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P ara o corretor de imó-
veis Guilherme Toaldo,
entrarnocarrotem pita-

das de contorcionismo. “Pri-
meiro eu jogo a perna direita e
piso no acelerador. Aí passo o
tronco para dentro da cabine e
recolho a outra perna.” Dono
de um Fiat Mille, o ex-jogador
de basquete tem 2,04 metros
de altura e 165 quilos. Assim
como ele, pessoas com medi-
das fora da média se viram co-
mo podem na hora de dirigir.

Os ajustes disponíveis no
banco e volante nem sempre
são suficientes para garantir
umaposição confortável.Os al-
tos têm dificuldade para aco-
modar os joelhos, que ficam
raspando na direção. Mas o
maior problema é a pouca dis-
tância em relação ao teto. “Se o
carroébaixo, vocêtem deincli-
nar a cabeça e fica com dor nas
costas”, diz o estudante de co-
mércio exterior Renan Gonçal-
ves, de 2,01 metros, que roda a
bordo de um Honda Fit.

Toaldo improvisa reclinan-
do o encosto do banco. “Só as-
sim a cabeça não raspa no teto,
consigoesticar os braços etam-
bém acomodar a barriga.”

Comtantospercalços,aesco-
lha do carro vira um jogo de
tentativaeerro.“Algunsvende-
dores tentam empurrar mode-
los caros, como jipões”, diz o
empresário Celso Finck, de
2,03 metros, que é dono de um
Fiat Uno. “É raro achar em car-
ros grandes o mesmo espaço
interno de alguns pequenos.”

Embora pareça um contras-
senso, a avaliação é comparti-
lhada por Toaldo. Após experi-
mentar vários carros, ele op-
tou pelo Mille. “É o nacional
que me dá mais conforto.”

No outro extremo, motoris-
tas como Poliana Andrade, de
1,49 metro, preferem os car-
rões pelo porte e a posição alta,
que permite melhor visibilida-

de. “O carro é como uma arma-
dura. Meu C4 tem ajustes per-
feitos, mas com o EcoSport eu
era mais respeitada.”

A funcionária pública Ca-
milla Bemergui, de 1,53 metro
(donade umFord Fiesta), levao
banco lá para a frente. “Vejo se
meus pés alcançam os pedais
com conforto. Às vezes preciso
deixaro encostototalmente re-
to, o que é incômodo. Pelo me-

nos faço a alegria dos que via-
jam atrás”, brinca.

Ela confessa que já teve de
recorrer à almofadinha. “Não
para ganhar altura, e sim co-
mo apoio do encosto, para fi-
car mais próxima do painel.”

PADRONIZAÇÃO
Professor de engenharia auto-
mobilística da FEI, Ricardo
Bock diz que não é fácil proje-
tar carros para a maioria. “Um
homem de 1,70 metro tem per-
nas mais longas que uma mu-
lher da mesma altura”.

Eleafirma que asnovas gera-
ções estão mais altas, e isso se
reflete nos projetos dos veícu-
los, que passaram a ter teto ele-
vado. “Mas há limites. Se hou-
ver exagero, o comportamen-
to dinâmico será alterado e o
veículo ficará instável.”

As agruras e improvisos ao volante de quem tem estatura muito acima ou abaixo da média

GRANDÃO
Toaldo deita
o encosto e
recua banco
do Mille:
solução para
acomodar
seus 2,04 m
e 165 quilos

AJUSTE
Para guiar
seu Fiesta,
Camilla leva
o banco para
frente, mas
nem sempre
alcança
os pedais
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“Se o teto não é
alto, você

inclina a cabeça
e fica com dor

nas costas”
Renan Gonçalves

ESTUDANTE, 2,01 METROS

Motoristas fora da curva
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