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Home of#ce, modelo presencial
ou híbrido: como a pandemia
transformou a locomoção
POR DANIELA SARAGIOTTO

O que funcionários e empresas preferem*
• 72,7% dos trabalhadores em home ofÇce acreditam que o regime
misto ou híbrido é o que mais se adapta às funções que realizam

• 23% dos entrevistados optam pelo modelo de home ofÇce integral
• 4,41% elegeram o regime 100% presencial
• 15% das empresas participantes já descartaram completamente o
sistema de home ofÇce e querem voltar ao modelo anterior à pandemia

• 11% apenas dos brasileiros trabalharam de casa, em 2020, de
acordo com a Pnad Covid-19, divulgada pelo Ipea

pandemia da covid-19 impôs, para
muitos proÀssionais que tiveram essa
opção, a adoção do trabalho100% home
ofÀce, o que marcou o início de uma série
de transformações no mundo corporativo
e na vida das pessoas. Fenômeno que, ao
que parece, está longe de acabar. Com o
avanço da vacinação (68% da população
brasileira está totalmente vacinada), muitas
empresas começaram a pensar em qual
seria o melhor formato para seguir daqui
para frente. Com isso, a mobilidade corporativa, a forma de ir e vir para o trabalho ou compromissos relacionados a ele,
também passou a ser redeÀnida, seja por
meio de mudanças na política de benefícios, seja pela possibilidade de incorporar
novos modais, além dos tradicionais, entre
outras transformações.
Pesquisa feita pelo site de recrutamento
Vagas.com em outubro de 2021, portanto,
antes da onda da variante ômicron, apontou que 42% dos trabalhadores preferiam
o modelo híbrido, com vantagens como
reduzir os deslocamentos, permitir ¾exibilidade com as tarefas de casa e, ao mesmo
tempo, interação presencial com os colegas (conira outros dados ao lado).
BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS
Marco Haidar Michaluate, CEO da New
Value, plataforma de benefícios para colaboradores que atende a grandes empresas como Ambev, Klabin e 99, conta que a
crise impactou o setor.“Como oferecemos
benefícios exclusivos a segmentos como alimentação, lazer, viagens, entre outros, a procura diminuiu naturalmente por causa do
isolamento social, reaquecendo nos meses
seguintes. Mas, no mercado de forma geral,
o que observamos é uma demanda dos colaboradores por benefícios ¾exíveis, um mo-

* Levantamento feito em outubro/21, realizado pela
Talenses Group com a Fundação Dom Cabral (FDC)

vimento que foi reforçado pela pandemia”,
diz. De acordo com o especialista, o fato de
muitas pessoas não precisarem mais se deslocar todos os dias para o trabalho ou para
compromissos como reuniões é o que tem
impulsionado esse movimento.
“Talvez, agora, não faça mais sentido oferecer, todos os meses, benefícios como vale-transporte. Se deslocando menos, os colaboradores podem optar por usar carro por
aplicativo ou modais compartilhados, como
bicicleta, por exemplo. É isso que o benefício
¾exível permite. Ainda veremos muitas mudanças nesse sentido”, explica o especialista.
No GRI Club, clube de relacionamento
que reúne 8 mil gestores do mercado imobiliário e, desde 2016, também de infraestrutura, os novos modelos de trabalho têm
impactos visíveis. “Vemos desde empresas
que entregam andares inteiros de prédios,
porque não precisam mais do espaço que
tinham antes, até companhias que reduziram estações de trabalho e aumentaram
os locais para reuniões para melhor se
adaptar à nova dinâmica”, diz Gustavo Favaron, manager partner do GRI Club.
Nas empresas, esse movimento se dá
de várias maneiras, normalmente com mudanças em políticas de recursos humanos
feitas com a participação dos colaboradores. A E-moving, empresa de assinatura de
bikes elétricas, viu a procura por esse modal aumentar desde o início da pandemia.
“Tivemos um boom de empresas de vários segmentos nos procurando e passando a oferecer as e-bikes a seus funcionários”, diz Gabriel Arcon, CEO da E-moving.
BIKE POR ASSINATURA
Ele conta que essa busca tem ocorrido em
duas frentes: companhias disponibilizando
e-bikes como benefício de mobilidade urbana para o deslocamento casa–trabalho e
outros compromissos, inclusive os pessoais,
e, por último, a bicicleta como ferramenta
de trabalho.“Para quem trabalha na rua, seja
fazendo entregas, seja visitando pontos de
venda ou a casa dos clientes, empresas estão trocando carros, motos ou até mesmo
o transporte público por bike elétrica por
assinatura. Essa medida reduz muito o tempo de deslocamento, tem emissão zero de
CO2 e proporciona mais qualidade de vida
aos colaboradores”, conta Arcon.
Na Unishop, centro de soluções em limpeza e higienização que faz parte do grupo
Start Química, o vale-transporte foi substituído por um sistema de vans oferecido a todos
os cerca de mil funcionários. Implementado
durante a pandemia para atender à solicitação dos colaboradores que queriam evitar o
transporte público, o sistema foi incorporado.
“São vans que buscam as pessoas em pontos
determinados da cidade e partem da empresa, no Ànal do expediente.A adesão foi muito
grande”, diz Vinicius Meneguin, gerente comercial da rede de lojas Unishop.

Cresce a procura por benefícios "exíveis, com o colaborador podendo escolher sua forma de deslocamento
Foto: Getty Images
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Soluções possíveis – e
reais – para as periferias
Pesquisadores que vivenciam esses territórios discutem desafios e saídas
para doze eixos principais, entre eles transporte, educação, saúde e habitação
Getty Images

P

ara que as mudanças na sociedade aconteçam em todos
os territórios, a periferia tem
que ocupar a universidade. Essa é
apenas uma das abordagens do livro “Reflexões Periféricas – Propostas em Movimento para a Reinvenção das Quebradas” (Ed. Dandara),
que apresenta problemas e soluções
possíveis em artigos, entrevistas e
dados para doze eixos principais
(transporte, cultura, gênero, habitação, participação popular, educação, infâncias, saúde, trabalho, violência, genocídio e racismo).
Tiaraju D’Andrea, organizador
dos ensaios, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
pós-Doutor em Filosofia e Mestre
em Sociologia Urbana pela Universidade de São Paulo (USP), conta
que o livro é produto da união das
pessoas que vivem nesse território.
“A experiência de querer transformar a realidade, de contribuir com
a quebrada, nos faz pensar que o que
fazíamos dentro da universidade
agora faremos fora dela”, explica.
No total, foram 35 pesquisadores, entre alunos de graduação, pós-graduação, mestrandos e docentes,
que reuniram pautas relacionadas
a favelas, comunidades e periferias.
Mais de 300 pessoas foram ouvidas
de forma individual e em debates
coletivos ao longo dos quase dois
anos de pesquisa.
Periferia na academia
“Já passou da hora de pensar a
universidade como um lugar pertencente à população, para que esta
leve suas demandas e, a partir disso,
seja possível construir um currículo
real e não subjetivo, comprometido
com as realidades das periferias”,
avalia a professora de Geografia Silvia Lopes, uma das autoras.
Para ela, nenhum projeto de
transformação social se realizará se
não for abraçado pela maioria que
vive nas periferias urbanas – pessoas que, segundo ela, estão mais
conscientes das violências sociais
que causam rupturas e ausências

Da universidade para
a periferia: mais de
300 pessoas foram
ouvidas para reunir
soluções reais para a
verdadeira realidade
desses territórios,
com propostas para
transporte, educação,
cultura e gênero, entre
outros temas

de diversos direitos. “Na década de
1990, as periferias foram catalogadas como um lugar de ausência,
um lugar onde só havia espaço para
problemas, mas isso deve mudar.”
Depois que ingressam no ensino superior, as pessoas que vivem
nas periferias criam ações e movimentos coletivos. Um exemplo
é o Centro de Estudos Periféricos
(CEP) vinculado ao Instituto das
Cidades da Unifesp Zona Leste. Foi fundado em 2018, após a
veiculação de um manifesto dos
alunos que reivindicava, dentre
outras coisas, a necessidade de a
periferia pensante ter um espa-

ço onde todas e todos pudessem
compartilhar achados de pesquisa, discutir bibliografias, produzir conhecimento e discorrer sobre seus dilemas com seus pares.
Para as mulheres,
os desafios são ainda maiores
Ocupar espaços, seja onde
for, faz parte de um movimento
que ganha cada dia mais força e
representatividade em várias sociedades, inclusive na brasileira,
apesar dos desafios. No caso das
mulheres, elas ainda lutam para
conquistar espaço em cenários
desiguais, não importa a área nem
o local, mesmo sendo a maioria da
população brasileira (51,8%), de
acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Transformar essa realidade,
tanto nos espaços urbanos quanto no mercado de trabalho, pas-

sa pela necessidade de pensar as
cidades sob uma ótica feminina.
Não só de oferecer infraestrutura adequada e políticas públicas
que atendam às necessidades delas, mas oportunidades de crescimento diversas. “Essa luta visa
obter mais liberdade para que
elas ocupem espaços e tenham
segurança”, explica Juliana Biasi,
diretora de Master Brand da 99,
plataforma de tecnologia voltada
à mobilidade urbana com usuários em cerca de 1.600 municípios
do Brasil.
Em sua base, as mulheres são
5% dos condutores cadastrados e
60% dos passageiros. Para esse público, a 99 investe em várias ações
pelo aumento do protagonismo
feminino na sociedade. Uma das
mais recentes é a parceria com a
Bloom, femtech de saúde, para
contratação de grávidas. De acor-

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da 99.

do com a 99, são mais 60 vagas
abertas para cargos de estágio,
analista, especialista, gerente e gerente sênior. Para conhecer todas
as ações da empresa voltadas às
mulheres, acesse https://99app.
com/maismulheres.
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Como os ônibus e caminhões
movidos a bateria trazem
vantagens a um meio
ambiente mais limpo
POR MÁRIO SÉRGIO VENDITTI

Hoje, o Brasil
tem apenas 100
ônibus elétricos
rodando nas ruas,
mas o potencial
de crescimento
é enorme. Só em
São Paulo, a frota
é de 14 mil ônibus,
que poderão ser
movidos a bateria

Não perca a
nossa live,
todas as
quartas, às 11h,
pelas redes
sociais do
Estadão ou
no portal
Mobilidade

ense no ar-condicionado que você
liga para refrescar o calor em dias
terrivelmente quentes. Ou no abajur sobre a mesinha de cabeceira para ler um
livro deitado na cama. Ou até mesmo na
cafeteira ligada na tomada para preparar
o café em poucos minutos. “Desde sempre, a eletricidade facilita nossas vidas
numa inÀnidade de ‘veículos’. Ela só não
fazia parte do transporte de pessoas de
uma maneira mais contundente”, raciocina Ricardo Guggisberg, presidente do
Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável (IBMS).
Agora faz. Os veículos sobre rodas
movidos a bateria estão mudando a maneira como vemos a mobilidade urbana.
“Entre os inúmeros benefícios, eles vão
acabar com a poluição das grandes cidades e gerar economia para o setor de
logística das empresas”, diz Guggisberg,
que também é curador do canal Planeta
Elétrico, do portal Mobilidade.
Para ele, o motor a combustão terá
sobrevida pela frente, mas será cada vez
menos usado. “Todas as opções de propulsão estarão disponíveis nas prateleiras
e caberá ao usuário decidir. Mas, quando
a bateria de um carro elétrico oferecer
2 mil quilômetros de autonomia, ele não
vai querer mais automóveis com motor a
gasolina ou etanol”, acredita. “Quando as
baterias atingirem essa capacidade, até os
híbridos Àcarão obsoletos.”
Há uma década, o preço do quilowatt-hora de um veículo elétrico era de
US$ 1.000. Atualmente, ele sai por
US$ 100. “A redução progressiva do custo e do peso da bateria deixará os veículos elétricos mais viáveis ao comprador. É
uma questão de tempo”, salienta.
Além de favorecer a evolução da

eletromobilidade, no Brasil, de maneira
ampla, o desenvolvimento das baterias
ajudará a microbilidade. Para o especialista, em percursos menores, as pessoas
deixarão de lado o transpor te público
em prol, por exemplo, da bicicleta elétrica. “As cidades devem repensar o gasto
de subsídios para manter o transpor te
público como é hoje”, defende.
Guggisberg prevê que a mobilidade
elétrica mudará a percepção da sociedade, a começar pelo nível de poluição
e ruído nas ruas. “O único barulho que
ouviremos será o do atrito dos pneus no
asfalto”, completa.
BENEFÍCIOS ADJACENTES
Guggisberg questiona o subsídio dado ao
transporte público, mas ele, também, está
inserido nos estudos da mobilidade elétrica. “Atualmente, o País tem cerca de 100
ônibus elétricos rodando nas ruas, mas o
potencial de crescimento é gigantesco”,
ressalta Ieda de Oliveira, diretora comercial da Eletra, empresa fabricante de ônibus elétricos (de rede aérea e bateria) e
híbridos, e curadora do canal Planeta Elétrico, do portal Mobilidade.
O potencial é amparado pela Lei Municipal 16.802, da cidade de São Paulo,
promulgada em janeiro de 2018. Ela determina o cor te de 100% das emissões
de dióxido de carbono (CO 2) da frota
de ônibus de São Paulo em 20 anos e
de 50% em dez. “Estamos falando de
uma frota de 14 mil ônibus, que deverá
ser toda elétrica”, revela.
O campo fértil de crescimento envolve o transporte de carga, uma vez que o
segmento de logística foi um dos que mais
cresceram durante a pandemia. “Grandes
companhias assumiram o compromisso da
emissão de poluentes”, aÀrma. A Ambev,
por exemplo, já opera com 1.500 elétricos
em sua frota.
Os esforços na questão ambiental são
tão grandes que a Eletra vem se dedicando também a fazer retrožt de caminhões,
transformando a motorização deles de
diesel para elétrica. “São veículos pequenos, de 3,5 toneladas de carga até os de
54”, aÀrma. São caminhões que trabalham
dentro de empresas, como as mineradoras, ou que fazem o transpor te urbano.
“Não faz sentido, ao menos por enquanto,
um caminhão elétrico viajar do Rio Grande do Sul ao Ceará”, completa.
Para Ieda de Oliveira, o maior benefício
é atingir a meta de zero emissão. A conta
chama atenção: um ônibus despeja, na atmosfera, 2,64 quilos de CO2 a cada litro de
diesel consumido. Em média, cada ônibus
roda 200 quilômetros por dia, na cidade,
gastando, aproximadamente, 1,4 km/l de
diesel. Ou seja, diariamente, cada veículo
joga no ar quase 377 quilos de CO2.
Além do ar mais limpo, a eletriÀcação
dos ônibus traz benefícios adjacentes, segundo Oliveira. “Quase não existe ruído
nas ruas, proporcionando uma sensação de
bem-estar; os veículos elétricos preservam
o patrimônio histórico, porque tiram o material particulado da atmosfera, que destrói
as ediÀcações; e aumenta o conforto dos
passageiros, pois a velocidade e a frenagem
são mais estáveis”, enumera.
Foto: Getty Images
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4 vantagens
em alugar
um carro
Locar um veículo pode ser
alternativa para quem
precisa se deslocar
com frequência,
mas não tem
interesse em
comprar um
automóvel
POR MARINA OLIVEIRA

A
Con#ra a
matéria
completa
no portal:

pesar dos meios de transporte compartilhados, em algumas situações, ter
um automóvel à disposição pode facilitar a
vida – seja porque tem Àlhos, pets, seja porque transporta um PCD, seja porque quer
ter mais autonomia em algumas situações
cotidianas. Pensando nisso, listamos algumas
vantagens do aluguel de carros:
1. ECONOMIA
A locação pode ser financeiramente mais
vantajosa do que a compra em muitos pontos. Um deles é que a pessoa não terá de
arcar com custos de seguro, manutenção e
impostos, que ficam sob responsabilidade
da locadora. Em caso de pane, por exemplo,
basta acioná-la. Nesse sentido, é importante
escolher bem a locadora para não Àcar desamparado em situações de emergência.
O aluguel de um veículo pode sair mais
barato também em comparação ao
gasto com outros tipos de transporte individual. As locadoras, em geral,
oferecem valor de aluguel menor
quanto mais forem os dias de uso e
antecedência na solicitação do serviço. Quem costuma se deslocar com
frequência, seja em viagens curtas, seja
em longas, economiza mais ao alugar um
carro do que pedir táxi, carro por aplicativo ou até mesmo utilizar ônibus.

5

2. LIBERDADE
Para quem precisa utilizar o automóvel em
momentos esporádicos,o aluguel é vantajoso
por permitir mais liberdade de deslocamento em qualquer dia e horário. O locatário
não depende dos itinerários dos transportes
públicos e imprevistos do carro por app.
3. NOVAS EXPERIÊNCIAS
Outra vantagem é a possibilidade de dirigir
modelos diferentes, do compacto ao SUV,
de categoria popular ou luxuosa. Isso permite pegar o veículo de acordo com as necessidades e objetivos daquele momento
– se a trabalho, negócios, viagem ou para
resolver problemas corriqueiros.
4. FLEXIBILIDADE
Grandes locadoras costumam ter postos espalhados em diversas regiões e, geralmente,
próximos a locais estratégicos, como pontos
comerciais e aeroportos. Não é difícil encontrar empresas que permitem que a devolução do carro alugado seja feita em um
estabelecimento diferente de onde foi retirado. Apesar de terem taxas adicionais, esse
serviço pode dar mais ¾exibilidade para as
pessoas resolverem questões do dia a dia
e fazerem integração com outros meios de
transporte para voltar para casa ou se deslocar a outros endereços.
Foto: Getty Images
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“5G, sozinha,
não vai
ajudar carro
autônomo”
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Vice-presidente de sistemas
avançados da ZF, o alemão
Uwe Class diz que já há testes
com rede 6G, e prepara
supercomputador para 2024
POR HAIRTON PONCIANO VOZ

ergunte ao alemão Uwe Class, vice-presidente de sistemas avançados da
ZF, quando os automóveis serão totalmente autônomos, e ele responderá com
um vago “em alguns anos”. Mas quando,
precisamente? “Em alguns anos”, repete.
A ZF – uma das maiores sistemistas
do mundo – vem se preparando para ser
protagonista quando isso ocorrer, mas,
para que o motorista seja, Ànalmente, dispensado de suas obrigações ao volante,
muita coisa ainda precisa evoluir.
É o caso do padrão de banda larga.
Quando muita gente julgava que a 5G era o
que faltava para o carro dispensar ajuda humana, o executivo da ZF aÀrma que “a rede
5G, sozinha, não vai ajudar carro autônomo”,
e que já há testes com o padrão 6G.
Alguns recentes acidentes envolvendo
automóveis da Tesla nos Estados Unidos,
que ocorreram quando o sistema autônomo Autopilot estava em operação,
provam que os dispositivos ainda precisam ser aprimorados.
Enquanto a banda larga não Àca larga
o bastante, a empresa alemã vai fazendo
sua par te. A ZF apresentou a plataforma batizada de Middleware, que, como
o nome diz (middle signiÀca meio), faz o

No futuro, automóveis terão
atualização de software remota
e automática, o que reduzirá
custos de manutenção e até
desvalorização do veículo

meio de campo entre os sistemas operacionais do veículo e o software. Segundo
a empresa, atualmente, um automóvel
pode ter até 100 unidades de controle
(ECUs), cada uma operando com seu
software, para comandar funções do motor, dos freios, da direção etc.
A função do dispositivo da ZF é centralizar todas essas informações, reduzindo o
número de ECUs e utilizando uma plataforma aberta, que pode ser compartilhada por diversos fabricantes.Traçando um
paralelo com os sistemas operacionais de
smartphones, o que a ZF está desenvolvendo seria uma espécie de sistema Android; porém, mais complexo, mas mantendo uma “linguagem universal”. A ideia é
que apenas alguns sistemas permaneçam
com software separado – por exemplo, os
destinados à direção autônoma.
MAIS RÁPIDO E BARATO
Entre as vantagens da adoção dessa
tecnologia, segundo a sistemista, estão
a aceleração no processo de desenvolvimento do veículo e a possibilidade de
atualizações automáticas de software, já
que os programas Àcam baseados na nuvem. Além disso, a empresa informa que
a uniÀcação de funções e o aumento de
escala geram redução de custos. A ZF
garante que o projeto deverá estar nos
veículos a partir de 2024.
Além do Middleware, a ZF está trabalhando em um supercomputador automotivo batizado de ProAI – referência a
sua capacidade de inteligência artiÀcial. De
acordo com a empresa sediada no sul da
Alemanha, na divisa com a Suíça, mesmo
sem aumento de tamanho, em relação ao
padrão das centrais atuais (24 cm x 14 cm
x 5 cm), o dispositivo, que também deverá
ser produzido a partir de 2024, tem capacidade de aprendizado (deep learning).
O poder de processamento aumentou
66% e o consumo de energia caiu 70%,
informa a ZF, que garante que o dispositivo é capaz de realizar 1 quatrilhão de
operações por segundo.
O supercomputador é um dos principais elementos que a ZF prevê para os veículos “movidos por software”, que funcionarão por meio de informações guardadas
na nuvem. Isso é o que deverá possibilitar a
operação harmônica de automóveis autônomos e conectados entre si.

Parceria Stellantis e Foxconn

A

exemplo da ZF, o Grupo
Stellantis, que reúne 14
marcas (entre as quais Fiat, Jeep,
Peugeot e Citroën), também
deÇne 2024 como o ano em que
os automóveis passarão a ser
dirigidos por software.
Uma das novidades anunciadas
pelo CEO do grupo, o português
Carlos Tavares, em dezembro, é a
parceria com a Foxconn. A maior
fabricante de microchips do mundo
deverá desenvolver e produzir
para a Stellantis quatro famílias de
chip, previstas para suprir 80% das

necessidades do grupo na produção
de veículos elétricos, autônomos e
conectados.
A empresa desenvolve uma nova
arquitetura elétrico-eletrônica e
de software, batizada de STLA
Brain, que permite atualizações
automáticas de programas graças
à comunicação com a nuvem.
Segundo a Stellantis, isso elimina a
necessidade de espera de chegada
de um novo hardware, diminuindo
custos, simpliÇcando a manutenção
e reduzindo a desvalorização do
automóvel.

Supercomputador ProAI, da ZF, tem
capacidade de processamento 66%
superior, em relação às centrais atuais,
sem alteração no tamanho

Fotos: Divulgação ZF
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Bradesco Seguro Auto apresenta:
Oficina Mobilidade, o canal para te ajudar
nas dúvidas e nos cuidados com seu carro:
https://mobilidade.estadao.com.br/oficina-mobilidade

Veículos que usam motor flex
precisam de cuidados específicos?

Foto: Getty Images

Veja perguntas e respostas sobre a manutenção
de carros movidos a gasolina e/ou etanol

O

s motores ©ex chegaram para facilitar
a vida dos condutores ao permitir o
abastecimento com gasolina e etanol ou
ambos. Mesmo assim, muitas pessoas ainda têm dúvidas de como manter seus veículos sem problemas.
Para esclarecer essas questões, conversamos com Everton Silva, diretor de
tendências tecnológicas da Associação de
Engenharia Automotiva (AEA). Conªra:
É preciso manter o reservatório da
partida a frio (“tanquinho”) sempre
abastecido? O que pode ocorrer se
deixar vazio?
Segundo o executivo da AEA, o número
de automóveis novos que ainda utilizam o
reservatório de gasolina da partida a frio é
cada vez menor, graças à evolução da tecnologia. Quem ainda possuir veículo com
o “tanquinho” deve mantê-lo abastecido
nos períodos mais frios.
Mas quem mora em locais mais quentes pode deixá-lo vazio, já que a partida
a frio só será acionada se a temperatura
ambiente estiver baixa.

A gasolina no reservatório está com
cor estranha, o que fazer? Como
evitar que a gasolina estrague?

possui elementos detergentes e dispersantes que diminuem os efeitos da oxidação do combustível”, explica Everton
Silva. “O preço em relação à gasolina
comum é maior, mas, como o volume é
pequeno, vale a pena.”
Caso o problema já tenha ocorrido,
ou seja, a gasolina envelheceu, formou
goma e entupiu o injetor da partida a
frio, a solução é levar o carro à oªcina.
“É até arriscado manusear o combustível velho em casa, sem os equipamentos de proteção adequados, pois isso
pode acarretar problemas de saúde,
sem falar no risco à segurança”, alerta.
É possível acionar a partida a frio
manualmente?
“Não, nos carros atuais, a partida a frio
é acionada automaticamente, de acordo
com a temperatura ambiente. O ajuste
varia conforme a fabricante, mas o sistema é acionado em temperaturas abaixo
de 15 °C, em média”, aªrma Silva.
Posso acrescentar aditivo à gasolina
do reservatório?

“No inverno ou em períodos mais frios,
a recomendação é abastecer o reservatório com gasolina aditivada, que

Utilizar aditivos adicionais pode trazer
problemas, por causa da dificuldade
de calcular a proporção, já que a indicação é usar uma embalagem em cada
tanque completo (entre 50 e 60 litros,
em média). Só que é muito difícil saber

Patrocínio

Produção

Viabilização

quanto utilizar em um reservatório com
capacidade inferior a 1 litro.
“Aditivo em excesso pode fazer com
que a gasolina perca qualidade, então, é
melhor usar gasolina aditivada, até pela
questão ªnanceira”, diz Everton Silva.
O etanol tem queima mais limpa que a
gasolina? Se sim, o uso do etanol ajuda
a prolongar a vida útil do motor?
Everton Silva explica que, de fato, a
queima do etanol é mais limpa do que
a da gasolina, pois o combustível possui
menos carbono em sua formulação e,
portanto, não produz tantos depósitos.
Por outro lado, quando usa o combustível de origem vegetal, o motor
precisa de mais combustível – principalmente nas partidas a frio – para funcionar a contento, e o excesso de combustível pode se diluir no óleo do motor,
prejudicando a lubriªcação do mesmo
por alguns instantes.
“Não se pode aªrmar que o uso de
etanol ajuda a prolongar a vida útil do
motor; tanto gasolina quanto etanol
apresentam vantagens e desafios”,
aªrma Silva.
Para saber mais,
assista à entrevista
com Everton Silva,
diretor de tendências
tecnológicas da AEA
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Olha o trem!
Expresso Turístico,
da CPTM, está de
volta aos trilhos

A aventura começa
com o embarque
na Estação da Luz (SP)

I
São 172
poltronas
com bom
espaço
entre
elas para
acomodar,
com
conforto, os
passageiros

Charmosa
locomotiva
foi fabricada
em aço
inoxidável
pela antiga
Mafersa

Jundiaí (SP)
• Museu Ferroviário, da Cia. Paulista de Estradas de Ferro
• Trilhas e caminhadas na Serra do Japi
• Fazendas produtoras de frutas (uva, morango, caqui e Çgo)

Paranapiacaba (SP)
• Vila ferroviária, construída pelos ingleses em meados do
século 19
• Trilhas no Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba
• Museu Castelo, que retrata a história da vila

Mogi das Cruzes (SP)
• Orquidário da cidade
• Parque Centenário da Imigração Japonesa

Acesse
Compartilhe

Marque os

amigos

naugurado em 2009, o Expresso Turís- mulo e crescimento desse tipo de ativitico, da Companhia Paulista de Trens dade”, Ànaliza Flores.
Metropolitanos (CPTM), está aber to ao
público em geral, depois de quase dois LOCOMOTIVA DE 1952
anos de paralisação do serviço por cau- A aventura começa na Estação da Luz,
sa da pandemia. As primeiras viagens fo- com a venda dos ingressos na bilheteria,
ram feitas em 8 de janeiro (sábado), com localizada no mezanino, com destino aldestino a Jundiaí (SP) e, no dia seguinte, ternado às cidades de Jundiaí, Paranapiarumo a Paranapiacaba (SP).
caba e Mogi das Cruzes. O pagamento
Segundo Joanito Jerônimo Ferreira, precisa ser feito em dinheiro e pessoas a
gerente de estações da CPTM, as ativi- partir dos 60 anos de idade pagam 50%
dades do Expresso Turístico foram inter- do valor mediante apresentação de dorompidas, em março de 2020, quando a cumento de identiÀcação com foto (na
pandemia foi decretada. “Com a ¾exibili- compra e no momento do embarque).
zação, as viagens voltaram, a par tir de 8
Os passageiros embarcam em uma
de agosto de 2021, mas, exclusivamente, locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3
para atender aqueles passageiros que de 1952, que conduz dois carros de
compraram as passagens antes da panpassageiros, feitos de aço inoxidável,
demia e não puderam fazer os
fabricados, no Brasil, pela Budd
passeios. Agora, está aberta
– Mafersa, nos anos 1960,
As viagens
a todos, novamente.”
e que foram cedidos pela
Associação Brasileira de
para Paranapiacaba,
VALORIZAÇÃO
Preser vação FerroviáJundiaí e Mogi das
De acordo com Joubert
ria (ABPF). No total,
Cruzes têm duração de são 172 poltronas para
Flores, presidente do
conselho da Associação
acomodar os turistas,
1h30, em cada trecho
Nacional dos Transportaalém de espaço reserva(ida e volta)
dores de Passageiros sobre
do para cadeira de rodas,
Trilhos (ANPTrilhos), a reabercom cinto de segurança e
tura da linha turística entre a capital
ancoragem da cadeira.
paulista e cidades do entorno estimula o tuOs passeios acontecem sempre aos Àrismo cultural e populariza o uso do modal.
nais de semana, com saída às 8h30 e pro“Mais que isso, é uma ação de valori- gramação alternada entre os três destinos.
zação das ferrovias. Os veículos são nos- A cidade de Paranapiacaba tem um nútálgicos, a visita ao terminal da Estação da mero maior de viagens programadas, pois
Luz é interessante e a passagem por locais é o local mais procurado pelos turistas,
históricos oferece à população a possibi- seguida de Jundiaí e Mogi das Cruzes.
lidade de um passeio diferente”, diz. SeOs deslocamentos aos três destinos têm
gundo ele, a expansão dos trens turísticos duração de 1h30, em cada trecho (ida e voltambém é uma forma de preservação do ta), e a locomotiva trafega a uma velocidade
patrimônio ferroviário do País. “Essa é média de 60 km/h. Após o passeio nas ciuma maneira de as pessoas conhecerem dades visitadas, os passageiros retornam ao
ou voltarem a usar um serviço que Àcou trem às 16h30. (D.S.)
esquecido durante muito tempo”, diz.
Ele reforça que, além das rotas para SERVIÇO
Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, •Venda de ingressos: bilheteria da Estação
o Brasil possui diversas outras. “Algumas da Luz, de segunda a sexta-feira, das 9h às
das mais conhecidas são a de Campos 18h, e aos sábados e domingos, das 7h às 9h
de Jordão (SP), as linhas em Minas Ge- • Valor das tarifas: https://www.cptm.
rais que ligam cidades históricas de Ouro sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/
Preto a Mariana, além de trajetos nos Pages/Tarifas.aspx
Estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio • Informações sobre o serviço: central
Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito de relacionamento: 0800-0550121;
Santo. Há um grande potencial para estí- e WhatsApp: (11) 99767-7030
Fotos: Divulgação CPTM
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Multimodais
constroem
novos
vetores de
urbanização
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nova etapa do desenvolvimento metropolitano é caracterizada pela transição ao modo de produção tecnológico,
o que potencializa a construção de novos
vetores de urbanização.As redes de mobilidade articulam o acesso a diferentes localidades, permitindo ou não deslocamentos mais democráticos pela cidade.
Nesse sentido, o papel da multimodalidade está na maior capacidade de adaptar
e articular diferentes setores do espaço urbano, proporcionando maior acessibilidade.
De acordo com dados da Associação
Nacional dos Detrans em 2019, o Brasil
possui 45 milhões de veículos em circulação – cerca de um automóvel para cada
4,4 habitantes. Apesar disso, pesquisa realizada pela Grow, empresa resultante da
fusão entre a brasileira Yellow e a mexicana
Grin, aponta que 47% das pessoas preferem utilizar bicicleta para fazer o trajeto até
o trabalho ou para se deslocar pela cidade.
Ainda segundo a pesquisa, cerca de
57% das viagens de bicicleta e 37% de patinete são integradas com outros modais

O tema será debatido
no Parque de
Mobilidade Urbana, em
São Paulo, em junho

9

de transporte, sendo que, entre os ciclistas, 30% utilizaram o metrô, 16% o trem e
21% o ônibus. Essa interligação só é possível graças aos diferentes aplicativos que
proporcionam uma análise de rotas, com
a utilização de Big Data, trazendo maior
segurança ao usuário que deseja trocar de
transporte no meio do trajeto.
EXPERIÊNCIA
Nesse sentido e para trazer esse tema ao
debate, a plataforma Connected Smar t
Cities e o Mobilidade Estadão se unem,
entre os dias 23 e 25 de junho, no Parque
da Mobilidade Urbana (PMU), no Memorial da América Latina, em São Paulo, para
promover deslocamentos inteligentes, sustentáveis e disruptivos. O evento contará
com um espaço destinado à mobilidade
multimodal, proporcionando a experiência
mais concreta do evento.
Os par ticipantes devem se inscrever
pelo site e dizer como é possível vir ao
PMU (no Memorial da América Latina)
utilizando, no mínimo, três modais, preferencialmente, compar tilhados, podendo
ser elétrico, ativo e coletivo. Ao chegar ao
evento, os participantes deverão publicar,
no mural, a experiência dos meios que foram utilizados e, ao Ànal, ganharão um presente exclusivo da organização.
Foto: Getty Images
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Motos
elétricas
ganham
o…cina
especializada
Há seis meses, E-Motors Service

E-Motors Service atende a motocicletas elétricas de todas as marcas

se divide entre manutenção de
baterias de lítio e fornecimento
de peças e componentes

A
Acesse

POR MÁRIO SÉRGIO VENDITTI
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GUIA DO
PRIMEIRO CARRO
ELÉTRICO OU
HÍBRIDO

O time tem um projeto ambicioso: fazer
também a manutenção de carros elétricos

40%

expansão dos veículos elétricos no
Brasil vem abrindo caminho para o
surgimento de novos negócios no campo da eletromobilidade. AÀnal, se existe a
oferta de veículos movidos a bateria, é preciso também oferecer serviços periféricos,
como os de pós-venda e manutenção.
A E-Motors logo farejou a oportunidade e teve uma grande sacada. Há dois anos,
ela trabalha no setor de mobilidade elétrica, comandado pelos empresários Fábio
Campos,Tiago Bezutte e Bruno Rey. Restrita à venda de produtos, há seis meses a
empresa ampliou sua área de atuação com
a criação da E-Motors Service, oÀcina especializada em assistência técnica de veículos
elétricos sobre duas rodas, como motocicleta, scooter, bicicleta e hoverboard.
Antes, os sócios viajaram para a China,
principal fabricante dos veículos elétricos e
de peças do mundo, para prospectar o mercado e realizar um levantamento de possíveis fornecedores de componentes, com
certiÀcações e qualidade comprovada.“No
Brasil, não existe trabalho completo em pós-venda e vimos que havia um grande gargalo na oferta de peças de reposição”, aÀrma
Fábio Campos.“Procuramos nos estruturar
para garantir toda assistência técnica, além
de montagem e upgrade em baterias de lítio,
para consumidores Ànais e empresas.”
Outra diÀculdade diz respeito à contratação de mão de obra especializada.“Nosso ponto de partida foi buscar proÀssionais
com conhecimento na área elétrica e de
baterias para, a partir daí, passar ao treinamento que envolve as particularidades dos
veículos elétricos”, aÀrma.
O time de cinco funcionários da E-Motors Service já atendeu mais de 200 clientes. Localizada no bairro de Santana, zona
norte de São Paulo, a oÀcina de 120 metros quadrados atende a todas as marcas e
modelos disponíveis no mercado.
O setor é tão promissor que a expectativa de crescimento, para o primeiro semestre
de 2022, é de 40%. “Como o mercado de
veículos elétricos ainda é recente, no Brasil,
clientes e empresas esbarram em diÀculdades com assistência técnica”, revela Campos.

MANUTENÇÃO DE CARROS
No entanto, o sucesso inicial da oficina
deixou a venda de produtos em segundo
plano e coloca a E-Motors Service em um
interessante impasse. “Estamos caminhando com cautela. Se anunciarmos nosso
trabalho de uma maneira mais ostensiva,
corremos o risco de não dar conta da demanda do mercado”, explica Campos.
Em 2022, a E-Motors pretende abrir
novas oÀcinais nas demais regiões da cidade de São Paulo para atender melhor
à demanda dos clientes, hoje dividida em
70% de manutenção de baterias e 30% de
procura por peças e componentes.
Campos conta que o maior problema
veriÀcado nas baterias se encontra na célula de lítio. O intervalo da montagem do
pacote da bateria até o veículo chegar à
loja pode levar seis meses, por causa da
demora no transporte da China ao Brasil
e da burocracia na liberação portuária.
“Esse tempo parado prejudica demais
as células, que acabam apresentando algum defeito”, explica. “A bateria de uma
scooter, por exemplo, tem cerca de 100
células. Se uma estiver avariada, ela perde
potência e o motor desliga, aparentemente, sem motivo.” Mexer com a bateria requer tanta atenção e cuidado que a E-Motors Service planeja isolar a área para a
execução desse serviço.
Uma vez consolidado o trabalho em veículos de duas rodas, Fábio Campos revela
um projeto bastante audacioso que, segundo
suas previsões, poderá ser adotado em cinco
anos: cuidar também da manutenção de automóveis 100% elétricos.“O que estamos fazendo neste momento com a E-Motors Service é o primeiro passo para,um dia,estender
nossa atuação aos carros com propulsão elétrica”, vislumbra.
E-MOTORS SERVICE
• Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1655,
Santana, São Paulo (SP)
• Telefone: (11) 2939-6609
• Site: conteudo.e-motors.mobi
• Horário de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h
Fotos: Divulgação Pam Martins
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calendário da
temporada
de 2022
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a segunda-feira (10 de janeiro), a
organização do SuperBike Brasil publicou o calendário oÀcial da temporada
de 2022. Ao todo, serão dez etapas, sendo
sete delas em São Paulo, passando, depois,
por outros três Estados. Minas Gerais e
Goiás também estão confirmados. Essa
será a 12a edição do mais importante campeonato de motovelocidade das Américas.
A primeira prova está marcada para o
dia 6 de março, em Interlagos (SP). Depois,
o autódromo receberá outras seis etapas.
“Sempre fazemos questão de destacar
que a concentração de várias provas em
Interlagos se deve a inúmeros motivos. O
primeiro, e o mais importante, é que um

A primeira das dez etapas
está marcada para o dia 6 de
março, em Interlagos (SP)
FOTO: LUCIANO SAMPAFOTOS

Neste ano, o autódromo
localizado na zona sul de
São Paulo receberá sete
etapas da categoria

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.
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grande número de pilotos reside na Região
Sudeste do País. Assim, realizar diversas
provas em São Paulo gera uma signiÀcativa
economia aos participantes. Além disso, é
indiscutível a excelente estrutura do circuito, da cidade, das características técnicas,
entre outros pontos vantajosos”, comenta
Bruno Corano, idealizador da competição.
Habitualmente, o calendário da próxima
temporada é sempre divulgado em outubro.
Entretanto, para este ano, tal antecedência
não foi possível, já que era aguardada, até sexta-feira (7), a conÀrmação das datas por parte
do autódromo de Interlagos. Embora as etapas estejam sempre sujeitas a alterações, a organização informou que se empenhará para
não modiÀcar as datas propostas e promete,
em até duas semanas, confirmar as praças
que aparecem como “a serem deÀnidas”.
Além disso, depois de um ótimo desfecho na temporada anterior, com os índices
de acidentes e lesões terem diminuídos signiÀcativamente, o SuperBike Brasil segue, investindo cada vez mais em segurança, para
que esses índices sejam ainda menores ao
Ànal dessa nova temporada. A organização
também promete divulgar as condições comerciais para inscrições, novo regulamento
e novas categorias, também, em até duas
semanas. Para saber mais, acesse: superbike.com.br.
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Caloi Strada
Preço: R$ 4.999, em até 12 x de R$ 442,72
Condição: nova
Modalidade: bike de estrada
Ano: 2020
Tamanhos: M ou S (54/56)
Tamanho do aro: 700
Peso: 9,5 kg

Acesse

Caloi Strada Racing
Preço: R$ 6.999, em até 12 x de R$ 619,83
Condição: nova
Modalidade: bike de estrada
Ano: 2020
Tamanho: S (51)
Tamanho do aro: 700
Peso: 9,15 kg
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Mais leves e com preço
para todos os bolsos, as
bikes speed prometem
aventuras e fortes emoções
POR JOSÉ TAVEIRA,
DA SEMEXE

O
Groove
Overdrive 50
Preço:
R$ 6.299,91,
em até 12 x
de R$ 557,92
Condição: nova
Modalidade: bike
de estrada
Ano: 2021
Tamanhos: 54
ou 56
Tamanho do aro:
700
Peso: 10,5 kg

Cannondale
CAAD
Optimo 4
Preço: R$ 7.655,
em até 12 x
de R$ 677,93
Condição: usada
Modalidade: bike
de estrada
Ano: 2020
Tamanho: 56
Tamanho do aro:
700
Peso: 11 kg

Sense
Criterium
Factory
Preço:
R$ 11.990,
P
em até 12 x de
R$ 1.061,83
Condição: nova
Modalidade:
bike
M
de estrada
Ano: 2021
Tamanho:
M (54)
T
Tamanho
do aro:
T
700
Peso: 8 kg

ano de 2022 promete fortes emoções para o ciclismo de estrada brasileiro. Outro grande motivo de alegria é a
volta de um atleta brazuca no tão desejado
pelotão das equipes World Tour, a elite internacional do ciclismo que disputa as principais provas de estrada: Tour de France,
Giro d'Italia e a espanhola LaVuelta (provas
duríssimas com três semanas de duração).
O representante verde-amarelo será
Vinícius Rangel, natural de Cabo Frio (RJ),
que estará competindo na gigante Movistar Team. O último brasileiro que esteve presente no pelotão World Tour foi
Murilo Fischer, atleta nascido em Brusque
(SC) que encerrou sua carreira proÀssional de ciclista após sua quinta participação em Jogos Olímpicos, na Rio 2016.
Entretanto, para chegar ao nível internacional, é preciso começar, gostar muito do
esporte, ter um bom planejamento, estudar,
não desistir e treinar muito.Após as primeiras pedaladas com uma bike de estrada,
também conhecida como speed ou road
bike, o “bichinho da bicicleta pode te picar”.
Aí, prepare a panturrilha e a carteira!
As bikes de estrada são leves (podem
pesar abaixo dos 7 quilos), com pneus estreitos e guidão curvo. Outra característica
é a posição do ciclista no selim, que é mais
aerodinâmica, a Àm de reduzir a resistência
do ar em movimento. Elas não possuem
suspensão no garfo. Assim, o ciclista irá receber todas as vibrações do asfalto.
Para quem, realmente, quer uma bicicleta de estrada como seu esporte, o ideal é
usar sapatilha e pedal estilo clipless, aquele
em que a sapatilha se encaixa no pedal, o
que trará maior estabilidade ao ciclista.
CARBONO OU ALUMÍNIO
O quadro de uma bicicleta de estrada
pode ser de carbono (mais leve; porém,
com um custo mais elevado) ou de alumínio (mais pesado; porém, com menor
custo), que também pode ser acompanhado de um garfo de carbono, formando um frameset alumínio mais carbono.

Todas essas características são válidas
para garantir melhor desempenho em
locais pavimentados, como estradas, ruas,
ciclovias ou velódromos.
Para deÀnir qual bike é ideal para o seu
pedal, atente aos seguintes pontos:
• Em que lugar você quer pedalar?
• Quer competir algum dia ou apenas ser
de uso recreativo?
• Deseja altas velocidades?
• O peso da bike é importante?
• Você se imagina pedalando por várias
horas, subindo e descendo estradas?
• Quanto você está disposto a investir?
ACERTAR NO TAMANHO
DA BIKE É ESSENCIAL
Para descobrir as dimensões corretas do
quadro da bicicleta ou dos componentes
(mesa, pedivela, guidão, selim etc.), recomenda-se fazer uma avaliação de bike žt,
um ajuste para adequar a bicicleta ao tipo
físico do ciclismo, com um proÀssional físico especializado. Ninguém quer pedalar 10
quilômetros e já ter dor no cotovelo, quadril, punho e dormência nas mãos. Possuir
a biomecânica bem alinhada é tão importante quanto escolher o futuro foguete de
duas rodas.Também é possível buscar por
essa consultoria de forma virtual.
A BIKE MAIS BARATA
PODE SAIR CARO…
Concordamos que todos os espor tes
possuem seus riscos, correto? Pedalar em
São Paulo requer atenção, e possuir equipamento seguro é primordial para que o
ciclista tenha prazer na pedalada. Comprar
uma bicicleta cara com componentes de
competição talvez não seja o ideal. Por
isso, é importante, primeiro, deÀnir qual
será o uso da sua futura bike. Mas, por outro lado, adquirir uma bicicleta em um supermercado com componentes de baixa
qualidade pode ser uma grande fria.
ConÀra, nesta página, algumas sugestões para quem deseja entrar na Fórmula
I das bikes.
Fotos: Divulgação Semexe
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Um campeão
nem sempre
na frente
Gabriel Casagrande
quase destrona o mais
jovem da história
POR ALAN MAGALHÃES
FOTOS: DUDA BAIRROS

Acesse
Compartilhe

Marque os

amigos

Com a
conquista de
2021, Gabriel
Casagrande
(carro 83)
subiu ao
segundo
posto na
lista de
mais jovens
campeões da
categoria

Ao mestre com carinho
O nome do preparador Mauro Vogel é lendário no
automobilismo brasileiro. Trata-se de uma Çgura unânime,
não apenas em empatia com todos a seu redor, como pelo
reconhecimento de sua capacidade. Vogel “ensinou” muita
gente e formou muitos pilotos, entre eles, o conterrâneo
de Petrópolis (RJ), Andreas Mattheis. Quis o destino
que, hoje, eles trabalhassem juntos, formando a equipe
A.Mattheis/Vogel, campeã com Gabriel Casagrande, que
entende bem a estrutura que o ampara. “No Çm de 2020,
quando recebi a proposta de trabalhar com o Andreas
e o Mauro, Çquei muito emocionado e grato, porque
eles poderiam ter seguido caminhos diferentes; porém,
montaram esse esquema para me conseguir como piloto.
São dois dos melhores acertadores de carro que tivemos
na história da Stock Car. Trabalhar com o Vogel e o
Andreas é um privilégio. Eu me sinto abençoado.”

Casagrande
comemora,
com o
emocionado
Mauro
Vogel, o
título de
2021, da
Stock Car

O

recém-coroado campeão brasileiro
da Stock Car Pro Series, Gabriel Casagrande, é um piloto que vem quebrando
paradigmas. Um deles é o fato de não ser
apoiado pelos patrocinadores gigantes da
categoria. Entre eles, grandes laboratórios
farmacêuticos que, historicamente, utilizaram
o potencial de marketing da categoria a favor de ações que ativam seus patrocínios e
proporcionam encontros com clientes, funcionários e convidados nos autódromos para
desfrutarem de um Ànal de semana bem diferente dos salões fechados e dos palcos das
convenções e exposições tradicionais, porém, com o mesmo resultado ou até melhor.
Quem iniciou esse movimento foi o laboratório Medley, nos anos 1990, à época,
encabeçado pelos irmãos Xandy e Guto
Negrão, pilotos de Stock Car, que decidiram transformar o hobby em negócio, do
qual angariaram um resultado tão positivo, que acabou trazendo outros players,
como Eurofarma, Cimed, PÀzer, Pratti, Cifarma, União Química, Blau, Pharlab, entre
várias outras empresas farmacêuticas.
Casagrande também não tem nenhuma companhia gigante de petróleo em sua
retaguarda, como Petrobras, Shell, Ipiranga
ou Chevron (Texaco), que apoiam grandes
equipes na Stock Car Pro Series. Não teve
seu passe disputado pelos maiores times da
categoria, o jeito foi “comer pelas beiradas”,
como diz o velho jargão, e foi obrigado a se
virar atrás de patrocinadores que garantissem sua participação, divididos entre várias
cotas, desde a fabricante de tintas automotivas Axalta e as baterias Júpiter, indo até a
Raumak, distribuidora de aços com sede em
Jaraguá do Sul (SC), e da marca STP, de aditivos automotivos, que se juntou à cooperativa Cresol. Sua equipe, a A.Mattheis/Vogel,
também não Àgurava entre as grandes favoritas, nos últimos tempos, da categoria.
Assim como no automobilismo mundial, a renovação dos pilotos da Stock Car
vem se acelerando cada vez mais. Nos pri-
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meiros anos, a alternância era mínima, e
os mesmos nomes disputavam os títulos a
cada temporada. Uma curiosidade é que o
dodecacampeão Ingo Hoffmann Àgura, até
hoje, entre os mais jovens e os mais velhos
campeões da categoria. Em 30 temporadas disputadas, ele foi o mais jovem campeão em 1980, com 27 anos, 8 meses e 9
dias de idade, e o mais velho, na temporada 2002, aos 49 anos, 7 meses e 27 dias.
MAIS VITÓRIAS
Com a chegada de novos valores, alguns até
substituindo seus pais, como Daniel Serra
(Àlho do tricampeão Chico Serra), Pedro
e Marcos Gomes (Àlhos do tetracampeão
Paulo Gomes), Allam Khodair (Àlho do ex-piloto Nabil Khodair) eThiago Camilo (primogênito de Bel Camilo), a faixa etária do
campeão foi caindo, até que o fenômeno
Felipe Fraga estabeleceu uma marca difícil
de ser batida, ao vencer o campeonato de
2016, aos 21 anos e 5 meses de idade.
Com a conquista de 2021, Gabriel Casagrande subiu ao segundo posto na lista
de mais jovens campeões da categoria,
com 26 anos, 9 meses e 22 dias de vida. O
terceiro, acreditem, ainda é Ingo Hoffmann,
com aquela conquista de 1980, à frente de
Giuliano Losacco (2004, com 27 anos, 8
meses e 15 dias, e 2005, com 28 anos, 8
meses e 14 dias) e Ricardo Maurício (campeão em 2008, aos 29 anos e 11 meses).
Nesse quesito, Casagrande Àcou em
segundo lugar, mas ele quer ir além: “Espero que esse não seja o meu único título na Stock. A gente vai tentar mais. Eu
quero mais. Espero poder marcar o meu
nome como um piloto que foi campeão
várias vezes. Temos carro e equipe para
isso. E, se a gente Àzer um trabalho parecido com o de 2021, não tem motivo
para não sonhar em repetir essa façanha.
A equipe, o nosso grupo, merece.” Uma
coisa é certa. Equipe e patrocinadores serão os mesmos para 2022.

