estiver no momento.

De volta às raízes.
Em 6  marchas.

Câmbio manual esportivo GT de 6  marchas.
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suporte mais rígido do motor. Além disso, os suportes 
dinâmicos do motor reduzem as oscilações verticais do 
motor em uma aceleração com carga máxima. Resultado: 
uma força motriz mais uniforme e maior no eixo traseiro, 
maior tração e melhor aceleração. E em caso de direção 
moderada, o conforto de direção aumenta, graças a um 
ajuste mais suave dos suportes dinâmicos do motor.

 Porsche Active Suspension   Management (PASM, aprox. 
25 mm rebaixada em relação ao 911  Carrera): o ajuste 
eletrônico do sistema de amortecedores controla 
continuamente a força de amortecimento em cada uma das 
rodas, em função das condições da estrada e do estilo de 
direção. Você pode selecionar através de uma tecla entre  
2 programas esportivos. O modo Normal foi projetado para 
uma direção esportiva em vias públicas. O modo  Sport foi 
projetado especialmente para proporcionar aceleração  
lateral máxima e tração ideal em pavimentos completamente 
planos – caso você queira, de repente, correr em circuitos  
de corrida. 

 Porsche  Stability   Management (PSM): o PSM é um sistema 
de controle automático para estabilização nos limites da 
dinâmica de direção. O sistema pode ser desativado 
completamente em 2 níveis. Para uma manobrabilidade 
particularmente esportiva.

Perto do chão, mais perto ainda do automobilismo esportivo: 
essa é a filosofia do novo 911   Speedster. Sua suspensão é 
oriunda do 911 GT3. Ela é direta como pede o automobilismo 
e o veículo tem a aderência forte típica de um veículo GT. 
Além disso, todos os sistemas de regulagem de suspensão 
foram adaptados ao 911   Speedster.

Direção do eixo traseiro: desempenho e aptidão para o dia a 
dia são reunidos, de série, pela direção do eixo traseiro com 
ajuste esportivo. A baixas velocidades, o sistema move as 
rodas traseiras na direção contrária às dianteiras. Isso leva a 
um encurtamento virtual da distância entre eixos. Curvas 
fechadas podem ser feitas de forma mais dinâmica. Até 
estacionar fica mais fácil. A altas velocidades, o sistema 
move as rodas traseiras no mesmo sentido tomado pelas 
rodas dianteiras. Através da extensão virtual da distância 
entre eixos, a estabilidade de direção e a agilidade 
aumentam, sobretudo na faixa da velocidade máxima.

Suportes dinâmicos do motor: o sistema controlado 
eletronicamente minimiza vibrações e balanços perceptíveis 
de toda a linha de transmissão, especialmente do motor. E 
combina as vantagens dos suportes para motor rígidos e 
macios. Em caso de mudanças de carga e em curvas rápidas, 
a dirigibilidade fica notavelmente mais estável através de um 

Nós homenageamos uma lenda da  Porsche.
E as estradas.

Suspensão e pacote Chrono.
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 Porsche  Torque  Vectoring (PTV):  o sistema opera com um 
bloqueio mecânico do diferencial traseiro. Para uma maior 
tração e um aumento da dinâmica lateral, bem como uma 
maior estabilidade veicular, em mudanças de carga em 
curvas e na troca de faixa.

Rodas e pneus:  o veículo está assentado sobre rodas de 
20  polegadas forjadas em liga leve na cor Preto (acetinada) 
com travamento central. Pneus esportivos aprovados para  
as ruas conferem a aderência necessária.*

Pacote Chrono:  o pacote Chrono opcional, além de oferecer  
o cronômetro analógico e digital no painel de comando, 
permite cronometrar, salvar e analisar tempos de volta no 
circuito preferido ou no percurso habitual. É possível registrar 
quaisquer percursos e definir percursos como referência. 

O opcional  Porsche  Communication   Management (PCM) 
disponível sem custo adicional é complementado pela 
indicação de desempenho. Ela informa o motorista no painel 
de instrumentos, entre outros, a potência e o torque 
entregues atualmente pelo motor. 

 
1 Roda pintada na cor Preto (acetinado)
2 Roda pintada na cor Prata
3 Rodas pintada na cor Preto (acetinado) com borda da roda pintada na cor 

Vermelho Real  Porsche  Exclusive  Manufaktur

 
*  Devido à profundidade de perfil reduzida, há um perigo elevado de aquaplanagem  

em pistas molhadas.



O 911  Carrera  Speedster (993). Um carro que na verdade 
não existe. A edição? Exatamente um exemplar. Trata-se 

de uma homenagem bem exclusiva de 1995. Mais 
precisamente: um presente para o aniversário de 60 anos 

da  Porsche a “Butzi” (Ferdinand Alexander  Porsche), o filho 
de Ferry  Porsche que nos anos 60 foi responsável pelo 

design do 911.

Na verdade, em meados dos anos 90, a Diretoria da  Porsche 
havia decidido retirar o  Speedster dos catálogos de venda 

após o fim da produção da geração 964. Mas em 1995 os 
engenheiros de Zuffenhausen ainda tinham um “Super 

Trunfo” nas mangas: um lindíssimo 911   Speedster refrigerado 
a ar na poética cor Verde Aventura metálico com rodas de 

aro de 17  polegadas e uma potência de 200 kW (272 CV), 
que o acelerava a 100 km/h em 6,6  segundos. Velocidade 

máxima? 265 km/h. Sensação ao volante? Única, no 
verdadeiro sentido da palavra.

Os proprietários deste veículo especial são hoje os 
descendentes de F. A.  Porsche. Sua casa se encontra no 

Museu da  Porsche. No entanto, ele é regularmente dirigido, 
atuando como parte do “Museu sobre Rodas”. Por exemplo, 

na belíssima Rodovia Alpina Grossglockner, na Áustria. Ou 
em uma das inúmeras rotas com curvas do mundo, o lar 

original do  Speedster.

Fica em família.

Um exemplar único para F. A.  Porsche 
(1935–2012).

911  Carrera  Speedster (993), 1995
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Não temos nada contra sensações nostálgicas, mas quando 
se trata de segurança ativa, investimos na tecnologia 
automobilística testada e aprovada de nossos tempos: nos 
discos de freio perfurados de cerâmica do  Porsche  Ceramic 
 Composite  Brake (PCCB). Seu diâmetro é de 410 mm na 
dianteira e 390 mm na traseira – para um alto desempenho 
de frenagem cumprindo as mais altas exigências. No novo 
911   Speedster, ele vem de série.

O uso de freios com pinça fixa monobloco de alumínio de 
6  pistões no eixo dianteiro (amarela ou, no pacote de design 
Heritage, preta) e de freios com pinça fixa monobloco de 
alumínio de 4  pistões no eixo traseiro (também amarela ou, 
no pacote de design Heritage, preta) proporciona uma 
pressão de frenagem extremamente elevada e, sobretudo, 
constante durante a desaceleração.

Especialmente sob altas cargas há condições favoráveis para 
distâncias de frenagem curtas. Além disso, a segurança na 
frenagem a altas velocidades aumenta devido à excelente 
resistência ao efeito de fading do PCCB.

A vantagem do sistema de freios de cerâmica está na leveza 
extrema dos discos: eles são cerca de 50 % mais leves do 
que os discos de ferro fundido comuns de fabricação e 
dimensão semelhantes. O resultado da redução das massas 
não suspensas e rotativas: uma melhor aderência à pista e 
maior conforto para se dirigir, sobretudo em pistas 
irregulares. Assim como mais agilidade e uma 
manobrabilidade aprimorada. 

Há 70 anos, não há nada que nos pare.
Com uma exceção.

 Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB).



A história da marca  Porsche não seria bem monótona se 
todos esses anos tivesse seguido adiante sem um arranhão 

qualquer? Houve muitos altos e baixos, reviravoltas 
inesperadas e, é claro, muitas curvas. Em homenagem à 

estrada, gostaríamos de concluir apresentando duas rotas 
perfeitas do  Speedster – lições de História aplicada, por 

assim dizer. 

Na Califórnia, ao longo da Pacific Coast Highway, linhas 
costeiras escarpadas, praias arenosas e mares agitados se 

encontram. Chamada de "Highway Number 1", ela passa 
por lugares como Los Angeles, Malibu e San Francisco, 

percorrendo um total de 655 milhas. As legendárias praias 
de surfe e a vida descontraída da cidade estão bem próximas 

umas das outras. E o autódromo de Laguna Seca também 
fica pertinho. Resumindo: essa rota é uma liberação para a 

alma. Contanto que você dirija com a capota aberta mas, 
como todo mundo sabe, no sul da Califórnia nunca chove 

(mas se chover também é temporal). 

“Home is where the heart is” diz um ditado. Na Estrada 
montanhosa da Floresta Negra – uma das mais antigas 

estradas de férias da Alemanha – nosso coração bate forte. 
Ela começa em Baden-Baden e sobe ao longo de densas 

florestas, com muitas curvas até o cume da Floresta Negra 
do Norte. Pistas de esqui vão passando à beira da estrada 

entre as montanhas até o Lago Mummel. No mais tardar, é 
agora que o passeio pega o gosto de férias. E caso você 

esteja à procura de uma inspiração adicional, recomendamos 
dar uma esticada até o Museu da  Porsche, em Stuttgart, 

onde você pode sentir ao vivo os 70 anos da  Porsche.

É a sua vez.

Entre: a curva está chamando.
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O novo 911   Speedster é um carro esporte com quase 70 anos 
de história da  Porsche para contar, mas que ainda assim 
irradia todo o frescor da juventude. Cada fibra sua, cada 
parafuso, cada detalhe conta a história de uma marca 
fascinante. Com tal leveza que ele nem aparenta a idade que 
tem. É esse contraste entre o antigo e o novo que caracteriza 
o núcleo de cada  Porsche  Speedster. 

Dentro deste espírito, a mais nova edição celebra o prazer  
de dirigir em si. Sobretudo, graças a um motor RS que 
praticamente não conhece limites de desempenho. O carro 
esporte perfeito para sonhadores, especialmente aqueles 
que andam com os olhos abertos. 

Tudo isso faz do novo 911   Speedster a nossa homenagem  
ao carro esporte. E a seu futuro. Construí-lo não foi uma 
simples atividade cotidiana. Nós colocamos nele muito  
amor e romantismo automobilístico. Esperamos que nossa 
paixão seja contagiante. Se concorda com isso, você precisa 
dirigi-lo. Afinal, não existe idade certa para a paixão da 
juventude. 

O novo 911   Speedster.

Primeiro amor?
A sua segunda chance.

Resumo.
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Cores metálicas do exterior. Cores especiais do exterior.

Branco  Carrara metálico Vermelho  Carmim

Giz

Preto

PretoAzul Miami

Lava Alaranjada

Verde Lizard

Branco

Prata GT metálicoPreto

Cinza Ágata metálicoVermelho Real

Preto intenso metálicoAmarelo Racing

Preto

Cores de série do exterior.
Cor de série do interior.  
Painel de comando/revestimento/bancos.

Revestimento em couro na cor de série do interior.  
Painel de comando/revestimento/bancos.

Cor da capota.

Cores do exterior. Cores do interior.
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Como realizamos esses desejos? Com tranquilidade e 
dedicação – em precisos trabalhos executados à mão e 
materiais de alta qualidade, tais como couro, carbono  
ou alumínio. Assim, criamos um produto feito de dedicação  
e da refinada arte do trabalho manual. Em outras palavras:  
a intersecção ideal entre caráter esportivo, conforto,  
design, e seu gosto bem pessoal. Enfim, um  Porsche  
com a sua assinatura. 

Nós lhe oferecemos uma grande variedade de opções de 
acabamento sofisticado. Visualmente e tecnicamente.  
Para o exterior e o interior do veículo. Desde uma alteração 
mínima até modificações complexas. Pois a sua inspiração  
é a nossa paixão.

Deixe-se inspirar pelos nossos exemplos nas próximas 
páginas e saiba em www.porsche.com/exclusive-manufaktur 
tudo sobre a configuração deste carro excepcional.

Nossa experiência já vem de muito tempo. Pois desde o 
começo a  Porsche se dedicou à realização dos desejos dos 
clientes. Até 1986, ainda o chamávamos de “Programa de 
pedidos especiais”, e depois, de  Porsche  Exclusive. Hoje, 
atende pelo nome de  Porsche  Exclusive  Manufaktur.

Nós amamos o que fazemos. Nós amamos nosso trabalho. 
Em cada costura, cada centímetro quadrado de couro, em 
todos os pequenos detalhes, dedicamos a mesma devoção. 
Compartilhamos nossa experiência e paixão acrescidas com 
sua inspiração para criar um veículo. Desta forma, 
transformamos sonhos em realidade. Diretamente da fábrica.

Isso só é possível com originalidade, entusiasmo e amor ao 
detalhes. E já tem início na consultoria pessoal. Pois o que 
sempre ansiamos é: realizar seus desejos individuais e, 
assim, transformar “um”  Porsche no “seu”  Porsche.

A inspiração é sua. A paixão é nossa. 

 Porsche  Exclusive  Manufaktur.
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Um exemplo de configuração da 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur.

Mais gostoso do que o ar condicionado:
vento contrário. 

O novo 911   Speedster na cor Giz.

1 Revestimento dos estribos pintado, triângulo da janela 
em carbono

2 Rodas pintadas na cor Preto (acetinado) com borda da 
roda pintada na cor Vermelho Real

3 Faróis principais LED pretos incl. sistema de iluminação 
 Porsche  Dynamic  Light  System (PDLS), tampa do 
sistema de limpeza de faróis pintada na cor Preto 
(acetinada)

4 Pacote adicional do interior com painel da porta e jatos 
de ar revestidos em couro

5 Cintos de segurança na cor Vermelho Real, pacote do 
interior em couro, pacote do interior com costuras 
decorativas e bordados na cor contrastante Giz
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– não disponível  código/opção mediante custo adicional ● série  disponível, sem custo adicional

 Porsche  Exclusive  ManufakturFrisos dos estribos em aço inoxidável anodizado na cor 
Preto com inscrição “ Speedster”

 Porsche  Exclusive  ManufakturTampa do compartimento com estampa  
“ Porsche  Exclusive  Manufaktur”

 Porsche  Exclusive  ManufakturPinças de freios do PCCB pintadas na cor Preto,
brasão histórico da  Porsche na capa do cubo da roda

74

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Motor.
Tanque de combustível de 90 l ● 082

Tampa do tanque em visual de alumínio ● série

Suspensão.
Sistema de elevação do eixo dianteiro ● 474

Rodas.
Rodas pintadas na cor Preto (acetinado), capa do cubo da roda com brasão da  Porsche  ● série

Rodas pintadas na cor Alumínio (acetinado), capa do cubo da roda com brasão da  Porsche ● 341

Rodas pintadas na cor Prata, capa do cubo da roda com brasão da  Porsche ◼ 346

Rodas pintadas na cor Platina (acetinada), capa do cubo da roda com brasão da  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XDH

Rodas pintadas na cor Preto (acetinado) com borda da roda pintada na cor Vermelho Real,  
capa do cubo da roda com brasão da  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XGT

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Exterior.
Pacote de design Heritage 
–  Exterior: arte gráfica de automobilismo no design Heritage na cor Branco, tampa dos limpadores de faróis 

pintada na cor Branco, inscrições “ Speedster” na traseira e streamliners dourados, brasão histórico da 
 Porsche no capô e capas do cubo da roda, pinças de freio do PCCB pintadas na cor Preto com inscrição 
“ PORSCHE” na cor Branco, rodas pintadas na cor Platina (acetinada), capa para carro para interior em 
design específico do veículo 

Observação: disponível somente em combinação com a cor do exterior Prata GT metálico.

–  Interior: revestimento em couro bicolor na cor Preto-Conhaque (bancos de concha integral, parte inferior 
do painel de comando, apoios de braços, tampa do compartimento do console central e puxadores em 
couro natural na cor Conhaque), volante esportivo GT completo na cor Preto com marca de 12 horas em 
couro na cor Conhaque e brasão histórico da  Porsche, tampa do compartimento com estampa “ Porsche 
 Exclusive  Manufaktur”, encostos dos bancos pintados na cor Prata GT metálico, aberturas nos encostos 
dos bancos pintadas na cor Prata GT metálico, pacote do interior pintado na cor Prata GT metálico, brasão 
histórico da  Porsche nos apoios de cabeça, nobre inscrição “ Speedster” (dourada) no friso decorativo do 
painel de comando, alavanca de mudança com esquema na cor Conhaque, plaqueta de edição limitada com 
logo comemorativo dourado, frisos do estribo da porta em aço inoxidável anodizado na cor Preto com 
inscrição “ Speedster”, chave do veículo pintada na cor Prata GT metálico com brasão histórico da  Porsche e 
carteira para chave em couro na cor Conhaque com estampa “ Speedster”, jatos de ar revestidos em couro, 
tapetes personalizados com debrum de couro na cor Preto, quebra-sóis em couro, moldura do console 
central em couro na cor Preto

 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● XWW

Ausência de itens do pacote de design Heritage 
Exterior: ausência da arte gráfica de automobilismo no design Heritage na cor Branco.  
Observação: a tampa dos limpadores de faróis é pintada na cor Prata GT metálico.  
Todos os demais itens do pacote de design Heritage permanecem 
 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● XWV

Números de largada personalizados para o pacote de design Heritage
 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● CHW

 Porsche  Exclusive  ManufakturRodas pintadas na cor Preto (acetinado) com borda da 
roda pintada na cor Vermelho Real

 Porsche  Exclusive  ManufakturRodas pintadas na cor Platina (acetinada)

Rodas pintadas na cor Alumínio (acetinado)

Personalização | Equipamento personalizado
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– não disponível  código/opção mediante custo adicional ● série  disponível, sem custo adicional

Bancos esportivos adaptáveis  Plus

 Porsche  Exclusive  ManufakturFaróis principais LED pretos incl. sistema de iluminação 
 Porsche  Dynamic  Light  System (PDLS)

Faróis principais bixênon

Película de proteção contra batidas de pedras, 
transparente

 Porsche  Exclusive  ManufakturConcha inf. dos retrov. ext.  SportDesign pintada na cor 
Preto (alto brilho)

 Porsche  Exclusive  ManufakturConcha superior dos retrovisores externos  SportDesign 
em carbono

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Exterior.
Concha superior dos retrovisores externos  SportDesign em carbono 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XJW

Concha inf. do retrov. ext.  SportDesign pintada na cor Preto (alto brilho)
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XCS

Triângulo da janela em carbono
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CSX

Tampa dos limpadores de faróis, pintada
 Porsche  Exclusive  Manufaktur 
–  em cor do exterior
–  em cor do exterior diferente

●

●
XUB
CGU

Abridores de porta pintados em Preto (alto brilho) 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XJA

Revestimento dos estribos pintado 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XAJ

Película de proteção contra batidas de pedras, transparente ◼ 526

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Luz e visibilidade.
Lanternas traseiras escurecidas ● série

Faróis principais bixênon ● série

Faróis principais LED pretos incl. sistema de iluminação  Porsche  Dynamic  Light  System (PDLS) 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XEY

Retrovisores internos e externos com antiencandeamento automático com sensor integrado de chuva ● P13

Pacote design de iluminação ● 630

Climatização e vidros.
Ar-condicionado automático de 2 zonas ◼ 573

Para-brisa degradê ◼ 567

Bancos e opcionais para os bancos.
Bancos de concha integral ● série

Bancos esportivos adaptáveis  Plus (18 modos, elétricos) ◼ P07

Aquecimento dos bancos ● 342

Segurança.
Extintor de incêndio ● 509

 Porsche   Vehicle    Tracking   System   Plus (PVTS   Plus) ● 7I2

Sistemas de conforto e assistência.
Piloto automático ● 454

Câmera de marcha a ré ● 7X9

HomeLink® (abridor da garagem livremente programável) ● 608

Equipamento personalizado | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento personalizado
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– não disponível  código/opção mediante custo adicional ● série  disponível, sem custo adicional

 Porsche  Exclusive  ManufakturTapetes personalizados com debrum em couro

 Porsche  Exclusive  ManufakturTampa do compartimento em couro com brasão da 
 Porsche

 Porsche  Exclusive  ManufakturJatos de ar revestidos em couro

 Porsche  Exclusive  ManufakturChave do veículo pintada, com carteira da chave em 
couro

Coroa do volante com posição de 12 horas na cor Vermelho

 Porsche  Exclusive  ManufakturPacote do interior pintado

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Interior.
Tapetes ● 810

Pacote para fumantes ● 583

Rede para objetos na área do passageiro ◼ 581

Cintos de segurança coloridos
 Porsche  Exclusive  Manufaktur
– Cinza Prata
– Vermelho Real
– Amarelo Racing
– Azul Miami

●

●

●

●

XSH
XSX
XHN
XHY

Pacote do interior pintado
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

◼ EKA/EKB

Jatos de ar pintados 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CTR

Lâminas dos jatos de ar pintadas
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CDN

Moldura do painel de controle do ar-condicionado pintada 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHL

Chave do veículo pintada, com carteira da chave em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● DFS

Interior em couro.
Revestimento em couro na cor Preto ● Código

Costuras decorativas do revestimento em couro, na cor Vermelho ● 749

Coroa do volante com posição de 12 horas na cor Vermelho ● 886

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Interior em couro.
Pacote do interior em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

◼ EKC/EKD

Pacote adicional do interior com painel de comando em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CZW

Pacote adicional do interior painel da porta em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CXM

Pacote do interior com costuras decorativas e bordados em cor contrastante 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVX

Revestimento da coluna de direção em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XNS

Revestimento da coluna de direção em couro com costura decorativa em cor contrastante
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVA

Interior do revestimento dos estribos em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XTG

Interior do revestimento dos estribos em couro com costura decorativa em cor contrastante
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVB

Túnel central dianteiro em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XZM

Jatos de ar revestidos em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CTK

Tampa do compartimento em couro com brasão da  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XPT

Equipamento personalizado | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento personalizado
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– não disponível  código/opção mediante custo adicional ● série  disponível, sem custo adicional

Cronômetro do pacote Chrono

Sistema de som  Surround da BOSE®

 Porsche   Communication    Management (PCM)

 
1) A conexão à internet pode ser feita por meio do  cartão  SIM integrado da  Porsche ou através de seu próprio  cartão  SIM habilitado para dados. Para usar o hotspot Wi-Fi através do 

 cartão  SIM integrado no veículo, é necessário adquirir um pacote de dados Wi-Fi na  Porsche  Connect  Store. Para usar o hotspot Wi-Fi através de seu próprio  cartão  SIM, é necessário  
um contrato pago com o provedor de telefonia móvel de sua preferência.

2) Informações detalhadas sobre o escopo do  Porsche  Connect podem ser consultadas em: www.porsche.com/connect 
3) Somente em combinação com  Porsche  Communication   Management (PCM; código I8L).

 Porsche  Exclusive  ManufakturPedais e apoio dos pés em alumínio

 Porsche  Exclusive  ManufakturTapetes em carbono com debrum em couro

 Porsche  Exclusive  ManufakturFrisos dos estribos da porta em carbono iluminados

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Interior em couro.
Quebra-sóis em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XMP

Tapetes personalizados com debrum em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CFX

Encostos do banco esportivo  Plus em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XWK

Encostos do banco esportivo  Plus em couro com costura decorativa em cor contrastante
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVC

Interior em carbono.
Pacote do interior em carbono ● série

Frisos dos estribos da porta em carbono ● série

Frisos dos estribos da porta em carbono iluminados
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XXD

Frisos dos estribos da porta em carbono personalizados e iluminados
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CXE

Tapetes em carbono com debrum em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHM

Tapetes personalizados em carbono com debrum em couro
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHN

Interior em alumínio.
Pedais e apoio dos pés em alumínio
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● EFA

Descrição 91
1   S

pe
ed

st
er

Código

Áudio e comunicação.
Sem sistemas de áudio e comunicação ● série

 Porsche  Communication   Management (PCM) incl.                   
– Navegação on-line, comando de voz e preparação para celular
–  Modulo  Connect  Plus incl. Apple®  CarPlay, modulo de telefone LTE com leitor de cartao SIM, 

compartimento para smartphone, acesso a internet sem fio¹⁾,  Porsche  Car  Connect, bem  
como inumeros servicos

– Sound   Package   Plus

◼ I8L

Sistema de som  Surround da BOSE®³⁾ ● 9VL

Rádio digital³⁾ ● QV3

Pacote Chrono³⁾ ● QR5

Entrega na fábrica.
Entrega na fábrica em Zuffenhausen ● 900

Entrega na fábrica em Leipzig ● S9Y

Equipamento personalizado | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento personalizado
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Ficha técnica.

Motor
911   Speedster

Modelo Motor boxer aspirado em alumínio
Quantidade de cilindros 6
Cilindrada 3.996 cm³
Potência máxima (DIN) 
com rotação

375 kW (510 CV) 
8.400 1/min

 Torque máximo 
com rotação

470 Nm 
6.250 1/min

Compressão 13,3 : 1

Transmissão
Propulsão Traseira
Câmbio esportivo GT manual 6  marchas

Suspensão
Eixo dianteiro Conjunto de suspensão McPherson, 

parcialmente com articuladores esféricos
Eixo traseiro Suspensão traseira multibraço parcialmente 

com articuladores esféricos, direção do eixo 
traseiro 

Direção Servodireção eletromecânica  
com transmissão variável de direção

Sistema de freios Freio de cerâmica  Porsche  Ceramic 
 Composite  Brake (PCCB) com pinça fixa 
monobloco de alumínio com 6  pistões na 
dianteira, com pinça fixa monobloco de 
alumínio com 4  pistões na traseira, discos 
de freio de compósito de cerâmica 
ventilados internamente e perfurados, 
cubos de disco de frenagem em alumínio

Diâmetro dos discos de freio 410 mm na dianteira e 390 mm na traseira
Rodas ED: 9 J × 20 ET 55

ET: 12 J × 20 ET 47
Pneus ED: 245/35 ZR 20 

ET: 305/30 ZR 20

Desempenho do veículo
911   Speedster

Velocidade máxima 310 km/h
Aceleração 0–100 km/h 4,0 s
Aceleração 0–160 km/h 8,0 s
Aceleração 0–200 km/h 12,2 s
Elasticidade 100–200 km/h 5ª marcha 13,2 s

Peso sem carga (tara)
DIN 1.465 kg
De acordo com a diretriz CE 1.540 kg
Peso total permitido 1.793 kg

Dimensões/valor cx

Comprimento 4.562 mm
Largura (com retrovisores externos) 1.852 mm (1.978 mm)
Altura 1.250 mm
Distância entre eixos 2.457 mm
Volume do porta-malas (VDA) 125 l
Capacidade do tanque (volume de 
reabastecimento)

64 l (opcional 90 l)

Coeficiente aerodinâmico (cx) 0,35

Consumo/Emissões (NEFZ 2.0)¹⁾
911   Speedster

Categoria do Veículo Esportivo
Classificação na Categoria n.a.
Classificação Geral n.a.
Classificaçã de Emissão n.a.
Utilizando Gasolina – Cidade (km/l) n.a.
Utilizando Gasolina – Estrada (km/l) n.a.

Consumo/Emissões (NEFZ 2.0)¹⁾
911   GT3  RS

Categoria do Veículo Esportivo
Classificação na Categoria E
Classificação Geral E
Classificaçã de Emissão A
Utilizando Gasolina – Cidade (km/l) 5,68
Utilizando Gasolina – Estrada (km/l) 7,68

 
1) Os valores de consumo foram obtidos utilizando-se combustível de referência com ensaios executados em ambiente laboratorial, conforme NBR 7024.

Dados de consumo/emissão indisponíveis para o mercado brasileiro.

Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência do combustível/ 
Resistência de rolagem

Classe de aderência em 
pistas molhadas

Ruído externo de rolagem*
Classe

Ruído externo de rolagem
(dB)

Pneus esportivos (S) 245/35 ZR 20 E E 70

Pneus esportivos (S) 305/30 ZR 20 E E 73

Por razões de logística e produção, lamentamos não ser possível atender a pedidos de uma marca específica de pneu.
*  Ruído baixo de rolagem,  Ruído médio de rolagem,  Ruído alto de rolagem.



 Porsche, o brasão da  Porsche, 911,  Carrera, PCCB, PCM, 
PSM,  Tequipment e outras denominações são marcas 
registradas da Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG.

Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG  
 Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Germany  
www.porsche.com

Valido a partir de: 05/2019  
Impresso na Alemanha  
WSLC1901000355 PT/BR

© Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG, 2019  
Todos os textos, imagens e outras informações deste 
catálogo estão sob a proteção dos direitos autorais da 
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG. 

É proibida a duplicação, reprodução ou qualquer tipo de uso 
sem autorização prévia por escrito da 
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG. 

A Dr. Ing. h.c. F.  Porsche  AG apoia o uso de papel produzido 
sob gestão florestal sustentável. O papel deste prospecto foi 
certificado sob as regras rígidas do FSC® (Forest 
Stewardship Council®).




