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Carro-conceito Mercedes
EQXX, apresentado em
janeiro, tem capacidade
para rodar 1.000 km com
uma carga de bateria. Tal
feito se deve a um conjunto
de fatores, como uso de
componentes e#cientes
emateriais mais leves

�Não adianta ter pressa
com o carro elétrico�
Evandro Bastos, gerente de produto da

Mercedes-Benz, diz que veículos movidos a

bateria devem ser vistos com cautela | Pág. 2

Fotos: Divulgação Mercedes-Benz e Semexe

Roubos, furtos, acidentes durante

a pedalada, entre outros riscos nas

ruas da cidade ou nas estradas

Con#ra o preço do seguro de cinco

modelos de bicicletas novas | Pág. 8

Saiba por que é importante
fazer um seguro para sua bike

Para mais

conteúdos,

acesse

nosso portal

Fotos: Divulgação Mercedes-Benz e Semexe

e

s

s.

o

8

e
e

PARCEIROSPATROCÍNIO

GUIA DO PRIMEIRO CARRO ELÉTRICO OU HÍBRIDO



�Jamais
haverá

estagnação
nesse

segmento�
De acordo com o executivo da

montadora alemã, parcerias

são fundamentais para o

desenvolvimento tecnológico

dos veículos eletri#cados

PORMÁRIO SÉRGIO VENDITTI
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Os automóveis elétricos crescem em

ritmo acelerado, no mundo, mas não

adianta ter pressa para oferecê-los em to-

dos os países. Essa é a opinião de Evandro

Bastos, gerente de produto da Mercedes-

-Benz do Brasil. �Precisamos respeitar as

particularidades de cada mercado�, aÀrma.

�Muitos deles ainda não estão prontos

para fazer a transição.�

Isso não signiÀca, porém, que a fabri-

cante alemã não esteja desenvolvendo

novas tecnologias envolvendo auto-

móveis elétricos. No começo do ano,

ela apresentou o carro-conceito Vision

EQXX, cuja autonomia é de incríveis

1.000 quilômetros com uma carga de

bateria. Ao Mobilidade Estadão, Bastos

falou sobre esse novo veículo e a visão

da Mercedes acerca da eletromobilidade.

Um dos maiores desaios das

fabricantes é aumentar a autonomia

dos veículos elétricos. Recentemente,

a Mercedes-Benz apresentou o

carro-conceito Vision EQXX, com

capacidade para rodar 1.000

quilômetros com uma única carga na

bateria. Como isso foi possível?

Evandro Bastos: O sonho dos enge-

nheiros é sempre expandir a autonomia

e, a cada lançamento, um novo passo é

dado. OVision EQXX combina uma série

de fatores que permite alcançar tamanha

capacidade, com consumo de energia de

menos de 10 kWh por 100 quilômetros

rodados.Vale ressaltar que essa autono-

Fotos: Divulgação Mercedes-Benz

mia não está ligada ao tamanho da ba-

teria, porque a do Vision EQXX caberia

em um modelo compacto. Bateria menor

signiÀca perda de peso, e o EQXX tam-

bém emprega materiais mais leves, além

da funcionalidade do design, que favore-

ce a aerodinâmica. EnÀm, a autonomia se

deve ao conjunto da obra.

Essas soluções – que proporcionam

autonomia de 1.000 quilômetros –

serão implementadas nos carros da

Mercedes, em breve?

Bastos: Sempre que a Mercedes-Benz

lança um conceito é porque as tecnologias

estão prontas, a inteligência já existe.A pre-

visão é equipar nossos automóveis em 2024

ou 2025, mas, até lá, muita coisa poderá ser

ampliada e melhorada.AÀnal, a evolução de

uma bateria com autonomia de 460 para

1.000 quilômetros aconteceu rapidamente,

em menos de dois anos. OVision EQXX é

um carro que expressa nossa visão de futu-

ro e traz muitas ideias interessantes.Veja o

caso do teto solar,que funciona como placas

fotovoltaicas. Ele capta e armazena a energia

solar, transferida para a central de infoen-

tretenimento.Tal recurso poupa a bateria,

permitindo que ela forneça energia para o

carro percorrer distâncias maiores.

O que a montadora está preparando,

agora, para aprimorar ainda mais os

carros elétricos?

Bastos: Os engenheiros seguem traba-

lhando e descobrindo novidades. A evolu-

Acesse
Compartilhe

Marque os

amigos

Neste ano,
a montadora
pretende lançar,
no Brasil, mais três
veículos elétricos.
Um deles é o EQS
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Evandro Bastos:
"Não devemos
nos afobar.
A massi#cação
dos elétricos no
País é como uma
maratona, e não
uma prova de 100
metros rasos"



ção não vai parar com a bateria de 1.000
quilômetros, mas é difícil dizer qual será a
próxima etapa dessa caminhada. Posso ga-
rantir que jamais haverá estagnação nesse
segmento, que vem criando parcerias para
o desenvolvimento de células de combus-
tível, e com o surgimento de startups com
boas ideias para os carros elétricos. O cam-
po dos insumos também cresce. Essa movi-
mentação comprova que haverá diferentes
maneiras de produzir motores elétricos, e a
expansão acontece por todos os lados, ce-
nário apropriado para gerar bons negócios.

Há algo mais sendo feito

na área da tecnologia?

Bastos: A principal preocupação dos elétri-
cos é acabar com a emissão de poluentes no
ambiente. Mas não é só. No segmento de
automóveis de luxo, os materiais utilizados
na produção são importantes, pois devem
ser mais leves e renováveis. Modelos pre-
mium casam bem com a proposta de sus-
tentabilidade.A Mercedes está substituindo,
por exemplo, o couro de origem animal por
raízes de cogumelo no acabamento interno.

Como a Mercedes-Benz

avalia o desenvolvimento da

eletromobilidade no Brasil?

Bastos: Os investimentos realizados até
o momento merecem ser destacados. O
Brasil está se espelhando em países mais
adiantados na eletromobilidade, e isso é
positivo.O avanço se deve, principalmente,
à atuação de empresas privadas de energia
e das startups que criam tecnologias ino-
vadoras.A infraestrutura de recarga e a re-
ciclagem de bateria ainda precisam crescer
muito, mas várias parcerias buscam isso.
É claro que o Brasil está um passo atrás

de países europeus como a Noruega, por-
que fatores econômicos e a nossa dimen-
são territorial exigem cautela na tomada
de decisões. O usuário também precisa
ganhar mais conÀança e saber que não há
necessidade de recarregar a bateria toda
vez em que vai ao shopping.

A seu ver, ainda existe algum entrave

para o veículo elétrico no País?

Bastos: As empresas com know-how
nessa área estão investindo rapidamente,
mas existe o lado do governo federal, que
deveria deÀnir uma visão para os próxi-
mos 10, 15 anos, e estabelecer uma políti-
ca pública, a Àm de incentivar a dissemina-
ção dos veículos elétricos por aqui.

O crescimento de 77% nas vendas
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Estematerial é produzido pelo Estadão Blue Studio.

de carros eletriicados, no Brasil,

em 2021, em relação a 2020,

surpreende a Mercedes?

Bastos: Não chega a surpreender, por-
que é uma tendência em alta. A Merce-
des-Benz vende apenas o EQC 400, no
Brasil, mas o plano é lançar três modelos
neste ano: EQA, EQB e EQS. Com isso,
acreditamos na evolução exponencial da
nossa participação no segmento.

AMercedes estabeleceu uma data

para parar de fabricar motores a

combustão, no mundo?

Bastos: Não temos essa data, porque a
empresa se baseia nas particularidades de
cada mercado. Entendemos que nem to-
dos eles serão 100% elétricos; portanto,
o motor a combustão ainda é importan-

te em vários países, como o Brasil. Muitas
nações deÀniram que só venderão carros
elétricos já em 2030, mas não dá para co-
locar todas no mesmo compasso da No-
ruega. O País está preparado para isso? É
evidente que não. Dessa forma, a Merce-
des-Benz será 100% elétrica nos mercados
em que isso for possível. A partir de 2025,
nossa meta é oferecer carros com opções
de motor elétrico e híbrido. Em certos lu-
gares, o híbrido conviverá com o elétrico,
e, em outros, ele será a ponte para a tran-
sição da frota em totalmente elétrica.
O importante é que a tecnologia do

propulsor elétrico seja tão prática quan-
to a do motor a combustão. E isso leva
tempo, sem pressa. Estamos em uma
maratona, e não em uma prova de 100
metros rasos.

A Mercedes-Benz Cars & Vans no Brasil

� Início das atividades: 1990

� Portfólio de veículos: 38 modelos e versões

� Número de concessionárias: 50 pontos de atendimento

� Número de colaboradores: cerca de 250



Não olhe
para cima

�ESTÁ CLARO QUE

NÃO É O TAMANHO

DA ECONOMIA

DE UM PAÍS QUE

DETERMINA A SUA

CAPACIDADE DE

CORTAR CARBONO

DO SEU SISTEMA

DE TRANSPORTE.�

�Oplaneta vive uma emergência
de escala global que atinge to-

dos os seus habitantes, sem exceção.
Não me reÀro à pandemia da covid-19.
O aumento na temperatura da Terra é
um fato incontestável. A ciência tam-
bém já logrou provar que a causa desse
aquecimento é a atividade humana, es-
pecialmente a produção de gases que
ocasionam a retenção de calor.
O setor de transportes é responsável

por 24% das emissões de CO2, o prin-
cipal contribuinte para o aquecimento
global. Para limitarmos esse aquecimen-
to a 1,5 grau Celsius, é preciso cortar as
emissões em 90% até 2050. Essa é uma
tarefa de toda a humanidade, e não ape-
nas de um grupo de países, de algumas
indústrias ou de alguns cidadãos.
A tendência mundial tem sido pro-

mover a substituição dos veículos movi-
dos a combustão interna para a eletri-
cidade. A indústria global tem oferecido,
progressivamente, soluções cada vez
mais conÀáveis e com menor custo de
investimentos. Os gastos operacionais
dos veículos elétricos já são, signiÀcati-
vamente, mais baratos do que aqueles
que utilizam combustíveis fósseis.

REDESENHO URBANO

A maneira mais eficiente de zerar as
emissões no transpor te é priorizar os
deslocamentos a pé e em bicicleta. Para
isso, o redesenho urbano, com a cria-
ção de múltiplas centralidades econô-
micas, reduzindo as distâncias entre
as zonas residenciais e aquelas em
que estão as ofer tas de trabalho, é
a forma radical de atacar esse pro-
blema. Contudo, é preciso também
eliminar as emissões do desloca-
mento motorizado e dar prioridade
ao transporte público.
Aqui, na América Latina, dois países

são exemplares na liderança continental,
no que se refere à transição para uma
mobilidade limpa no transporte público.

A capital do Chile, a belíssima Santiago,
já adquiriu mais de 1.750 ônibus elétri-
cos. Bogotá, a também bela capital da
Colômbia, comprou mais de 1.500 uni-
dades elétricas.
O Brasi l possui , atualmente , me-

nos de 100 ônibus urbanos elétricos,
a bateria, em um universo de mais de
100 mil veículos.Vale lembrar que o PIB
do Chile representa 19% do brasileiro
e o da Colômbia não chega a 24% da
nossa riqueza. Está claro que não é o
tamanho da economia de um país que
determina a sua capacidade de cor tar
carbono do seu sistema de transporte.
Qual, então, é a diferença entre Chile

e Colômbia e Brasil? Penso que é o nível
de engajamento do governo nacional de
cada um dos países.
Os projetos de eletriÀcação da fro-

ta de ônibus urbanos das duas nações
aqui referidas foram liderados pelos go-
vernos nacionais. Cada qual a seu modo,
mas tendo em comum a liderança, o
compromisso, a elaboração de política
pública, com começo, meio e Àm.

MAIOR ENGAJAMENTO

No Brasil, porém, sente-se falta da lide-
rança do governo central na estratégia
nacional de eliminação do carbono na
mobilidade urbana. Nosso País tem ca-
pacidade econômica, tecnológica, indus-
trial, além de mercado, para ser o líder,
não continental, mas global, na aquisição
e na produção de ônibus elétricos. Po-
deríamos não apenas já ter cidades mais
limpas e sustentáveis mas também gerar
emprego e renda com uma indústria ca-
paz de abastecer o mercado interno e,
ainda, se consolidar como plataforma ex-
portadora, produzindo divisas e riqueza.
Até recentemente, o BNDES tinha

uma linha de crédito para projetos de
baixo carbono que era quase nada mais
barata do que a existente para projetos
convencionais, mas tinha exigências de
garantias mais rigorosas e prazos me-
nores de pagamento. Ou seja, uma linha
para �inglês� ver.
O regime fiscal dos ônibus e cami-

nhões elétricos é idêntico ao dos veícu-
los poluentes e, para carros leves � acre-
dite se quiser �, paga-se mais imposto
no elétrico do que no a combustão.
Aqui, ainda vendemos o obsoleto

motor Euro V, abandonado há muito
tempo no resto do mundo, especial-
mente nos países desenvolvidos. Sequer
chegamos ao Euro VI, previsto para o
ano que vem, mas com várias deman-
das de adiamento. E, pior, expor tamos
o Euro VI, mas não o adotamos aqui, no
mercado interno.
Enquanto isso, o professor Paulo Saldi-

va, do Laboratório de Cidades do Insper,
constata que São Paulo perde 4 mil pes-
soas por ano em decorrência de doenças
causadas pela poluição atmosférica.
É impossível não se sentir no filme

Não Olhe para Cima. O cometa do aque-
cimento global está vindo em nossa dire-
ção, em alta velocidade. Ainda podemos
desviá-lo.Mas é preciso liderança nacional
para nos livrar de uma ameaça real, com-
provada e catastróÀca.�

SÉRGIOAVELLEDA
COORDENADOR DONÚCLEO DE

MOBILIDADE URBANA DO LABORATÓRIO

ARQ.FUTURO DE CIDADES, DO INSPER

Estematerial é produzido pelo Estadão Blue Studio.Estematerial é produzido pelo Estadão Blue Studio.

Fotos: Arquivo Pessoal e Getty ImagesEste texto não re"ete, necessariamente, a opinião do Estadão.
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Para muitas mulheres, o transporte por app — além de permitir conciliar várias 

jornadas — vem garantindo o sustento familiar e a possibilidade de planejar o futuro

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

G
astos fi xos com alimenta-

ção, transporte e contas 

que não param de subir, 

inflação em alta, pandemia. Do 

outro lado, o salário (ou falta 

dele) que não acompanha tudo 

isso. Se honrar todos esses com-

promissos já é viver na corda 

bamba, poupar para o futuro é 

algo distante da realidade da clas-

se C, já que 60% dela retrocedeu 

sua renda nos últimos três anos.

O dado faz parte da pesquisa 

“Não somos todos iguais: A clas-

se C no mundo pós-pandêmico”, 

realizada pela Consumoteca e 

encomendada pela 99Pay, car-

teira digital da 99, empresa de 

tecnologia voltada à mobilidade 

urbana presente em 1.600 muni-

cípios do País. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE), estão na 

Classe C famílias que possuem 

a soma dos rendimentos entre 

quatro e dez salários mínimos 

(de R$ 4.848 a R$ 12.120). 

O levantamento aponta, tam-

bém, que mais da metade das 

famílias entrevistadas (55%) vive 

com uma média de até R$ 3 mil 

por mês, valor insuficiente para 

pagar as contas mensais. Nesse 

contexto, apenas 2% desse grupo 

consegue se organizar financei-

ramente para a aposentadoria. 

Dívidas também impedem 

que elas invistam nessa reserva: 

45% das pessoas da classe C vi-

vem com o desafio de sobreviver 

com o dinheiro contado para 

os gastos do mês, além de pa-

gar parcelamentos de compras 

realizadas anteriormente (38% 

contra 35% na classe B e 23% na 

classe A); 60% dos entrevistados 

possuem dívidas, dos quais 22% 

não conseguem pagá-las. Para 

essa população, conquistar um 

objetivo financeiro mais caro 

frequentemente depende de cré-

dito e flexibilidade de pagamen-

to. Além disso, 28% da classe C 

está com o nome negativado.

Elas ao volante: empreendedorismo 
e independência fi nanceira

Para muitas mulheres, 
dirigir em plataformas 
de transporte é também 
a oportunidade de 
conquistar autonomia 
fi nanceira — em 2020, 
durante a pandemia, 
houve aumento de 40% 
no número de novas 
empreendedoras

Como a classe C* gasta

56% com a casa
38% com obrigações do dia 
a dia
35% com compras parceladas

*incluindo múltiplas respostas/Fonte: 

Consumoteca/99Pay

Empreender tem sido a saída

A pandemia da covid-19 impac-

tou toda a sociedade, especialmen-

te as mulheres, responsáveis por 

quase metade dos lares brasileiros 

(46% dos domicílios são chefi ados 

por elas, de acordo com o IBGE). 

Com a necessidade de isolamento 

social, somado à tradicional carga 

de trabalho doméstico e aos altos 

índices de desemprego no período, 

o público feminino se viu obrigado 

a empreender. Estudo da Rede Mu-

lher Empreendedora (RME), feito 

durante a pandemia, atesta um 

aumento de 40% no número de 

novas empreendedoras em 2020, 

percentual que pode ser ainda 

maior por conta da informalidade. 

Os aplicativos de transporte 

se transformaram, também, em 

alternativa para que elas possam 

garantir o sustento de famílias — 

na 99, por exemplo, 5% dos moto-

ristas parceiros cadastrados são 

mulheres. Maria Helena de Car-

valho, motorista de aplicativo há 

cinco anos, conta que sua rotina 

nesse período foi intensa. “Traba-

lhei todos os dias, inclusive sába-

dos e domingos, tendo restrições 

apenas em alguns períodos do dia 

e da noite, de acordo com as re-

comendações das prefeituras dos 

locais onde circulei”, revela.

Para ela, foi fundamental po-

der continuar trabalhando. “Ser 

motorista de app ajuda no meu 

sustento pessoal e familiar. Tra-

balhar e ter independência fi nan-

ceira é muito importante para 

mim”, acrescenta. Maria Helena 

explica que o app ajuda a obter 

Shu! erstock

Para acessar outros 

conteúdos, aponte 

a câmera do celular 

para este QR code

renda e ainda oferece orienta-

ções sobre educação financeira. 

“Mantenho os compromissos 

equilibrados com disciplina fi-

nanceira, defi nindo o que é mais 

importante no momento, além 

de fixar objetivos no curto e no 

longo prazos”, destaca.
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Acapital baiana é a décima colocada no

eixo Mobilidade, no Ranking Connec-

ted Smart Cities de 2021, levando a pri-

meira colocação da Região Nordeste.Uma

das principais cidades do País, Salvador tem

mais de 1,3 milhão de passageiros por dia.

Com o investimento de R$ 5,8 bilhões

em um regime de parceria público-priva-

da (PPP), o metrô de Salvador é uma das

obras de infraestrutura mais rápidas do

mundo (desconsiderando o tempo em

que o projeto Àcou apenas no papel). A

obra correspondeu a quase 50% do cresci-

mento da rede de transporte de passagei-

ros sobre trilhos do País, em 2017.

Apesar disso, a cidade ainda possui di-

versos desaÀos em relação à mobilidade

urbana. De acordo com o IBGE, Salvador

tem o terceiro maior percentual de tem-

po de deslocamento no trajeto casa e

trabalho entre as capitais do Brasil, com

22,02% � perdendo apenas para São Paulo

(31,03%) e Rio de Janeiro (25,34%). Con-

Àra outros índices no quadro à esquerda.

Segundo a Secretaria de Mobilidade

de Salvador, a frota de ônibus, no início

de 2020, era de 2.212 e, como conse-

quência da pandemia e da redução de

passageiros, em 2021, o sistema funcio-

nou com apenas 1.576 veículos.

Além da desativação de linhas, 52% da

frota possui idade superior a sete anos e

18% tem mais de uma década.

MODAIS SUSTENTÁVEIS
A cidade investe, atualmente, em um sis-

tema de transporte composto por carros

elétricos e energia 100% limpa. OVLT, clas-

siÀcado como veículo leve de transporte do

tipo monotrilho, tem a expectativa de be-

neÀciar mais de 600 mil pessoas que vivem

na região do subúrbio e ainda gerar 2.249

postos de trabalho durante a sua obra.

Os primeiros testes operacionais já de-

vem ser realizados no primeiro semestre,

sendo que a previsão é de que, no segun-

do, ocorra a liberação de um trecho de

2 quilômetros entre as paradas Calçada e

Santa Luzia. Com o investimento de R$ 2,5

bilhões, a expectativa é de que oVLT este-

ja 100% concluído no Ànal de 2024.

Mobilidade sustentável será um dos te-

mas presentes no Parque da Mobilidade

Urbana (PMU), realizado entre os dias 23 e

25 de junho,no Memorial daAmérica Latina,

em São Paulo. O evento, criado pela parce-

ria da plataforma Connected Smart Cities e

Mobilidade Estadão, tem o propósito de
promover a conexão da mobilidade urbana

inteligente, sustentável e inclusiva por meio

da difusão de ideias entre esse ecossistema

no Brasil e no mundo.

Estematerial é produzido pelo Estadão Blue Studio.

Salvador é
destaque no
Nordeste
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Índices de mobilidade urbana na capital baiana

Proporção de automóveis/habitante 0,2

Idade média da frota de veículos (em anos) 12,21

Relação de ônibus x automóveis 0,02

Outros modais de transporte coletivo (km/100 mil habitantes) 1,61

Ciclovias (km/100 mil habitantes) 10,95

Acesso ao aeroporto 1

Transporte rodoviário (conexões interestaduais) 217

Veículos de baixa emissão (do total da frota) 0,10%

Bilhete eletrônico de transporte público sim

Semáforos inteligentes sim

Taxa de mortes em acidentes de trânsito (por 100 mil habitantes) 6,4
Fonte: Ranking Connected Smart Cities de 2021
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Que a bicicleta passou por um boom

nas grandes cidades após o início da

pandemia de covid-19 está claro. Evitar o

transporte coletivo devido a aglomerações,

alto preço dos combustíveis e manutenção

de um carro particular�Tem sido comum

encontrar modelos cada vez mais caros e

exclusivos de bicicletas nas ruas. Seja para o

transporte diário, seja para a prática espor-

tiva. Algumas dessas bikes exigem grande

investimento e são sinônimo de alto de-

sempenho, conforto e prazer ao pedalar.

Ou seja, se o ciclista fez um alto investimen-

to em um bom equipamento, nada mais

justo do que proteger o seu patrimônio.

Os seguros para bicicletas surgiram re-

centemente, no Brasil, sendo uma resposta

à violência urbana que está presente em

diversas cidades. Ele pode restituir na ínte-

gra ou em partes o valor pago na bicicleta

em caso de acidente, roubo ou furto. Se-

gurar uma bike é muito similar a contratar

um seguro para carros ou celulares, por

exemplo. A empresa assegura a bike por

um tempo determinado em contrato. O

pagamento poderá ser anual ou mensal.

VALE A PENA?

Um seguro pode ser um valioso serviço

para os ciclistas que possuem um equipa-

mento de alto valor (normalmente, acima

de R$ 1.500) e que o utilizam a bicicleta

diariamente para a prática esportiva (speed

ou MTB) ou para quem a usa como o seu

meio de transporte diário, tanto para ir ao

escritório quanto para a faculdade. A bike

também pode ser elétrica.

Na hora de escolher a sua seguradora,

atente ao detalhe de ela proteger não ape-

nas uma bicicleta nova. Algumas empresas

oferecem a opção da contratação de um se-

guro para usadas, sem precisar de nota Àscal.

Um bom seguro completo para bicicle-

ta irá proteger o ciclista contra:

� Roubo (assalto ou ameaça grave)

� Furto qualiÀcado, acidente ou quebra

� Danos materiais no equipamento du-

rante a pedalada ou no seu transporte

� Gastos com conserto ou substituição em

caso de acidente durante o passeio ou no

transporte da bicicleta e também se acon-

tecer algum acidente contra terceiros.
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Proteja sua
bicicleta

Saiba como funciona um

seguro de bike e por que é

importante investir no serviço

POR JOSÉ TAVEIRA, DA SEMEXE

Bike Preço Valor do
Seguro

1
TRINX TEMPO

2.1 2020
R$ 3.700

12 x
R$

2
CALOI E-VIBE
EASY RIDER

R$ 6.500
12
R$ 5

3
CALOI STRADA
RACING 2020

R$ 7.900
12 x
R$ 60

4
TREK X

CALIBER 8 2020
R$ 9.500

12 x
R$ 67

5
SPECIALIZED
TARMAC SL6

COMP DISC 2020
R$ 24.000

12 x
R$ 155

*Valores aproximados | Fonte: Semexe

xe

x
$ 32

x
52

Segurar
bicicleta é
semelhante
a fazer o
mesmo com
um veículo
ou celular

3 2

4

5

ConÇra o
valor do seguro

de alguns
modelos*

Acesse
Compartilhe

Marque os

amigos

Topde
linha

1

amigos





Ao oferecer um enorme leque de

possibilidades, sempre direcionado a

agradar os fãs da categoria, a Stock Car

Pro Series implementou uma série de

ações que procuram aumentar a com-

petitividade e a emoção nas provas. São

duas corridas, no mesmo dia, com grid

inver tido, em movimento, engajamento

total dos canais digitais, acesso dos convi-

dados aos boxes, entre outras ações que

transformaram a categoria em uma das

mais equilibradas e atrativas do mundo.

Outra �bola dentro� nesse sentido foi a

criação da Corrida de Duplas, que mescla

pilotos titulares e convidados, que regres-

sa ao calendário depois de quatro anos.

E será exatamente ela que abrirá a tem-

porada 2022, no próximo domingo, no

autódromo de Interlagos (SP), com trans-

missão pelo site do Estadão.

Criada em 2014, a Corrida de Duplas da

já foi realizada quatro vezes.Na sua estreia e

em 2018, ela aconteceu em Interlagos.Goiâ-

nia (GO) sediou a disputa em 2015,enquan-

to o Autódromo Internacional de Curitiba

se tornou palco da disputa no ano seguinte.

Em Goiânia, a Stock Car reviveu uma

das maiores rivalidades da história do auto-

mobilismo mundial, Senna x Prost, quando

Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, e

Nicolas Prost, Àlho de Alain Prost, foram,

respectivamente, parceiros de Antonio Piz-

zonia e Júlio Campos, naquela ocasião.

Um dos grandes atrativos do evento são

os convidados dos pilotos titulares, tradicio-

nalmente vindos do exterior. Dentre os 97

pilotos que aceleraram como convidados,

estão nomes de enorme destaque nas pis-

tas do Brasil e do mundo. O maior de to-

dos na Stock Car, o 12 vezes campeão Ingo

Hoffmann, participou da Corrida de Duplas

em 2015, ao lado de Rubens Barrichello.

Naquela mesma edição, em Goiânia,

Ricardo Zonta compartilhou o carro com

JacquesVilleneuve, vencedor das 500 Milhas

de Indianápolis, campeão da Indy em 1995

e dono do título da Fórmula 1 em 1997.

Ao todo, 38 pilotos estrangeiros já dis-

putaram a Corrida de Duplas da Stock

Car. Os recordistas de par ticipação na

prova são o belga Laurens Vanthoor (em

2015, 2016 e 2018) e o australiano Mark

Winterbottom (em 2014, 2015 e 2018).

Dos �gringos� participantes, somente um

subiu ao topo do pódio. Em 2015, o ar-

gentino Néstor Girolami conquistou a vi-

tória, ao lado de Ricardo Maurício.

DUPLAS CONFIRMADAS
Jamais, em toda a história da Corrida de Du-

plas, um piloto a venceu mais de uma vez.

Para 2022, a vinda de estrangeiros não será

tão numerosa, devido à pandemia, e os ti-

tulares vão escolhendo novos nomes, entre

eles,muitos representantes da nova geração

brasileira, que trazem um ar de renovação.

Há casos curiosos, como uma dupla forma-

da por irmãos. Nelsinho e Pedro Piquet co-

mandarão oToyota Corolla daTMG Racing.

A RC quer ampliar o recorde de vitó-

rias com duas duplas fortíssimas: Daniel

Serra (Augusto Farfus) e Ricardo Maurí-

cio, com o português Filipe Albuquerque.

Júlio Campos, da Lubrax/Podium, irá com

Marçal Müller, bicampeão da Porsche Cup.

E, no outro carro do time, Felipe Massa

dividirá a pilotagem com ninguém menos

que o alemão Timo Glock, personagem

marcante na perda do título de F1 do bra-

sileiro em 2008, exatamente em Interlagos.

A Full Time Spor ts vem com Rafael

Suzuki e o holandês Jeroen Bleekemolen;

Cacá Bueno (Felipe Fraga), Ricardo Zon-

ta (Danilo Dirani) e Bruno Baptista (Alan

Hellmeister) são conjuntos experientes.

Já Lucas Foresti (Pedro Rimbano), Ati-

la Abreu (Renan Guerra) e Galid Osman

(Enzo Elias) são exemplos de duplas forma-

das por brasileiros da nova geração.O atual

campeão da Stock Car Pro Series, Gabriel

Casagrande, escolheu o vice da Stock Light,

Gabriel Robe, para tentar mais um triunfo.

Uma equipe que deverá chamar muita

atenção na Corrida de Duplas será for-

mada entre pai e Àlho. Rubens Barrichello

dividirá a pilotagem de seu Toyota Corol-

la com Dudu [Eduardo] Barrichello, que

já disputou duas etapas da categoria, no

mesmo boxe do pai, mas nunca com o

mesmo carro.

Estematerial é produzido pelo Estadão Blue Studio.

Emoção
em dobro

Corrida de Duplas caiu no

gosto dos fãs da Stock Car e

está de volta neste ano

POR ALAN MAGALHÃES

FOTOS: DUDA BAIRROS

Acesse
Compartilhe

Marque os
amigos
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A disputa com
dois pilotos
no mesmo

carro sempre
empolga o

público

Curiosidades das quatro edições

� JAMAIS UM PILOTO VENCEU
DUAS VEZES A CORRIDA DE DUPLAS

� MAIS VEZES NO PÓDIO: Marcos Gomes
3o em 2014 | 2o em 2015 | 1o em 2016

� ESTRANGEIROS MAIS REPRESENTADOS
1o Argentina � 14 participações
2o Holanda � 6 participações
3o Portugal, Bélgica e Austrália � 4 participações

de cada país

� EQUIPES COM MAIS VITÓRIAS
RC Eurofarma � 2015 e 2018
Voxx Racing Team � 2016
Vogel Motorsport � 2014

EQUIPE COM MAIS POLES: RC Eurofarma
2016 � Ricardo Maurício/Guilherme Salas
2017 � Daniel Serra/João Paulo de Oliveira

Rubens
Barrichello e
o #lho Dudu
correrão
juntos na
abertura da
temporada

NÃO
PERCA!

Próxima etapa: 13/2
___________________
CORRIDA DE DUPLAS

Transmissão, ao vivo,

pelo site do

Estadão.


