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De Mulher para Mulher, um 

papo Speed II - por Claudia Franco 

O CRIME NÃO COMPENSA! 

No artigo passado, com o mesmo 

título deste. Falei a respeito da 

dificuldade de algumas mulheres 

com a pilotagem de uma speed. 

Comentei no artigo que, para 

aquelas que desejam utilizar uma 

bicicleta veloz, porém com o 

guidão reto, que é possível fazer 

uma adaptação na speed, 

trocando o guidão. Esta 

informação recebi de um lojista 

há tempos atrás, porém acabo de 

descobrir que o Crime não 

Compensa! 

Este tipo de adaptação além de complicada é também dispendiosa. Alguns dizem que a bike não terá a 

mesma estabilidade. 

E pensando bem, cá entre nós: engenheiros trabalham anos para desenvolver um produto perfeito para o 

corpo feminino, que atenda as suas necessidades especificas e aí menosprezamos tudo isto e partimos 

para uma adaptação! Nem pensar! Como fica o nosso conforto, segurança e desempenho em um produto 

adaptado? 

Diante da “não solução”, pesquisei junto a Specialized uma bicicleta que pudesse atender o público que 

quer velocidade, pedalar por asfalto com a sensação de uma speed. 
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Este slogan é perfeito para esta bicicleta 

de Specialized.  

A Vita tem coração de estradeira porquê 

ela te coloca em condição de treinar em 

estradas, ciclovias ou ciclofaixas em uma 

pedalada muito próxima a de uma speed. 

Para você que deseja deslizar com leveza, com velocidade, mas em uma posição mais 

confortável que uma speed a Vita é a solução. 

Ao mesmo tempo a sua alma de cidade te permitirá deslocar pelas ruas com muito 

conforto e estabilidade. Podendo inclusive instalar para-lamas e bagageiro. 

A Vita tem características técnicas fundamentais ao conforto, estabilidade e segurança 

para a pilotagem feminina. Veja aqui seus diferenciais: 

 

Mais informações no site da Specialized 

 

http://www.specialized.com/br/pt-br/bikes/fitness/vita#browse-models

