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N

o comando da Stock Car, principal categoria
do automobilismo da América Latina, está o
publicitário Fernando Julianelli, considerado em
2015 um dos melhores profissionais de marketing do
mundo pela The Internationalist, revista especializada
no assunto e também nesse ano foi indicado ao
Prêmio Caboré na categoria profissional de marketing.
Julianelli, assim chamado pelos amigos, está dentro do
mundo automobilístico desde os 12 anos de idade. Em
sua trajetória também já foi piloto, dono de equipe,
patrocinador e organizador de grandes eventos. Hoje é
“O Chefão” da Stock Car e da rescente Fórmula-4.
Dirija Auto entrevista com exclusividade “O Chefão”
da Stock Car, que assumiu em 2020 o cargo de CEO da
Vicar Promoções Desportivas, detentora do Campeonato
Brasileiro de Stock Car, a convite do Carlos Col,
Presidente da empresa. E teve como missão ampliar
e modernizar a plataforma da Stock Car, criando novas
oportunidades de negócios para as marcas, além
de otimizar a gestão de marketing, comunicação e
mídia. A sua jornada começou no auge da pandemia
com um grande lockdown, que praticamente por dois
anos as corridas aconteceram sem torcedores nas
arquibancadas. “A receita vinda das bilheterias é
importante para qualquer projeto de entretenimento
ao vivo. E a partir de 2020 nós tivemos que correr
fechados no que se passou a chamar de bolha. Não
havia público de nenhum tipo, inclusive corremos sem
a presença da imprensa. Nosso modelo de segurança
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sanitária foi aplicado por outros campeonatos, virou um
padrão para o nosso esporte. Mas mesmo sem faturar
com ingressos, levamos entretenimento ao público via
transmissões na Band e SporTV, além das nossas mídias.
Criamos alternativas e conteúdos que o fã poderia
curtir sem sair de casa, não deixamos que nosso público
perdesse a conexão conosco. Como resultado, nossa
audiência aumentou. Público, patrocinadores, equipes
e pilotos tiveram bons resultados, apesar da crise e da
pandemia”, relata o empresário.
A Stock Car surgiu em 1979 e atualmente reúne os
melhores pilotos do Brasil e conta com a participação
de mais de 200 marcas e movimenta anualmente cerca
de R$ 150 milhões entre investimentos no evento,
equipes e pilotos. “O segredo do nosso negócio é ter
credibilidade. Isso você constrói ao longo do tempo e
acho que chegamos a um nível bem importante, tanto
que todas as cotas de patrocínio das transmissões da
Band e todas as cotas de arena que disponibilizamos
também foram vendidas há meses. Isso mostra que o
mercado tem confiança no nosso trabalho e que temos
solidez para atender marcas líderes de mercado em seus
segmentos. Todos os nossos patrocinadores têm esse
perfil, são líderes, e para contar com parceiros assim
você precisa estar à altura das marcas mais exigentes
do mercado. Uma coisa é organizar um bom evento
esportivo. A outra é organizar um bom evento esportivo
que atenda às exigências de qualidade e excelência de
nomes como: Claro, Toyota, Chevrolet, Pirelli, Motorolla,
Qualcomm, Petrobras, BRB e todas as outras marcas que
estão no nosso portfólio”, comenta Fernando.

fernando julianelli

Foto: Duda Bairros/Stock Car

Circuito Cacá Bueno, no Galeão

Com o fim das restrições da pandemia e a volta da
normalidade, os torcedores voltaram em peso para os
camarotes e arquibancadas das pistas, “É uma grande
festa em todos os sentidos. Os fãs puderam matar
a saudade do barulho dos motores, da sensação de
ver grandes ultrapassagens acontecendo diante dos
seus olhos. E a volta deles trouxe para o evento ainda
mais empresas ávidas por se relacionar com seus
stakeholders. Por tudo isso, nossos eventos têm sido de
casa cheia em todas as oportunidades”, explica Julianelli.
Após uma década de ausência, o GP Galeão festejou a
volta do automobilismo ao Rio de Janeiro, no Circuito
Cacá Bueno, Aeroporto Internacional RIOgaleão
Tom Jobim. A primeira corrida da Stock Car em um
aeroporto comercial, com arquibancadas, camarotes
cheios e sobrevoo de dois aviões de caça modelo F-5M
da Força Aérea Brasileira, capazes de operar a até 1,6
vezes a velocidade do som, em mais uma demonstração
de sinergia entre o local escolhido para a prova e
espetáculo oferecido ali pelo esporte a motor. Para
realização de um evento nesta magnitude, a organização
enfrentou grandes desafios que resultaram em muitos
aprendizados, “Acho que há várias lições a se tirar
desse projeto. Mas quero destacar duas. A primeira é
que a Stock Car tem força para realizar coisas incríveis.
Correr no aeroporto requer construir tudo – da pista
às arquibancadas, banheiros etc – em tempo recorde e
nós fizemos isso em apenas dez dias. A segunda lição
é que o Brasil quer assistir à Stock Car. Os fãs querem
esse contato. Os ingressos do Galeão se esgotaram
rapidamente. Era visível a vibração do público carioca
por estar diante da Stock Car. Espero que surjam novas
oportunidades, seja no Rio de Janeiro ou em outras
capitais, de realizar eventos como esse”, explica.
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Foto: Duda Bairros/Stock Car

A realização da quarta etapa da temporada 2022 da
Stock Car Pro Series trouxe ao Autódromo Velocitta uma
ilustre visita. Bernie Ecclestone, ex-diretor executivo
da Fórmula-1, atualmente com 91 anos, também
conheceu de perto os carros e pilotos do novo BRB
Fórmula 4 Brasil.

“

Um cara sério, às vezes
passa imagem de ser
bravo mas é muito gente boa,
e que com certeza mudou
o patamar da imagem da
StockCar. Voltamos a ter o
prestígio que a categoria
merece e estamos vendo o
evento crescer cada vez mais
e sempre pensando em todos
os integrantes da categoria.
A visão do Julianelli vai nos
levar onde a Stockcar nunca
esteve.”
Gabriel Casagrande, piloto
StockCar.

“

O Julianelli é um cara
incrível. Repleto de
responsabilidades e com
uma visão de presente e
futuro incomparáveis, está
sempre disponível para
ouvir, aconselhar e colocar
em prática novas ideias.
Aprendi muito com ele!
Thiago Padovanni.”
Comunicação - Volvo Car
Brasil

fernando julianelli

Os organizadores da Stock Car ao lado Bernie e Fabiana
no boxes de Aurélia Nobels

“A presença do Ecclestone no Velocitta mostra o peso
que tem a F-4. Mas também a Stock Car. Ele ficou
maravilhado com a estrutura, organização e qualidade
do evento – que é uma produção já corriqueira para
a Stock e que a F-4 começa agora a aproveitar. Os
comentários dele, os elogios, a evidente curiosidade
dele por conhecer os carros, ver os pilotos, passear
pelo box. Tudo isso é como um grande elogio para nós.
É motivo de orgulho. Bernie é o responsável pela F-1
ser o que ela é atualmente. Ele é um gênio do nosso
esporte. Tem muito valor para nós saber que ele viajou
até o Velocitta para assistir as nossas corridas. E gostou.
Esse é um fato muito especial para todos nós”, comenta
Julianelli.
A Fórmula-4 Brasil é a nova categoria do automobilismo
nacional, que surge com objetivo de ser o primeiro
passo de jovens pilotos que saem do kart rumo à
Fórmula 1, além de criar uma escola considerada
fundamental para a formação de novos talentos nas
pistas do país. Uma academia formada por especialistas
que instruirão os pilotos sobre temas importantes da
profissão, como noções de marketing, media training,
redes sociais, mecânica e eletrônica automotivas,
interpretação de dados, relacionamento com a equipe
e interação com engenheiros de vários campos, entre
vários outros campos de aprendizado. Dessa forma, a
categoria alcançará o objetivo de ser uma verdadeira
escola para quem sonha em atingir o ápice do
automobilismo no futuro. A temporada 2022 acontece
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Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

em seis etapas compostas de três corridas cada uma, e
estão sendo disputadas dentro do evento Stock Car.
Um dos grandes desafios enfrentados pela organizadora
da competição foi de realizar candidatura da empresa
junto a FIA, que tem um caderno de encargos e
exigências enormes para ceder à licença da F-4, e o
outro grande desafio foi para trazer os carros que foram
adquiridos na Europa, pagos em Euros. “Nós nos saímos
muito bem – e fomos até citados como exemplares
neste sentido. Para temporada escolhemos quatro
equipes do grid da Stock, todas bem estruturadas, para
serem os times de quatro pilotos cada uma. Assim,
atendemos a todos os 16 pilotos que decidimos ter
neste primeiro ano de F-4. Temos fila de espera, os
jovens talentos brasileiros estão ansiosos para ingressar
na categoria e espero que nos próximos anos possamos
aumentar a quantidade de carros no grid”, relata
Julianelli.
O Chefão comenta que os próximos passos é ampliar
com força a criação de games para ganhar mais
visibilidade da categoria dentro e fora do país. Como
também atrair mais nomes de peso do automobilismo
mundial para competição, embora já tenha um grid
extremamente estrelado. “Trabalhamos em todas
essas frentes. E tenho certeza de que vamos continuar
surpreendendo positivamente o fã da Stock Car”, finaliza
o Chefão da StockCar e Fórmula 4 Brasil.

5

DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

toyota GAZOO Racing

O visual agressivo
da linha esportiva
toyota GR
por maria do carmo veras

A

Toyota GAZOO Racing apresenta dois novos
produtos para o mercado brasileiro: a geração
III da Hilux GR-S, uma nova versão da picape
projetada principalmente para uso off-road; e o Corolla
Cross GR-Sport, versão com apelo esportivo do modelo
médio de sucesso global recente da marca, produzido na
planta de Sorocaba (SP).
A Toyota Hilux é uma das lendas do Rally Dakar e um
dos modelos que conquistou a vitória na corrida mais
desafiadora do mundo. O sucesso alcançado pela Toyota
GAZOO Racing em Dakar inspirou para criação da nova
Hilux GR-S. Equipada com um motor diesel 2.8L de 4
cilindros em linha de 224 cv com turbocompressor de
geometria variável (TGV) e intercooler (1GD), acoplado a
uma caixa automática de seis velocidades.
Com isso, a picape, nesta versão GR-S aprimorou a
potência do motor em 20 cv de potência em relação
às demais versões do portfólio. A suspensão da picape
foi projetada para proporcionar maior capacidade e
robustez ao manusear e atravessar os terrenos mais
difíceis.
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O Corolla Cross chega em sua primeira geração sob a
marca GR-Sport, a aura esportiva do veículo é ressaltada
pelo spoiler traseiro, para-choques exclusivos da
linha GR, difusores de ar e emblemas que destacam a
identidade GAZOO Racing. A experiência de condução
é mais esportiva e diferenciada, oferecendo mais
dinamismo na direção, ao adotar nova configuração da
suspensão MacPherson. O modelo tem aprimoramentos
exclusivos no projeto da suspensão, com adição de braço
estrutural ligado ao chassi para conceder maior rigidez
ao veículo, deixou o Corolla Cross GR-Sport com baixo
grau de rolagem e maior solidez, aumentando a precisão
da direção e a estabilidade.
O modelo equipa o mesmo motor das demais versões,
o Dynamic Force 2.0L Dual VVT-iE1 16V Flex de 177
cv, porém, entrega desempenho mais dinâmico. Os
para-choques dianteiro e traseiro de estilo exclusivo da
linha GR, além das rodas de liga leve de 18” com novo
desenho de contorno preto.
Ambos os modelos, Hilux e Corolla Cross, foram
desenvolvidos sob a expertise da equipe de engenheiros
da marca Toyota GAZOO Racing na América Latina,
que buscam traduzir e levar as lições, a dinâmica das
corridas, das pistas e dos carros de performance para os
veículos de rua.
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off road

Novo Renegade,
agora mais off-road
por Claudio Barreto

A

montadora Jeep recentemente apresentou o
novo Renegade Série S, versão inédita para a
gama da marca, que chegou com mudança no
design da dianteira e traseira, com novos para-choques
frontais e traseiros, além do desenho na grade, novos
faróis e lanternas Full LED. Destaque para o novo motor
T270 com propulsor que alcança 180 cv com gasolina e
185 cv com etanol, em ambos com um torque de 270
Nm, estando disponível com 1.750 rpm. Considerado
o motor turbo flex mais potente e moderno fabricado
no Brasil, que já equipa seus irmãos: Jeep Compass e
Commander.
Com um design externo forte, o Renegade é fácil de ser
identificado nas ruas, não importa a distância. Já foram
vendidas mais de 380 mil unidades no Brasil desde seu
lançamento em 2015. “O modelo rapidamente se tornou
líder da categoria e, em 2021, foi o terceiro carro de
passeio (excluindo comerciais leves) mais vendido do
país”, comenta Flávio Neves, gerente da Jepp Via Sul.
O modelo está disponível com dois tipos de tração:
4x2 com transmissão automática de 6 marchas e - a
grande novidade - 4x4 com reduzida e transmissão de
9 velocidades. O câmbio automático de nove marchas
e tem todos os equipamentos da longitude e agrega
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Flávio Neves, gerente da Jeep Via Sul

ainda tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial,
seletor de terreno com quatro configurações, modo 4x4
Low, controle eletrônico de descida Hill Descent Control
e sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista).
A versão Série S vem com bancos em couro, abertura/
fechamento do veículo e partida do motor sem chave,
rodas de 19” de liga-leve, comutação automática do
farol alto, assistente de estacionamento automático Park
Assist, detector de tráfego traseiro e monitor de veículos
no ponto cego. Como opcional, é possível o cliente optar
por teto solar elétrico panorâmico.
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case de sucesso

Uma paixão
pela Land
por Claudio Barreto

C

omo explicar uma paixão pelo mundo automotivo?
Será que vem no DNA? É alguma essência que
surgiu na infância brincando com carrinhos?
Existem milhares de histórias contadas por empresários
bem sucedidos que se entregam ao mundo automotivo,
seja para abrir uma revenda, concessionária, como
também pilotar um carro, montar equipe de competição
entre outras atividades relacionadas ao setor.
Conversamos com empresário Geraldo Passos, que teve
como inspiração seu desejo pelo mundo off road e com
muita determinação e empreendedorismo, fundou uma
das mais conceituadas oficinas de carros premium do
estado de Pernambuco, a LAND Recife especializada em
LAND ROVER.
“Em 2000, comecei a fazer trilhas com veículos de tração
4x4, modelos como: Jeep e Troller. Na época meu
sonho era possuir uma DEFENDER e neste período já
atuava no ramo de venda de carros usados, onde havia
a necessidade de realizar pequenos reparos nos carros
que vendia, e por conta dos elevados preços cobrados
pelas oficinas contratadas para realizar os serviços,
decidi começar a investir, eu mesmo consertava os
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carros que tinham pequenos defeitos. Neste momento
vi uma oportunidade de reparar os carros com defeitos
mais complexos que tinha disponível para venda. Focado
na ideia, em 2007 comecei um curso técnico no SENAI,
em seguida entrei para estagiar na concessionária
Fiat. Outro bom momento da minha qualificação foi
quando comecei a frequentar o centro de treinamento
da Honda em Recife, realmente é uma grande escola.
Depois comecei a trabalhar como mecânico na oficina
da concessionária Jaguar Land Rover, ao sair da empresa
criei a Land Recife”, comenta o empresário.
A oficina Land Recife é referência na área de mecânica
e elétrica dos modelos da marca inglesa, realizando
serviços com equipe de profissionais especializados na
área de mecânica de motores, transmissão, direção,
freios, parte elétrica e hidráulica de veículos Land Rover.
A empresa também atua na manutenção preventiva:
Freios, suspensão, regulagem, lubrificação e entre
outros serviços.
“A qualidade de um serviço não precisa estar atrelado a
valores caros. A Land Recife é formada por profissionais
qualificados e especializados em tecnologia de
diagnóstico de última geração para a manutenção de
Land Rover. Os processos de trabalho são otimizados
para garantir um bom resultado que reduzem o
custo final para o cliente. Além disso, damos grande
importância a oferta de alta qualidade em condições
acessíveis e nos orgulhamos de nossa oficina ser mais
acessível aos proprietários da marca inglesa”, afirma
Geraldo.
Como um bom empreendedor, o empresário cresceu o
leque de serviços, aumentando a estrutura da oficina
com manutenção em veículos de outras marcas, como
também investiu em um espaço para serviços de
funilaria e pintura.
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audi e-tron

audi e-tron,
suv elétrico com
esportividade
de um v8
por Claudio Barreto

Q

uem poderia imaginar que a pilotagem de um
veículo elétrico chegasse ao ponto de serem tão
emocionantes como os motores superesportivos,
os chamados clássicos: v6, v8, v10 e v12. O Audi
e-Tron é o primeiro automóvel totalmente elétrico da
marca e chegou com esta proposta fantástica de trazer
a experiência de superesportivo para o consumidor,
capaz de fazer 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos,
e sem ronco, um digno representante da mobilidade e
esportividade, além de atender toda a família.

Os motores elétricos são silenciosos com entrega de
um torque máximo de imediato ao pisar no acelerador,
enquanto o motor a combustão tem um delay, que
requer certa rotação para alcançar o torque mais alto.
Em alguns casos, na versão elétrica é necessária uma
limitação do torque para proteger as baterias, existindo
a possibilidade de superaquecimento dos motores.
A tecnologia dos veículos elétricos está cada dia mais
conhecida e o custo de produção ainda é alto, porém
ainda existe desinformação sobre sua operação e
os múltiplos benefícios da tecnologia. Breve, o valor
agregado de um motor elétrico não chegará a 50%
do custo de um motor a combustão, devido à sua
composição com cerca de 200 peças, sendo mais enxuto
do que o modelo à combustão que requer em média
1.400 peças, menos itens para produção.

Center Recife. As revisões previstas para realizar na
rede de concessionárias da montadora, de acordo com
manual do proprietário do veículo, os itens a serem
verificados comparados aos carros tradicionais, estimase uma economia de 60% em relação ao custo básico da
revisão.
Comparando as duas tecnologias, combustão e elétrico,
com os mesmos valores de potência, a versão elétrica
torna-se mais divertida pelo forte torque que possui
em qualquer rotação. Com este detalhe qualquer
vanguardista ou purista, depois de experimentar a
sensação de pilotar um esportivo elétrico, com certeza
mudará seu estilo e forma de pensar, deixando de lado o
ronco clássico de motor V-oitão.

“Como regra geral, um motor elétrico requer menos
manutenção em peças por não possuir: transmissão,
embreagem, filtro de óleo do motor, troca do óleo do
motor, bomba de água, mangueiras de combustivel,
velas de ignição, limpeza do filtro de combustível e
entre outros componentes e serviços”, comenta Lucas
Pellizzari, gerente Pós-venda da concessionária Audi
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Lucas Pellizzari, gerente Pós-venda da concessionária Audi Center Recife
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serviço

Diogo Wanderley - Zuma Auto Center

personalizando
as Rodas do carro
por maria do carmo veras

necessário o preenchimento de falhas com solda,
desempeno e corte de sobras, diamantação de face
ou borda nos casos em que o acabamento novo seja
solicitado, isolamento do diamante, aplicação de
prime para receber a nova pintura do restante da peça,
secagem e aplicação de verniz de proteção.

O

As rodas que já tenham sido diamantadas
anteriormente, ou rodas que possuem uma liga
metálica mais fina devido a composição do seu material,
geralmente a importada ALSi7, devem receber uma
análise mais criteriosa e um maior cuidado na realização
dos serviços.

É um trabalho que deve ser realizado com muito
cuidado, e quando realizado de forma errada pode
acarretar problemas. Caso seja retirado muito alumínio,
será prejudicial para o desempenho e segurança. Se
compararmos duas rodas com a mesma liga metálica,
quanto mais espesso for a roda, maior resistência terá.

“Nosso empresa utiliza o torno semi CNC para realizar
o processo de diamantação, que possui uma precisão
muito maior que tornos manuais. A qualidade das
ferramentas, equipamentos, é tão imprescindível quanto
à qualidade das tintas, prime e verniz para realização
de um serviço TOP em nossos serviços, procuramos
utilizar sempre produtos de extrema qualidade, pois,
além da estética, uma proteção maior na resistência
do acabamento aos agentes externos”, conclui o
empresário Diogo Wanderley - Zuma Auto Center.

O processo de manutenção e pintura é realizado em
diversas etapas sendo iniciado com a retirada do
acabamento anterior através de agentes removedores,
queima da roda e lixamento. Depois, caso seja

Serviço:
Zuma Auto Center
Av. General Mac Arthur, 457 - Imbiribeira, Recife - PE
(81) 3097-7638

processo de diamantação em rodas consiste em
escarificar a roda, com auxílio de uma ferramenta
de corte dotada de um diamante na ponta. O
processo é realizado em tornos mecânicos que retira
uma fina camada de alumínio e aparece em sua forma
crua. Em seguida passa pelo processo de pintura com
verniz incolor para proteção da peça contra agentes
externos, a fim de evitar a oxidação do material.
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lançamento

honda city,
Mais potente e
tecnológico
por Claudio Barreto

O

Honda New City Hatchback e o New City Sedã são
os primeiros modelos da marca produzidos no
Brasil com tecnologia de segurança e assistência
de direção, SENSING, que eleva o padrão do segmento
de hatches compactos premium sob vários aspectos:
dimensões, espaço, qualidade, eficiência de consumo e
desempenho.
O motor que equipa o modelo é inédito com quatro
cilindros aspirado 1.5 16V DI DOHC i-VTEC, ou seja, conta
com injeção direta de combustível e dois comandos de
válvulas no cabeçote. Destaque para o baixo consumo
de combustível, de acordo com o Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), o New City Hatchback tem consumo
na cidade de 9,1/13,3 etanol/gasolina) e, na estrada, de
10,5/14,8 km/l. O modelo obteve classificação A no PBE.
A potência máxima é de 126 cavalos a 6.200 rpm, tanto
com etanol como com gasolina. O New City tem a maior
potência do segmento, superando, inclusive, os modelos
equipados com motores turbos.
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O câmbio CVT traz duas novidades: o Step-shift e o EDDB
(Early Down-shift During Braking):
Step-shift - atua sob condução esportiva. Com o
acelerador pisado a fundo (kick-down), a central de
gerenciamento eletrônica do CVT coordena as trocas
nos pontos fixos das marchas, acentuando exatamente
a sensação da mudança e, consequentemente, de
esportividade.
EDDB - Ao notar que o motorista está pisando no
freio para conter o ganho de velocidade por conta da
inclinação, o CVT assume uma relação que resulta em
maior aplicação de freio-motor. A ação é automática e
amplia a segurança sem afetar o consumo.
Outro grande destaque é a versatilidade e espaço interno
graças ao Magic Seat, tecnologia de rebaixamento de
bancos exclusiva da marca Honda que permite ampliar
os espaços internos dos modelos, com quatro modos
de utilização (Utility, Long, Tall e Refresh), que acomoda
objetos de diferentes dimensões. No modo Utility, por
exemplo, o espaço chega a 1.168 litros de volume,
superando os 1.045 litros disponíveis no Fit na mesma
condição, que já era considerado um ícone de volumetria
de cabine.
A presença marcante do modelo se dá pelo design mais
esportivo devido a carroceria longa, larga e baixa. O
modelo tem a maior relação entre comprimento e largura
e o maior entre-eixos dentre todos os hatches compactos
premium.

Fórmula 4 brasil

o retorno da categoria
fórmula 4 no brasil
Doze vezes campeão da Stock Car, Ingo Hoffmann
foi revelado na F-Super Vê
por Claudio Barreto*

G

eorge Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren),
Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston
Martin), Mick Schumacher (Haas), Yuki Tsunoda
(AlphaTauri) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) têm pelo
menos dois fatos em comum. Todos são pilotos da
atual temporada do Mundial de Fórmula 1. E também
começaram suas trajetórias competindo na Fórmula 4,
categoria idealizada pela FIA que estreia no Brasil, no
Autódromo Velocitta, no interior de São Paulo.
Se o automobilismo brasileiro pode se orgulhar de ter
pilotos campeões e vencedores na Fórmula 1, Fórmula
Indy e alguns dos maiores nomes da história da Stock Car,
muito se deve à força das categorias nacionais de base,
que revelaram centenas de talentos ao longo de décadas.
As Fórmulas Vê, Super Vê, Ford, Renault e Chevrolet
deixaram um inestimável legado. Emerson Fittipaldi,
Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Gil de
Ferran, Helio Castroneves, Tony Kanaan, Ingo Hoffmann
e Lucas Di Grassi, entre tantos outros laureados nomes,
foram forjados pelas categorias de base outrora instaladas
no Brasil. Contudo, se antigamente os talentos apareciam
em profusão por aqui, nos últimos anos a revelação de
pilotos ficou bastante comprometida em razão da falta de
uma categoria-escola — primeiro passo nos monopostos
depois do kartismo — em âmbito nacional.
A última corrida, a Fórmula Futuro, deixou de existir há
exatos dez anos, período grande demais em se tratando
da manutenção de novas gerações com potencial para
competir em alto nível.
O BRB Fórmula 4 Brasil certificado pela FIA está sendo
implantado no país graças à iniciativa e investimento
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Rubens Barrichello foi um dos talentos revelados
pela Fórmula Ford no Brasil

Felipe Massa foi campeão da Fórmula Chevrolet em 1998

da Vicar, empresa que também promove e organiza a
Stock Car Pro, Stock Series e Turismo Nacional. A meta
é oferecer por aqui um campeonato com o mesmo nível
do encontrado em vários países, como Itália, Alemanha,
França, Espanha, Estados Unidos, México, Dinamarca e
Japão, por exemplo.
*Fonte assessoria de comunicação da F-4 | fotos divulgação
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audi center recife
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