
EaFIAT PULSE x VW NIVUS. 
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VW ID. LIFE SERES SF5 TOYOTA YARIS CROSS 
Será que esse protótipo | Esse elétrico tem um Dirigimos o irmão caçula 
repetirá os feitos do gerador a gasolina para do Corolla Cross, que a Toyota 
Fusca, no futuro? garantir longa autonomia | vai fabricar no Brasil 



BTG Pactual e 
Conservação 
Internacional, juntos. 
O meio ambiente tem 
1 bilhão de motivos 
para comemorar 
essa parceria. 

O BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG) 

fechou acordo com a Conservação Internacional 

para projetos de reflorestamento no Brasil 

e na América Latina. 



O acordo visa fomentar 

projetos de reflorestamento 

na América Latina. 

A organização ambiental 

val atuar como conselheira 

técnica do BTG Pactual 

na compra de terras desmatadas 

para reflorestamento, no Brasil 

e América Latina. 

O acordo pretende 

movimentar US$ 1 bilhão 

ao longo de cinco anos 

e proporcionar significativos 

benefícios climáticos, 

ambientais e sociais. 
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A NOVA FASE DA BYD 
20 Marca chinesa trará nova geração 

de carros elétricos a partir de 2022. 

Já testamos o SUV Tan e o sedã Han 

FIAT PULSE CONTRA NIVUS ERT4S, Ai - LI LS LotJiN di AM | 

2 B Derivado de hatch, novo SUV da Flat 

mostra a que velo e já enfrenta o VW 

Nivus, que seque a mesma receita 

o APT A 4 F À - E y 

TOYOTA YARIS CROSS 

38 Após sucesso do Corolla Cross, 

Toyota também terá Yaris Cross no 

Brasil. Já conferimos o 5UV compacto 

VW ID. LIF 
1 Lda Li 

14 Ele tem soluções exóticas e 
CO de ; promete antecipar o futuro carro 

elétrico de entrada da Volkswagen 
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50 SUV com desempenho de elétrico 

e autonomia de carro a gasolina marca 

a iminente estreia da marca no Brasil 

HYUNDAI CRETA 2.0 

54 Ofuscado pelo motor 2.0 turbo, 

Creta mais caro da linha também tem 

ER] | diversos equipamentos exclusivos 
VOLKSWAGEN 
ID. LIFE Adcenrnencopmico | Es ES |. À ls Se | 

MENLEUES GLS 

5,80 design discreto esconde toda 

a tecnologia e o conforto que esse 

SUV oferece aos sete passageiros 

a. m anARE 
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56 Não parece, mas o Accord está tão 

diferente que agora é sedã híbrido que 

nem sequer tem câmbio 
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ILUSTRAÇÃO LUCAS STORALIC 

E CARTA AO LEITOR 

TEST 
indústria mundial optou pelos 

carros elétricos para a mobili- 

dade do futuro. Mas ainda pre- 

cisa decidir como vai atuar nos mer- 

cados periféricos do mundo, a curto e 

médio prazos, como Brasil e Índia, 

para citar os maiores. 

A associação dos fabricantes brasi- 

leiros, Anfavea, tem debatido o tema. 

E, individualmente, a GM do Brasil 

ratificou o compromisso de sua ma- 

triz de se tornar neutra em carbono 

até 2040, afirmando que o compro- 

misso é global e, portanto, abrange 

todas as suas operações. Embora a 

neutralidade possa ser obtida de dife- 

rentes formas, inclusive com a com- 

pra de créditos de carbono. 

A VW declarou que investirá bi- 

lhões de euros nos elétricos no mun- 

do, mas também é a favor dos com- 

bustíveis alternativos produzidos a 

partir de biomassa e incumbiu a filial 

brasileira de encontrar soluções. 

Obviamente, pelas dificuldades 

em se substituir motores térmicos por 

elétricos em países como o nosso, a 

VW não ficará sozinha nessa busca. 

Entre os elétricos e os térmicos há 

os híbridos, que são opções interes- 

santes. À Toyota, que foi a pioneira 

nesse tipo de propulsão no mundo, 

aposta muito nessa direção, no Brasil. 

Lá fora, os híbridos são considera- 

dos produtos de transição entre uma 

tecnologia e outra, até porque conti- 

nuam emitindo. Mas por aqui eles 

poderiam se dar bem, combinados 

com motores flex, como a Toyota ofe- 

rece, ou ainda em um projeto otimi- 

zado para queimar etanol puro. 

Só ou associado à eletricidade, este 

é um momento oportuno para o eta- 

nol se firmar como substituto da ga- 

solina, uma vez que o lobby do petró- 

leo já não é tão poderoso como era 

antes e o da eletricidade ainda não é 

forte o bastante. 

E, mesmo nos paises centrais, de- 

pois do encerramento da produção 

de motores a combustão, ainda have- 

rá por muito tempo uma frota circu- 

MUNHA OCULAR 
lante considerável de carros movidos 

a gasolina, que bem poderia ser con- 

vertida para o etanol. 

Este cenário permitiria a realiza- 

ção de um sonho antigo dos produto- 

res de tornar o etanol uma commodi- 

ty internacional. 

O tempo vai mostrar O que acon- 

tecerá. No momento, porém, não dei- 

xa de ser interessante observar os 

movimentos das fábricas e das dife- 

rentes associações de classes envolvi- 

das defendendo suas posições. 

QUATRO RODAS, que viu nascer a 

indústria no Brasil e testemunha sua 

evolução há 61 anos, ficará de olho, 

trazendo todas as notícias para você. 

Boa leitura! 

Paulo Campo Grande 

Redator-chefe 

pcgBabril.com.br 
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FITCOMBUSTIVEIS f FITCOMBUSTIVEIS »- COMBUSTIVELFIT.COM.BR ed 

“Com uso continuo 

Melhora a performance do motor 

. mu Elimina resíduos e acúmulos de depósitos 

| fit | Ur C Reduz o atrito e inibe a corrosão no motor 

EP Gra REA PS Reduz o consumo e aumenta o rendimento 

Prolonga a vida util do motor” 

Gasolina de maior octanagem 
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B VIVA-VOZ 

AS MELHORES OPÇÕES ENTRE SEMINOVOS 
e rd qi o remos quai Fria 
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€€ Éincrível como 
a Hyundai está 
conseguindo perder 
a referência que era 
em design dos carros.) ) 

Douglos Poiva, 

São Bernordo do Compo [SP] 

SUVS 1.0 TURBO 
Na verdade são crossovers que 

o mercado insiste em chamar 

de SUVs. Entre os três, 0 Tracker 

É O que mais se aproxima de um 

SUV verdadeiro por seu porte, 

robustez E sua imponência, que 

muito lembra o pioneiro dos SUVs 

compactos, o saudoso EcoSport, 

que era um legitimo SUM, 

Felipe José dos Reis, 

São Gonçalo do Rio Abaixo [MG] 

ELÉTRICOS 
De uns anos pra ca tenho visto 

muitas matérias sobre carros 

elétricos e de cara já não gosto... 

Cada vez que vejo só matérias 

sobre elétricos me dá uma vontade 

de fechar a revista. 

Ezequiel Ceccotto, 

vio e-mail 

OPINIÃO 
Em 2001, comprei um A3 turbo cor 

vinho, duas portas, lindo. Na época, 

fui surpreendido com a gentileza 

da concessionária da minha 

cidade em me apresentar uma 

assinatura da Audi Mogozine. Era 

uma excelente revista. Por muitos 

anos, foi uma leitura divertida e 

referencial de lugares, tendências, 

produtos. Muito bom! 

Fábio Moreiro Ferreiro, 

Belém [PA] 

LONGA DURAÇÃO 
Excelente a iniciativa de estender 

o importante e util Longa Duração 

ate os 100.000 km, pois diversos 

carros passaram pelo teste sem 

registrar maiores problemas, 

indicando que 60.000 km era 

pouco para alguns carros. 

André Guimorães Mortini, 

Belém [PA] 

CLÁSSICOS 
João Augusto Conrado do Amaral 

Gurgel foi um brasileiro com visão 

futuristica dos carros elétricos no 

Brasil. No Gurgel Itaipu E-400, o 

que mais me chamou atenção & 0 

tempo certo pra mudar de marcha, 

se bem que poderiam ter câmbios 

automáticos, mas certamente teria 

um custo muito alto. 

Mourício Silveiro Leite, 

Cotia [SP] 

Impossivel não ler e deixar de 

comentar a seção Classicos do 

mês de outubro [VW Gol GTi). 

Onde ele passa todo mundo olha 

E sempre chama a atenção. Sonho 

de muitos desde 1988 até hoje, 

está cada vez mais raro e cobiçado: 

“A lenda, o mito, o primeiro e único”, 

Dárcio Eilli, 

Mococa [SP] 

FEZ O FLAGRANTE? MANDE PARA A GENTE 
Carros bizarros, plocos estranhos ou gombiorros engroçodos... 

Vole de tudo! - 4RODAS.ABRILGATLEITOR.COM.BR 

COFRE INVIDLAVEL 
seguro, este Celta conta com reforços 
na tampa do porta-malas. Aqui, nada de 

abertura por sensor de aproximação. 
Gustavo Mesquito Azevedo, Teresina [PI] 
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PLATAFORMA MODULAR 
A Lada perdeu a oportunidade de fazer uma 
picape a partir do jipe Niva, como propõe 

esta transformação criativa da foto. 
Voldemor Teposse, Joroguá do Sul [SC] 

SOB O SIGNO DE CÂNCER 
Atenção: dizem os astros que motoristas 
de câncer são muito gentis no trânsito. 
Mas podem perder a paciência facilmente, 
Richardson de Souzo, Proia Gronde [SP] 
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Estes foram os conteúdos mais vistos em nossas redes sociais no último mês 

QUATRURUDAS.LUM.BR 
E; Iquatrorodas (| Eiquatro rodas | iquatro rodas BP cqustrorodas Elquatro rodas 

Motor-home 4x4: o Unimog permite que 

você more em qualquer lugar do planeta. 

O PRIMEIRO: FIAT, 1:0 TURBO 
Fiat Pulse: finalmente o novo SUV da Fiat foi lançado. O Pulse chega em 

cinco versões e é o primeiro Fiat 1.0 turbo do Brasil e o primeiro SUV nacio- 

nal da marca. Ele chega com preço atraente, a partir de R$ 79.990, motor 

Jeep Compass: o SUV estreia o teste de com bom desempenho e economia e, ainda, um bom conteúdo tecnológico, 

Longa Duração ampliado para 100.000 km. será o suficiente para desbancar seu bem-sucedido rival VW Nivus? 

RA 
NT pensas AE 

.. 

Pneus que não furam 
A Michelin está próxima de mudar totalmente 
o conceito de pneus com a produção do seu 

protótipo que dispensa ar e é resistente a furos. 

Ê , 
d f | atrorodas o 4 

é - 

e aí a 

Fiat Palio alemão? 
Na cidade de Bremen, Alemanha, A reportagem de QUATRO RODAS 

um dos países de maior tradição conseguiu acesso até aos docu- 

automotiva do mundo, esta à venda | mentos alemães do Fiat popular 

um bem brasileiro Fiat Palio com fabricado em Betim [MG] e desco- 

& | motor 1.0 flex. O carrinho na cor brimos que o exemplar foi utilizado 

epa EM BAIXA: fábrica de Wolfsbura da vermelha é cotado a E 2499 (cerca pela Shell para estudar bicom- 

Volkswagen corre o risco de ter produção anual de R$ 15.960) - mais barato que bustíveis. A matéria teve grande 

inferior à produção do Fusca em 1960, seu preço de tabela nacional, repercussão nas redes sociais. 
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Seres vindos de bem longe 
Estreante no Brasil, Seres tem estratégia promissora para eletrificar o país 

undada na Califórnia em 2016 

com o nome de SF Motors, a 

Seres é americana de nascen- 

ça, mas quem realmente manda na 

fabricante, que agora começa a se 

expandir globalmente, é o conglo- 

merado industrial chinês Chongaing 

Sokon, em parceria com a fabricante 

conterrânea Dongfeng. 

Se os nomes confudem, vá estu- 

dando mandarim, pois a Seres é mais 

uma marca chinesa que esta che- 

gando ao Brasil. Tal como alemães se 

gabam da sua engenharia e os ameri- 

canos da opulência, a Seres se apoiará 

no que os chineses melhores sabem 

fazer e terá dois carros elétricos à 

venda ainda em 2021. 

Ó primeiro deles é o Seres 3, SUV 

que concorrerá com o elétrico JAC 

e-J54 e com o Jeep Compass 5 dxe, 

híbrido. O SUV médio da Seres tem 

motor elétrico dianteiro de 163 cv 

e 30,6 kgfm e 270 km de autonomia 

10 QUATRO RODAS NOVEMBRO 

— ponto fraco diante dos 420 km pro- 

metidos pelo e-J54. 

O galã da companhia, entretanto, é 

o SF5 (confira as primeiras impressões 

na pdg. 50), que só deslanchou graças 

à nada óbvia ajuda da Huawei — gi- 

gante chinesa especializada em redes 

de telecomunicações de 46 e internet. 

O SUV cupé com pose de Porsche 

Macan e multimídia de 17 polegadas é 

uma opção sem equivalentes no Brasil 

graças ao seu conjunto mecânico 

impar. Desenvolvido pela Huawei, o 

chamado DriveOne é composto por 

quatro motores elétricos que movem 

O carro, enquanto um motor a gaso- 

lina alimenta a bateria à medida que 

ela vai se descarregando. 

A Tigor, o Seres 5F5 é um hibri- 

do, mas, como toda tração vem dos 

motores elétricos, ele tem compor- 

tamento 100% ao estilo dos carros 

Sem extensor de alcance, Seres promete rivalizar com JAC e-JSU 

U FER AMIDO PIRES 

FO 

FOME DNULGAÇÃO 



SUVs poderão 
ser alugados via 
assinatura 

desse Lipo. Ao mesmo tempo, seu 

tanque de gasolina permite que o 

condutor não se preocupe com a 

infraestrutura minima para carros 

elétricos no Brasil — irresistível para 

quem sabe da ansiedade que é via- 

jar contando cada quilômetro de 

autonomia. 

Ha boatos vindos da imprensa 

estrangeira de que a Huawei pre- 

tende adquirir a Seres, a fim de 

concorrer com os carros de Apple 

e Xiaomi, entre outras. Mas, antes 

disso, a “startup automotiva” já 

está bem servida de infraestrutu- 

ra na China, com duas fábricas da 

Chongqing Sokon à disposição, ca- 

pazes de fabricar até 150.000 veicu- 

los anualmente. 

Uma boa sacada ocorre nos 

Estados Unidos, onde a empresa 

tem sede e uma fábrica no estado 

de Indiana voltada para veículos 

comerciais leves, mas estratégica 

para lançamento do SF5 e do iné- 

dito e ainda mais luxuoso SF7, sem 

tarifas e burocracia de importação. 

Essa estratégia já rendeu criticas até 

de Elon Musk, que parece ver perigo 

no contra-ataque à entrada inde- 

pendente da Tesla na China. 

Acostumada a fazer diferente, a 

seres ainda está definindo os de- 

talhes de sua operação no Brasil, 

com anúncio previsto para este 

mês. O que se sabe, entretanto, é 

que haverá showrooms espalhados 

pelo pais, com os dois primeiros em 

Brasília e São Paulo. “A venda será 

feita através de uma plataforma 

digital que estã em desenvolvimen- 

to”, explica a fabricante. 

Da mesma forma que vêm fa- 

zendo em Alemanha, Paises Baixos 

e vizinhos da Europa Ocidental, a 

marca também oferecerá planos de 

assinatura do 5F5, gerenciados aqui 

pelo Osten Group. Em termos de 

garantia, serão oferecidos até oito 

anos ou 120.000 km para a bateria, 

enquanto os veiculos terão cinco 

anos e a mesma quilometragem de 

proteção. À marca ainda não se pro- 

nunciou acerca da rede de assistén- 

cia técnica, mas fontes ouvidas por 

QUATRO RODAS disseram que há 

negociações envolvendo multina- 

cionais como a Bosch. 

ME AI ar Y ma “3 RENEGADE 1.5 no À) NNE. 
y q io: “ o Cr O À a Dam uia E ad 

E nçado em 2015, o Renegade 

comandou o ressurgimento da 

Jeep no Brasil e, de tão eficiente 

na missão, acabou sendo ofuscado 

pelo sucesso do Compass e agora do 

Commander. O filho pródigo, entre- 

tanto, não foi esquecido e ganhará 

atualizações importantes ao pular da 

linha 2021 para a 2022. 

Explica-se: vendido com os mes- 

mos 1.8 flex (139 cv /19,3 kgfm) e 2.0 

turbodiesel (170 cv /35,7 kgfm) desde 

2015, 0 jipinho finalmente mudará 

seus motores, partindo para opção 

única. Previsto para chegar às lojas 

na virada do ano, o Jeep Renegade 

2022 manterá as versões de sempre, 

mas agora todas usarão o onipresen- 

te 1.3 turboflex (chamado de T4 pela 

marca) de 185 cv e 275 kgfm. 

Além de recorrer a um motor mais 

moderno, potente e eficiente, haverá 

economia de escala graças à fabri- 

cação massiva dos motores GSE em 

Betim (MG) e à experiência de manu- 

tenção em Compass e Toro. 

As versões 4x4, Trailhawk e 5, usa- 

rão câmbio automatico de nove mar- 

chas e a mesma tração do atual mode- 

lo a diesel, enquanto as 4x4 manterão 

o câmbio automático de seis marchas 

do Compass flex. Também virá dele o 

novo volante, mas lanternas é para- 

“Choque serão inéditos para destacar 

anova fase do jipinho, 

Jeep Renegade 1.3 turbofiex segue em 
testes ao redor do Brasil 

NOVEMBRO QUATRO RODAS 11 



E VIA EXPRESSA | SEGREDO 

ARQUIVO 
PRIVADO 

ed 

CORRENDO 
ATRÁS 

Depois do Captur, 

o Renault Duster 

também receberá 

o motor 1.3 TCe, 

desenvolvido pela 

aliança da francesa, 

Nissan e Mitsubishi 

em parceria coma 

dona da Mercedes- 

-Benz. O turboflex 

se sai bem, com 

170 cve 27,5 kofm, 

mas a atualização 

do SUV deverá 

se restringir a 

debaixo do capô, 

sem mudanças 

estéticas. 

SUBARU ASCENT 
Mais um SUV fará 

parte da ofensiva 

Subaru no Brasil. 

Alêm dos hibridos 

Forester XV, a 

marca já importou 

o primeiro lote do 

Ascent, SUV dx4 

de oito lugares 

que pretende ser 

opção insólita no 

segmento, com seu 

24 de 243 cv. 

12 QUATRO RODAS NOVEMBRO 

FOTO RAFAEL MORERA 

tomo já adiantamos, o Compass terá a 

Jhonra de ser o primeiro Jeep híbrido 
no Brasil. Agora sabemos em qual versão a 

nova mecânica estará disponível: trata-se 

do Compass 5 4xe, revelado por dados ob- 

tidos por QUATRO RODAS. 

O SUV chegará importado da Itália com 

um sistema esperto no qual eixo diantei- 

ro é tracionado por motor 1.3 turbo de 180 

cv a gasolina, enquanto um motor elétrico 

de 60 cv atua no eixo traseiro. 

Desse modo, tem-se um carro 4x4 sem 

uso de diferencial cenral e cardã, pou- 

pando peso e custos. Internamente, hã 

um seletor de modos que incluem regime 

híbrido, elétrico e de recuperação, no qual 

a energia dissipada pela frenagem ajuda a 

recarregar as baterias. As três combina- 

ções de ciclo permitem, curiosamente, 

Compass híbrido 
pode rodar com 

trêstiposde | 
tração 

SI : da 

que o carro funcione com tração traseira, 

dianteira ou nas quatro rodas. Seu atrativo, 

porém, é a potência combinada de 240 cv, 

que trarão novo patamar de performance 

ao Jeep ao mesmo tempo que seu consumo 

poderá chegar a excelentes 50 km/1. 

Em termos estéticos pouco muda, mas 

o que chamará a atenção, claro, é a porti- 

nhola extra para carregamento da bateria 

de 11,4 kWh. Ela garante autonomia de até 

49 km em modo elétrico. 

O novo Jeep Compass S 4xe chegará às 

lojas brasileiras ate a metade de 2022 — isso 

se a crise de matérias-primas não seguir 

atrapalhando. 

Fontes ouvidas pela reportagem dão 

conta de que o maior problema vem sendo 

o preço: a Jeep luta para que o Compass hi- 

brido não exceda os R$ 300.000. 

MANDE SEU SEGREDO 
Fotografou um segredo? Monde seu flogra pora nós 

[+ EDUARDO.PASSOS(DABRILCOM.BR 

O 55 3199381-8920 

| PORACASO? 
“Plantar” flagras de novos carros 
& prática conhecida na industria, 
que parece ter retornado com o 

desfile de algumas Ford Maverick 
pelo Brasil em caminhão 
semiaberto. Certo foi o leitor 

Rafael Moreira, que antes do juiz 
marcar impedimento” fez seu 
clique e compartilhou, em 

primeira mão, a rival da Toro 
em solo nacional. 

FOTOS DIVULGAÇÃO 



pr No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. 

“pualalicis 

Acesse nosso 

On-line Shop Honda 

honda.com.br/pecas/automoveis 

O On-line Shop Honda é o jeito mais simples de 
garantir peças de qualidade para seu veículo, É um 

site completo com nossos serviços de Pós-Venda 
e Peças Genuinas. Você clica, seleciona O que seu 

Honda precisa e escolhe a concessionária onde 

quer ser atendido. Tudo sem sair de casa. 

Acesse agora mesmo e confira. 

Escaneie 
o OR Code e HONDA 
conheça nosso 
On-line Shop. PEÇAS GENUINAS 
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TEMÁTICA 
AUTOMOTIVA 
Empresa transforma partes de carros e peças de motores em objetos 
de decoração para aficionados - por raio eLack 

Motores, coletores,
 

| HT s, tur
binas, p

ist E Eh p
m 

unte paixão, empreendedorismo 

e criatividade e você irá definir 

basicamente Pedro Haiduk, de 

29 anos, proprietário da 4Tempos 

Decoração, empresa dedicada à pro- 

dução e criação de objetos de decora- 

cão a partir de peças de automóveis. 

Vindo de uma família de caminho- 

neiros, Pedro sempre teve instinto de 

Professor Pardal. Ainda na faculdade 

de engenharia mecânica, iniciou um 

atelier de fabricação de móveis de 

madeira, com os conhecimentos que 

havia recebido de seu avô. 

Porém, tudo mudou quando Pe- 

dro pegou uma turbina quebrada do 
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caminhão Scania de seu pai e com 

ela produziu um abajur. A peça não 

tinha acabamento primoroso, mas, 

postada nas mídias sociais, rapida- 

mente ela viralizou, evento que, com 

sua veia empreendedora, Pedro não 

deixou de notar e teve a ideia de criar 

uma uma linha de produtos com o 

tema mecânico. 

Assim nascia a marca dTempos 

Decoração, que desde 2017, dentro de 

uma pequena oficina construída por 

Pedro nos fundos da casa dos pais, 

em Araucária (PR), faz peças únicas 

no mercado brasileiro. Além do pti- 

meiro produto da linha, o abajur de 

“ebielassãoopontode 
partida para osc 

turbina, há relógio montado em um 

conjunto de pistão e biela, relógio em 

turbina e mesa apoiada sobre pneu de 

carro de corrida (estes, de diversos 

tamanhos, usados em competições 

de verdade como a Stock Car ). 

O processo de fabricação segue 

praticamente artesanal desde o ini- 

cio, porém algumas etapas indus- 

triais terceirizadas foram implemen- 

tadas para aprimorar o acabamento 

das peças. Os preços partem de R$ 

120 (relógio pequeno de pistão e bie- 

la) e não têm limite máximo, depen- 

dendo do objeto, que pode ser desen- 

volvido a partir de elementos de alto 



valor, e que, sob encomenda, podem 

ser customizados ao gosto do cliente. 

Nessa linha mais cara e exclusiva, 

que não tem estoque fixo na loja, pois 

depende da busca dos componentes 

para ser produzida, há suporte para 

garrafas de vinho feito com rodas de 

veículos exclusivos como um Por- 

sche, por exemplo (a partir de R$ 

2.900), e porta-garrafas que usam 

blocos de motores V8, V6 e seis em 

linha (a partir de R$ 3.000). As mesas 

de centro apoiadas em blocos de mo- 

tor custam partem de R$ 4.500. Ori- 

ginalmente, esses blocos podem ter 

dado expediente em modelos de 

o de moto 

marcas cultuadas, como o do BMW 

5401, que éum bloco muito utilizado 

por ter vasta oferta no Brasil. 

Há ainda os objetos que utilizam 

peças de carros de Fl e partes de su- 

peresportivos como Ferrari e Lam- 

borghini. Estas podem chegar aos R$ 

26.000. “Tudo depende do projeto, 

dos materiais e da exclusividade de- 

les”, diz Pedro, que encontra as peças 

utilizadas por equipes da Fl na 

Inglaterra, como as famosas rodas OZ, 

discos de freios de carbono, pneus e 

outras partes que, muitas vezes, não 

servem mais para a função original. 

Em outros casos, grandes projetos 

Relógio de mesa montado em um conjunto 
de pistão e biela e abajur com base em um 
turbocompressor são peças clássicas no 
portfólio da Tempos 
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são desenvolvidos e utilizam mate- 

riais nobres como madeira e até fibra 

de carbono. “Não é imitação, não, é 

fibra de carbono de verdade”, conta 

Pedro, que está fazendo luminárias 

com coletores da Ferrari 308 GTSi, 

sistema de som com caixas instaladas 

em um coletor de Lamborghini Mur- 

cielago e mesa de centro com base de 

fibra de carbono, com coletor de 

Lamborghini Gallardo, entre outros 

projetos que estão em andamento. 

Recentemente, a 4lempos comprou 

um motor de Porsche Carrera 9971, 

mas o que será feito com ele Pedro 

ainda mantém em segredo. 
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E VIA EXPRESSA | MARCHA A RÉ 

Os destaques de 
QUATRO RODAS em novembro de... 

al 
A RIVALIDADE DA RUA NA PISTA US HATCHES MANDAVAM NO MERCADO 

NA BCT. o O campeão de vendas foi 
“Eaton bebê fg -d RR “ai E a , -— renovado. Os para-choques 
= | o, a remodelados para suportar 

melhor pequenos acidentes 

foram uma encomenda das 

seguradoras. O Peugeot 206 

ganhou o comparativo dos 

hatches equipados com os 

modernos motores 1.0 16V. O 

Audi A3 1.87 Tiptronic elevou o 

nível dos esportivos nacionais. 

f 
Tide” Cd 

a E à md TR FERA 

ET IT de testes para um confronto. 

ps Quem venceu por muito 

ES pouco foi o Gol GTi, por ser 
mais barato que o mais bem 

acabado e equipado Kadett 

, GSi. Na pista o Kadett venceu 

"»  navelocidade máxima, e o Gol 

bi * levou no 0-100 km/h. 

dir é | ias 4 

e mmsich 

— PR ENLESEAO TESTE TM PERSCNE UM 
E raalia esdetas PRE TETREE TT o 

O Fiat Palio renovado “Brasil: Quem não é “vivo”, Uma edição recheada de 

morre!”. Esse foi o título de carros interessantes: Corcel grande destaque da edição. após 15 anos no mercado 

uma reportagem alarmante GT, GT Furia FNM, Citroen Testamos a nova Yamaha recupera o fôlego. Testamos 

sobre a violência no trânsito. Maserati, Buggy Kadron, DT 180, o bem projetado esportivos rápidos como o 

Os lançamentos dos carros  Puma"Chevrolet”eoprojeto Farus ML928, a linha Fiat Mercedes 5L5 AME e 0 BMW 

americanos foram apresentados VW-Porsche. Uma reportagem 1982, VW Passat LS 1.6 MS, & outros nem tanto 

em uma grande reportagem. — ensinava a dirigir na chuva. g o Ford Corcel Il. como Hyundai Veloster 1.6. 
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CONTEUDO 
O ANO TODO, 
IMPRESSO 
E DIGITAL, 
POR UM PRECO 

MUITO 
BAIXO. 

ESSA CHANCE VOCÊ NÃO PODE 
PERDER, É UMA VEZ NO ANO! 

= am  assineabriLcom.br/bfá 



RANKING DE TESTES LEVAMOS PARA À PISTA PRIMEIRO E 

DEPOIS VOCÊ LEVA PARA CASA 

MELHOR CONSUMO 
HATCHES COMPACTOS 

1 CHEVROLET ONIX RS LOT AT 15,4 

2 HYUNDAI HB20 EVOLUTION LO MT 15,0 

3 RENAULT SANDERO ZEN 2.0 MT 14,3 

“4 RENAULT SANDERO GT LINE 2.0 MT 13,9 

5 CHEVROLET ONIX LT LO MT 13,8 

1 MERCEDES A SEDAN 200 STYLE 13,3 

2 VW JETTA COMPORTLINE 250 TS] 12,7 

3 HONDA CIVIC EXL 2.0 12,4 

“TOYOTA COROLLA GLI 2.0 12,2 

5 VW JETTA 250 TS 12,2 

1 JAC T50 2.6 EVT 15,1 

2 JAC TOO LE EVT 14,3 

3 VW T-CROSS 200 TS! MT 13,8 

4 SUZUKI 5-CROSS 4STYLE 1.4 TEVT 13,3 

5 VW T-LROSS HIGHLINE 250 TS! 12,3 

1 MERCEDES GLE 2200 ENDURO 12,8 

2 JAC TEQ TURBO 12,1 
9 TOYOTA COROLLA CROSS XRE 12,0 

4 VW TÃOS HIGHLINE 250 TSI 1,4 
5 CADA CHERY TIGGO 8 TURBO GOI 11,0 

1 NISSAN FRONTIER S 2.3 TO MT 4UX4 11,5 
2 FORD RANGER XLS 2.2 D 4X2 AT 110 
3 TOYOTA HILUX SRX D-HD 2,8 AT 10,2 

4 VW AMAROK EXTREME V6 3.0 TDI 94 
5 CHEVROLET 510 HIGH COUNTRY 2.68 TO 8,3 

1 VOLKSWAGEN GOLF GTE 91,0 

2 VOLVO XCSO TB INSCRIPTION 34,5 
3 PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID 28,1 

4 BMW 330E M SPORT 25,6 

5 VOLVO XCHO TS R-DESIGN 

a Raguino 

1 JAC E-JSI 10,8 
2 BMW |3 BEV 9,3 
3 PEUGEOT E208 GT 7,8 

4 FIAT SODE ICON 6.4 

& CHEYROLET BOLT PREMIER 5,3 

1 MINI CODPER 5 CABRIO 11,3 

2 VOLKSWAGEN POLO GTS 11,0 

3 VOLKSWAGEN JETTA GLI 10,6 

1 PORSCHE MACAN GTS 10,5 

5 AUDI TT RS 9,1 

** Consumo urbano [em kml] *** km/h 

MELHOR ACELERAÇÃO 
HAITLHES LUMPALTOUS 

1 HYUNDAI HB20 DIAMOND PLUS LOTAT 9,7 

2 CHEVROLET ONIX LTZ L.0T MT 10,1 

3 VW POLO HIGHLINE 200TSI AT 10,6 

“4 CHEVROLET ONIX PREMIER L.0T AT 10,7 

5 CHEVROLET ONIX RS LOT AT 11,1 

SEDÁS MÉDIOS 

1 BMW 3301 SPORT 5,2 

E MERCEDES C300 SPORT 6,5 

3 VOLVO SBO TS INSERIPTION 74 

1 HONDA CIVIC TOURING 7,3 

5 MERCEDES À SEDAN 200 STYLE 8,1 

SUVS COMPACTOS 

1 AUDI 03 AMBITION TFSI QUATTRO 5,7 

2 BMW X2 SDRIVE 201 17 

5 FORD BRONCO SPORT WILOTRAK 7,8 

4 CITROÉN Cy CACTUS SHINE THP 8,3 

5 FIAT PULSE IMPETUS TF2D0 9,8 

SlvS MEDIDE 

1 VOLVO XCGO TS MOMENTUM 26 

2 CADA CHERY TIGGO 8 TURBO GDI 8,7 

3 LAND ROVER DEFENDER 110 HSE 8,9 

“4 CHEVROLET EQUINOX PREMIER AWD 8,9 

5 MERCEDES GLC 2200 ENDURO 10,0 

PICAPES MÉDIAS DIESE 

1 VW AMAROK EXTREME VE 3.0 TDI 8,1 

2 CHEVROLET SIO LT 2. B TD 10,1 

3 CHEVROLET S10 HIGH COUNTRY 2.8 TD 10,3 

NISSAN FRONTIER LE 2,3 TD AT 4x4 10,8 

5 TOYOTA HILUX SRX D-4D 2.8 AT 10,8 

HÍBRIDOS 

1 PORSCHE 918 SPYDER 2,6 

E PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID 45 

3 AUDI A7 SPORTBACK PERF. 3.0 MILD ER) 

“4 VOLVO 590 TB INSCRIPTION 5,8 

5 VOLVO KCGO TA POLESTAR 5,8 

1 PORSCHE TAYCAN TURBO 5 2,9 

2 AUDI E-TRON GT RS 3,3 

3 BYD HAN EV LUX qa 

q AUDI E-TRON SPORTBACK 5 QUATTRO 4,4 

5 VOLVO XC9O RECHARGE “4,8 

ESPORTIVOS 

1 NISSAN GT-R 33 

é PORSCHE 911 CARRERA 5 CABRIOLET 34 

3 AUDI RB COUPÉ PERFORMANCE V1O E: =] 

“ AUDI RSB AVANT PERFORMANCE 3,5 

5 PORSCHE 911 GT3 4.0 3,7 

**** Da 100 kmfh [em segundos) 

MELHORES FRENAGENS 
HATCHES COMPACTOS 

1 HYUNDAI HB20 EVOLUTION 1.0 MT 52,0 

2 CHEVROLET ONIX LTZ 1.07 MT 52,8 

3 HYUNDAI HB20 DIAMONDPLUS LOTAT 55,1 

& RENAULT SANDERO INTENSE CVT 55,1 

5 CHEVROLET ONIX PREMIER 1.07 AT 55,8 

SEDÁS MÉDIOS 

1 TOYOTA COROLLA XEI 549,1 

2 MERCEDES C300 SPORT 55,4 

3 CHEVROLET CRUZE PREMIER 55,8 

4 HONDA CIVIC EXL 50 

5 MERCEDES À SEDAN 200 STYLE 57,6 

1 VW NIVUS HIGHLINE 20078] 50,7 

2 VW T-CROSS COMFORTLINE 200T5 52,1 

3 FIAT PULSE IMPETUS TF200 53.6 

4 VW T-CROSS HIGHLINE 250 TSI 54,3 

5 CADA CHERY TIGGO 5X TXS 54,6 

1 VW TAOS HIGHLINE 250 T8I 54,5 

é VOLVO XCGO TS MOMENTUM 55,7 

3 FORO TERRITORY TITANILUM 37,8 

& CHEVROLET EQUINOX PREMIER AWD 58,5 

5 CADA CHERY TIGGO 8 TURBO GDI 58,9 

PICAPES MÉDIAS DIESEL 

1 VW AMAROK EXTREME VE 3.0 TDI 56.6 

2 FORD RANGER LIMITED 3.2 D 4x4 AT 59,7 

3 CHEVROLET 510 HIGH COUNTRY 2.8TD 61,3 

“ MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE-S 62,6 

5 FORD RANGER XLS 2.2 DIESEL 4X2 AT 63,9 

HIBRIDOS 

à PORSCHE 918 SPYDER SL4 
2 AUDIAZ SPORTBACK PERF 3OMILD 525 
3 VOLVO S90 TB INSCRIPTION 54,2 
4 VOLKSWAGEN GOLF GTE 55,9 
5 MERCEDES C 200 EQ BOOST 56,5 

1 PORSCHE TAYCAN TURBO S 51,4 
2 AUDI E-TRON BT RS 51,8 
3 VOLVO XC4O 52,3 
4 AUDI E-TRON QUATTRO 52,7 
S AUDI E-TRON SPORTBACK S QUATTRO 53,2 

1 BMW M3 COMPETITION TRACK us4 
2 BMW MS PERFORMANCE 48,0 
3 PORSCHE 911 CARRERA S 48,2 
4 PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET  M4B,2 

5 PORSCHE 911 GT3 

* Frenagem de 120 a O kmfh [em metros) 

Acalaração: no O a 100 km/h, fazemos sois passagens (três em cada sentido da pista). descartamos a melhor & a pior e publicamos a média dos quatro tempos válidos. Nos esportivos 

com controle de largada, realizamos todas as medições com o dispositivo ativado. Frenagem: simula situação de pânico, pressionando o pedal com força total. Consumo: há dois 

ciclos que simulam a condição de rodagem em cidade e estrada. No rodoviário, a velocidade é constante a 200 km/h. No urbana, o carro percorre um circuito com trocas de marcha E 

velocidades controladas em cada trecho. Há até paradas e saídas para simular um semáforo, Ds ciclos são exclusivos da QUATRO RODAS, mas criados com base na norma NBR- 7024. 
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As Páginas Amarelas, 
além das páginas 

Confira o novo programa de entrevistas 

de VEJA. Autoridades e nomes relevantes 

da cena política e econômica brasileira 

entrevistados por uma bancada de jornalistas. 

Programa semanal, 

toda segunda-feira, às 19h 

nos canais digitais de VEJA 
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abricantes him entrarai no ou io ré, À híbridos:: AR son é sedã 

tarde no mercado de carros a SO] PT | ndo er pa or à a qui dá Qin er 01 mpr ETR asa 
combustão, mas largaram Ra ereiro também avalia 

ni frente na produção de veicui? E. um carro com | 

E. los elétricos. Não à toa, montadoras | o porte do B BMWX5 e que será o pri- “RVT ee Foi m 2 

- « tradicionais buscam tecnologias por | meiro automóvel elétrico de sete lu- jários 

meio de parcerias com empresas gares à venda no Brasil. Depois, em 

chinesas. A BYD, que foi fundadaem | maio, será a vez do Han, ums láde | no 15, até ent | 

1995 para produzir baterias, éum luxo com o porte de um Audi A7, rendeu para empresas seus s ônibus, 

exemplo: faz carros elétricos desde Em é comum, tém pacote d de e qu es, empilhadeiras, furgões 

J002€ hoje tem joint venture com pament Ss fai sm étrico mais vendido do 

danos à Ei a para à produção qualidade c | 

lc 1 muitas marc: 

TRECer Ds dição A pro messa d 

ESSO ricinie Chiesa d es! R$400.000 e | 
trear no Brasil, no início de 2022. carros eq val se e n E a 

Ato co e combustão em situação desconfortá- 

isividade, o carros de 1. P, Ina! É) á prev Está nos ro dk 

concessionárias pacotes com carre- 
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Logo da BYD dará 

lugar ao ideograma 
da dinastia Tang 

gador, painéis fotovoltaicos e baterias 

acumuladoras (para guardar a energia 

a ser usada à noite) aos seus clientes. 

É uma solução para não se preocupar 

nem com o preço da gasolina nem 

com o preço da energia elétrica para 

a recarga. Por ser uma das grandes 

fabricantes de baterias recarregáveis 

do mundo, a BYD diz estar planejando 

oferecer maior prazo de garantia para 

os seus carros = a média é oito anos. 

PERGUNTE A QUEM SABE Quando as 

montadoras chinesas querem, são 

capazes de fabricar produtos com 

qualidade de nível mundial, nem que 

para isso precisem importar talentos. 

A BYD fez isso. Desde 2018 seu chefe 

de design é Wolfgang Egger, o pai dos 

Seat Cordoba e Ibiza e do Alfa Romeo 

8€ Competizione, e que comandou o 

design da Audi e da Lamborghini an- 

tes de se mudar para a China e criar 

a segunda geração dos BYD. São os 

carros da série Dinastyv - cada um 

tem o nome das principais dinastias 

chinesas. Inclusive, os carros que se- 

rão vendidos no Brasil terão os ideo- 

gramas de cada dinastia na dianteira, 

nas rodas e no volante, em vez do lo- 

gotipo da BYD. 

Por ter grade dianteira conven- 

cional para, basicamente, arrefecer a 

22 QUATRO RODAS NOVEMBRO 

Pela lanterna, vai ter 

gente achando que o 
BYD Tan é um Dodge 

condensadora do ar-condicionado, 

o BYD Tan nem parece ser elétrico. 

Passaria fácil por SUV de sete lugares 

normal, quase uma versão menos re- 

buscada do Lexus RX. Na lateral, o vi- 

dro que cobre toda a coluna € lembra 

o Tovota 5W4 e as rodas aro 22 não 

destoam do tamanho das caixas de 

roda. Por sinal, encobrem os grandes 

freios Brembo, necessários pelo porte 

e peso. O limpador traseiro escondi- 

do no aerofólio revela preocupação 

com detalhes, mas a traseira chama 

atenção mesmo é pelas lanternas 

integradas, que parecem as mesmas 

dos Dodge Durango e Charger. 

Acabine surpreende pelo design e 

pelas superfícies de toque macio com 

costuras, nas portas e no painel, que 

tambem têm partes em Alcantara e 

outras retroiluminadas pelas luzes 

ambiente configuráveis. A qualida- 

de dos acabamentos não se compara 

com outros carros chineses que vimos 

no Brasil. No console, um bom porta- 

-bjetos sob as saidas de ar centrais, 

botões de acesso rápido às funções do 

carro ao redor da alavanca seletora de 

marcha, um carregador sem fio para 

smartphones e o apoio de braços com 

um grande compartimento dentro. 

Fabricante de telas, a BYD colocou 

o que tem de melhor em seus carros. A 

qualidade do quadro de instrumentos 

digital salta aos olhos, tanto pela de- 

finição quanto pelo contraste e pela 



uadro de instrumentos é configur Q o. ável e oferece ótima resolu çã 

BYD Tan tem rodas aro 22 e coluna C revestida de vidro, como o Toyota SW4 

| » | ç “4 

Espaço da terceira fila é apenas bom, mas porta -malas varia entre 235 e 940 litros 

profundidade da cor preta. A central 

multimidia parece saída de um bom 

notebook, tanto pelas dimensões (são 

15,6 polegadas) quanto pela qualida- 
de da imagem. Contudo, em vez de se 

fechar, à tela rotaciona em 90º para 

uma exibição vertical, O movimento 

é automático, acionado por botões na 

tela e no volante. Ao desligar o carro, 

ela volta à horizontal. A intenção é 

permitir que os passageiros possam 

visualizar as informações como bem 

quiserem, inclusive dividindo a tela 

entre os apps disponíveis. 

A interface da central é rápida e 

intuitiva, com direito a um menu com 

as principais funções ao arrastar o 

menu superior para baixo. Contudo, a 

integração da interface com Android 

Auto e Apple CarPlay ainda está em 

desenvolvimento. À BYD também 

prepara um app para comandar o 

carro remotamente — na China, é pos- 

sivel acionar o assistente de baliza au- 

tomática pelo celular, de fora do carro. 

Hã mais equipamentos de carros 

de luxo, como o ajuste elétrico para à 

direção, câmeras de visão 360º de alta 

resolução, piloto automático adap- 

tativo, assistente de permanência 

em faixa (que exibe alertas na base 

do volante), teto solar panorâmico, 

porta-malas com abertura elétrica e 

um potente sistema de som Dirac — 

mesma fornecedora dos Rolls-Rovce 

e Bentley. Como nos Tesla, há câmeras 

para gravar o trânsito e a cabine inte- 

grados ao carro (dá até para tirar fotos 

com elas), e um cartão NFC que pode 

substituir a chave presencial. Os ban- 

cos dianteiros abraçam os ocupantes, 

têm ajustes eletricos, ventilação e 

aquecimento, mas o material sintético 

da forração poderia ter toque melhor. 

O espaço na segunda fila é bome a 

bateria no assoalho não comprome- 

te O conforto para as pernas. A seção 

direita rebate para facilitar o acesso 

a terceira fileira e também pode des- 

lizar para aumentar o espaço por lá 

(que não sobra, mas também não é 

dos piores). Ou seja, é ótimo para le- 

var crianças e tolerável para adultos 

apenas em viagens curtas. 
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EB TESTE | BYD HAN 

Han tem faixa com 

DRL de led sob 
a barra prateada 

O BYD Han tem muito em comum 

com o SUV, mas, em vez de ser um 

carro familiar, está mais voltado ao 

público executivo. Tanto pela carro- 

ceria com linhas limpas e maçanetas 

retráteis quanto pelo porte (são quase 

5 m de comprimento), ele se asseme- 

lha ao Tesla Model 8. Em vez de grade 

ou de um para-choque sem abertura, 

tem uma barra prateada com barra de 

leds por baixo que integram os faróis 

full-led estreitinhos, com leds azuis 

que acendem junto com as DRL. A 

traseira é de um sedã clássico, com 

lanternas de led interligadas e arestas 

bem definidas no para-choque. 

Não há cromados, mas há detalhes 

prateados na base das portas e na es- 

trutura dos retrovisores, e a moldura 

dos vidros laterais é toda de alumínio 

escovado. O para-brisa parece um 

pouco roxo nas fotos porque e polari- 

zado, como no Jaguar e no Land Rover. 

Como no Tan, os vidros laterais dian- 

teiros são laminados, o que melhora a 

segurança e o isolamento acústico. 

O carro testado havia acabado de 

chegar da China para o processo de 

homologação e definição de pacotes, 

então releve o couro vermelho dos 

bancos e escritos em mandarim na 

central multimídia (também girató- 

ria). O painel não é exatamente igual 
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ao do Tan, pois tem sua própria faixa 

central e saidas de ar laterais. 

O melhor lugar para ocupar no 

BYD Han, porém, é nos bancos trasei- 

ros, mais especificamente do direito. 

Há ajustes elétricos para os encostos 

dos dois lados, mas só no direito é 

possível afastar o banco da frente e li- 

berar espaço para as pernas, tanto por 

botões quanto por uma tela sensível 

ao toque instalada no apoio de braço 

retrátil. Essa tela comanda tudo: cor 

da iluminação interna, abertura do 

teto solar, as duas zonas de tempe- 

ratura traseiras, O aquecimento e a 

ventilação dos bancos de trás e até a 

música ou o tipo de mídia em repro- 

dução. So faltam persianas eletricas 

para poder ser comparado aos gran- 

des sedãs Lexus, Genesis ou Mercedes. 

ELÉTRICOS A PREÇOS DE VB Os BYD 

Han e Tan têm mecânica semelhante. 

Ambos se movem por dois motores 

elétricos, um em cada eixo. O que 

muda é a potência e o tamanho das 

baterias de cada carro. 

No SUV, o motor dianteiro tem 245 

cv eo traseiro, 272 ev. Combinados, 

entregam 517 cv e 69,3 kglm. À po- 

tência maior na traseira deixa a toca- 

da mais interessante: ao afundar o pé 

no acelerador em uma saida de curva, 

o SUV ensaia uma leve escapada e 

aponta na reta como só às bons carros 

conseguem fazer. Com seus 2.455 kg, 



Han tem luz ambiente atrás dos bancos di di ianteiros e encostos traseiros elétricos 

TZ 

Ar-condicionado tem quatro zonas, ionizante e filtro PM2. 5, equivalente à PFF2 

inclina pouco nas curvas graças ao 

peso das baterias concentrado no as- 

soalho. A direção é rápida e fica bem 

pesada em alta velocidade para ga- 

rantir a estabilidade mesmo quando 

alcança (rápido, diga-se) a máxima 

de 180 km/h. No nosso teste, foi de O 

a100 km/h em 4,9, 

De acordo com a BYD, a bateria 

Blade (veja na pág. 27) de 86,4 kWh 

garante autonomia de 505 km em ci- 

clo NEDC, mas divulgam 400 km em 

ciclo WLTP, o padrão europeu. Bom 

número para um SUV elétrico que 

custará mais de R$ 400.000. O Han 

tem bateria pouco menor, de 76,9 

kWh, mas com autonomia NEDC de 

590 km — não foi aferido em WLTP, 

O BYD Han é quase 300 kg mais 

leve (tem 2.170 kg), o que explica a 
melhor autonomia e o desempenho 

(cravou O à 100 km/h em 4,3 s em 

nossa pista). Isso, mesmo sendo mais 

fraco: o motor dianteiro tem 222 cv e 

o traseiro 272 cv, somando 494 cv e 

os mesmos 69,4 kgfm. Apesar de ser 

rápido, de fazer os passageiros gru- 

darem no banco nas acelerações em 

modo Sport, o Han tem rodar mais 

confortável, fazendo jus à sua propos- 

ta. A carroceria inclina mais nas cur- 

vas, mas tambem tem mais aderência. 

Os freios Brembo são importantes, 

pois ambos os carros não têm frena- 

gem regenerativa forte para dispen- 

sar o uso do pedal de freio: mesmo no 

modo de regeneração da energia má- 

xima, demora para parar. Tambem 

não têm amortecedores ajustáveis ou 

molas pneumáticas. 

Se elétricos de luxo (Porsche 

Tavcan, Audi e-tron e Mercedes GLC) 

têm preços ao redor dos Rã 600.000, 

estes BYD serão mais baratos até do 

que carros equivalentes a combustão, 

como os Audi Q7 (R$ 533.990) e A7 

Sportback Performance (R$ 621990), 

ambos com V6 3.0 hibrido leve de 

340 cv. Porem, o objetivo da BYD é 

conquistar gente de fora das marcas 

de luxo e criar um ecossistema elé- 

trico e sustentável na vida do cliente. 

Proposta até modesta para quem tem 

carros tão pr omissores. tal 

NOVEMBRO QUATRO RODAS 25 



E TESTE | BYD TAN E HAN 

TESTE QUATRO RODAS 
ACELERAÇÃO EYD TAN BYD HAN 

Da 100 km/h gs q3s 

Da LOGO m 25,4 5 - 182,6 km/h 24,6 s - 184,5 km/h 

VELOCIDADE MA 180 km/h * 185 km/h” 

RETOMADAS 
D 40 a BO km/h 2,2 8 Lã s 

D 60 à 100 km/h 2Ms 2as 

D BO a 120 kmjh 2,88 278 

B0/80/120 kmjha O 13,3/25,3/56,1 m 14,8/25,7/56,8m 

Urbano 3,7 km/l 4,5 km/kWh 

Po. " Rodoviário 3,8 km/l 4,2 kmj/kiWh 
Cofre é grande, pois há versões híbridas na China RUÍDO INTERNO 

— Neutro/RPM máx. -|- dBA -|- dBA 

BO/120 km/h E2,5/66,8 dBA 59,5/65,8 dBA 

AFERIÇÃO 

Velocidade real a 100 km/h 97 km/h 97 km/h 

Volante 2.Svoltas 2,5 voltas 

CONDIÇÕES DE TESTE: ah. BED my temp. 24,5 ºC; umid, ratat, BRA; press, 1012 memo 

Bwm BYD Tan - Motores: dois, elétricos sincronos permanentes, 245 cv 

e 33.6 kofm [diant.]e 272 cv e 35.7 kgfm [tras.] Bateria: fosfato de 

ferro-lítio, B40V, 86.4 kWh, recarga de 15 horas [CA] e 1he0 [CC] 
Câmbio: 1 marcha, tração integral Direção: eletrica Suspensão: 
MePherson [diant.). multilink [tras.) Freios: disco ventilado perfurado 

(diant, e tras.) Pneus: 265/40 Re? Peso: 2.455 kg Dimensões: compr.. 
480 cm; larg. 195 em; alt, 172,5; entre-eixos, eBo cm; porta-malas, 
235/940/1.655 |; autonomia, 400 km [WLTP). 505 km [NEDC] 

* Dodo de lbbrico 

BYD Han - Motores: dois. eletricos sincronos permanentes, ded cv 
e 33,6 kgfm [diant.Je 272 cve 35,7 kgfm [tras.] Bateria: fosfato de 
ferro-lítio, B40V, 76,9 kWh, recarga de 12 horas [CA] e 50 min [CC] 
Câmbio: 1 marcha, tração integral Direção: elétrica Suspensão: 
McPherson [diant.] multilink [tras.] Freios: disco ventilado perfurado 
(diant. e tras.| Pneus: 245/45 R19 Peso: 2.170 kg Dimensões: compr., 
498 cm; larg. 191 cm; alt, 149,5; entre-eixos, 29º cm; porta-malas, 
“420 |; autonomia, 550 km [NEDC) 

ERGONOMIA 

Ra 
Na falta de motor, um enorme revestimento plástico 

Ham - A 162 em [d.) [157 em [t] &: 815 cm [d.) 

[ 92 em [t.] E: 96.5 cm (d)/ 107 em ft) 

Tan — À: 160 cm (d.]/158 em [t] [130 cm 

(3º) B: 83 em [d.] [94 em [t.) [87 cm (3º) 

C: 88 em (d.] [92 em(t) /75cem [38] 

VEREDICTO 
A BYD domina a fabricação de baterias e motores elétricos, mas 
conseguiu criar carros elétricos surpreendentes. Vender no Brasil não 
é fácil, mas o Tan e o Han podem conquistar seu público facilmente. 

As rodas do Han são de 19 polegadas e aerodinâmicas Tan WX kk * Han x 
= lis 



NO FIO DA 
LÂMINA 
Novos carros da BYD já usam as baterias Blade, 

criadas pela própria empresa com vantagens por 
serem mais baratas, seguras e eficientes — e até já 
despertaram o interesse da Tesla 

omo grande parte das empre- 

Ds chinesas, a BYD é jovem. Foi 

fundada em 1995 pelo químico 

e pesquisador Wang Chuanfu, então 

com 29 anos, e seu primo para fabri- 

car baterias recarregáveis para celu- 

lares. Deu tão certo que hoje é uma 

das maiores fabricantes de baterias do 

mundo e detém centenas de patentes 

ligadas a baterias químicas, telas de 

LCD e amotores elétricos sincronos. 

Quem vem dando o que falar ulti- 

mamente são as baterias Blade. Elas 

são de fosfato de ferro-lítio (LFP), 

tipo mais barato por dispensar o uso 

de níquel e cobalto (metais raros e, 

consequentemente, caros), mas re- 

volucionam por serem mais seguras 

e por permitir maior densidade de 

energia a um custo mais baixo na 

comparação com suas semelhantes, 

A grande sacada é que cada célu- 

la é, literalmente, uma lâmina: tem 

90,5 cm de comprimento, 11,8 cem 

de altura e 1,35 cm de largura, tendo 

também função estrutural. Dessa 

forma, podem ser dispostas trans- 

versalmente para formar a bateria, 

dispensando o uso de módulos. Isso 

permite a instalação de até 50% mais 

células no mesmo espaço a um custo 

35% menor. Também são mais segu- 

ras: se perfuradas por um prego, não 

passam dos 60 “€, enquanto as bate- 

rias automotivas de íons de lítio che- 

gam aos 500 “Ce provocam incêndio 

se submetidas ao mesmo dano. 

De acordo com a BYD, as bate- 

rias Blade suportam 3.000 ciclos de 

recarga, o que seria suficiente para 

um carro rodar mais de 1 milhão de 

quilômetros. Elas serão o padrão nos 

automóveis da BYD e já na virada do 

ano serão adotadas no furgão e-T3. 

Quem também está de olho nas 

baterias Blade é a Tesla, que passará a 

comprá-las da BYD a partir de 2022. 

Supostamente, serão destinadas ao 

seu novo carro de entrada a ser fabri- 

cado na China. 

NOVEMBRO QUATRO RODAS 27 



FIAT PULSE 

COMPACTO TAMBÉM 

NO PREÇO 
Pulse é o primeiro SUV nacional da Fiat e promete agitar o mercado 
por ter motor 1.0 turbo, câmbio novo, tecnologia e preço agressivo 
POR ISADORA CARVALHO | FOTOS FERNANDO PIRES 



vano Dúldicos e em nós, da imprensa. 
Estávamos realmente curiosos para 
saber como a Fiat faria sua estreia 

entre os SUVs compactos. 

Não era para menos. Afinal, o 

design definitivo foi apresenta- 
do no fim de maio, na final do Big 

Brother Brasil, um dos programas de 

maior audiência da tevê brasileira. 

Começava ali uma novela que se es- 

tenderia por meses. 

O segundo capítulo foi a escolha 

do nome em votação online. “Pulse” 

ganhou uma disputa com “Domo” e 

a 

ho Função Sport é exclusiva das 
versões com câmbio CVT 

e”. O penúltimo foi a apresenta- 

ção do novo motor Turbo 200 Flex, 

antecipada por QUATRO RODAS, 

com exclusividade, como o motor 1.0 

turbo mais potente do Brasil. O últi- 

mo capítulo da novela Fiat Pulse foi 

seu lançamento oficial e o anúncio da 

pré-venda, cinco meses depois de ter 

sido revelado ao público. 

A emoção do último capítulo esta- 

va concentrada na gama de versões e 

nos preços. O Fiat Pulse de entrada, 

Drive 1.3 manual, custa a partir de R$ 

79.990, e colocou na berlinda o Fiat 

Argo Trekking 1.3, menos equipado e 

que custa a partir de R$ 78.990. Com 

Aerofólio traz sofisticação e tem 
também função aerodinâmica 

Lanternas são de led, assim como os 
faróis principais, de neblina e DRL 

E h 
4 



O TESTE | FIAT PULSE 

Retrovisores com repetidores e os easter eggs são de série, já a partida por botão está disponível a partir da versão Audace 

Rodas de 17” 
estão presentes 

“ma versão Impetus 

esse preço, o Fiat Pulse conseguiu 

estrear como o SUV mais acessível do 

pais. Vale ressaltar, porém, que seus 

rivais diretos, em suas respectivas 

versões de entrada, têm motores mais 

potentes e em sua maioria já aban- 

donaram o câmbio manual O Pulse 

Drive 1.3 com câmbio CVT custa a 

partir de R$ 89.990. 

Em tempo, o motor 1.3 Firefly 

aspirado está mais fraco. Uma nova 

configuração reduz os 109 cv e 14,2 

kgfm para 107 cv e 13,7 kgfm. De 

acordo com a Fiat, a mudança foi fei- 

ta para que o motor se enquadre nas 

normas de emissões do Proconve L7, 

que entra em vigor em 20722. Na vi- 

rada do ano, todos os outros Fiat hoje 

equipados com o motor de 109 cv 

passarão a usar a versão de 107 cv. 

Há outras três versões, Drive 

Turbo, Audace e Impetus, com pre- 

ços que variam de R$ 98.990 a R$ 

115.990. Todas com o inédito motor 

LO turbo com injeção direta flex 
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que gera 130 cv, número que o torna 

o mais potente do pais — o posto era 

ocupado pelo motor 1.0 TSl da VW, 

com até 128 cv e os mesmos 20,4 

kgfm. Você verá nas próximas pági- 

nas, qual motorização leva a melhor. 

Além do preço agressivo, outra 

carta na manga do Pulse é o conteúdo, 

em especial o tecnológico. Controle 

de estabilidade é obrigatório, mas o 

controle de tração é o TC+, que fun- 

ciona como um diferencial eletrô- 

nico, transferindo o torque da roda 

sem tração para a que tem aderência, 

Faróis e lanternas de led (exceto as 

luzes de seta) também são de série, 

assim como o piloto automático, os 

sensores de estacionamento trasei- 

ros, o monitor de pressão dos pneus 

e o ar-condicionado automático e 

digital. Todas as versões do Pulse têm 

quatro airbags, quando muitos rivais 

têm seis. De acordo com a Fiat, as no- 

vas bolsas laterais protegem cabeça e 

tórax. Mas só de quem vai na frente. 

Passageiros de trás só ficariam prote- 

gidos se houvesse airbags de cortina. 

A conectividade segue o padrão da 

nova Fiat Toro. Todas as versões têm 

conexão sem fio para Android Auto 

e Apple CarPlay, em telas de 8,4 po- 

legadas (nas versões Drive) e de 10,1 

polegadas (opcional na Audace e de 

série na Impetus). Vale ficar atento ao 

pacote Connect Me, que se difere nas 

versões. Apenas na Impetus há con- 

trole de funções do carro pelo celular, 

integração com a Alexa, da Amazon, 

e Wi-Fi embarcado - o que exigira 

uma mensalidade —- por R$ 2.650. 

Nas de entrada, por R$ 3.150 extras 

soma apenas GPS embarcado e retro- 

visor interno eletrocrômico. 

O Fiat Pulse chega com bom 

pacote de equipamentos e preço 

competitivo, pelo menos por en- 

quanto. Preços de lançamento da 

nova Fiat Toro e dos Jeep Compass 

e Commander (também Stellantis) 

não duraram muito tempo. E 



GPS nativo está disponível como opcional ou de 
série na topo de linha. Ar é automático e digital 

Rede Wi-Fi é opcional exclusivo da versão 
Impetus. O acesso às funções do carro 
é facilitado pela interface intuitiva 

Painel tem bom acabamento com materiais co 

wha 

m textura agradáve 

À Impetus 
traz central 
com 10,1” 

I, mas todos os plásticos são rígidos. Quadro de instrumentos 
digital de 7 polegadas altera o layout quando o modo Sport é acionado, exibindo até uma tela com o desempenho do motor 

DRIVE 1.3 
R$ 79.990 

SERIE Quatro airbags, 
ar-condicionado digital 

e automático, controles 
de tração e estabi- 

lidade, faróis de led, 
central multimidia de 
8,4", rodas de liga leve 
aro 16, chave canivete, 

assistente de partida 
em rampa, desemba- 

cador traseiro, alerta 
de frenagem, quadro 

analógico e TC+. 

DRIVE CVT 
R$ 83.990 

SÉRIE Maçanetas e 
retrovisores na cor da 

carroceria, console 
central com apoio de 

braço, porta-copos e 
modo Sport: 

OPCIONAIS Plus 

[R$ 4.300): câmera 
de rê, carregador sem 
ho, chave presencial e 

pintura bicolor. Connect 
Me [R$ 3.150): GPS e 

retrovisor eletrocrômico. 

DRIVE TURBO 
R$ 98.830 

SÉRIE Motor 1.0 turbo 
flex e câmbio CVT 

OPCIONAIS Flus ll 

[R$ 6.740): roda de liga 
leve aro 17, bancos de 

vinile traseiro rebativel 

& bipartido, volante de 

couro, paddle shifters, 

chave presencial E 
pintura bicolor. Connect 

Me [RS 3.150): GPS 

embarcado e retrovisor 

eletrocrômico. 

AUDACE 
R$ 107.990 

SÉRIE Câmera de ré, 
carregador sem fio, 

chave presencial, paddle 
shifters, frenagem de 
emergência, alerta de 

saida de pista, retrovisor 

interno eletrocrômico, 

sensor de chuva 

e rodas aro 16 

OPCIONAIS Design [R$ 
5.200): rodas 17”, couro, 
Connect Me [R$ 3,650): 
GPS e central de 10,1”. 

IMPETUS 
R$ 115.890 

SÉRIE Bancos de 

couro, quadro de ins- 

trumentos em TFT. GPS, 
retrovisores elétricos, 

rodas aro 1/ sensor 

de estacionamento 

dianteiro, teto bicolor, 

central de 10,1º. 

OPCIONAIS Connect 
Ma [R$ 2.650): controle 
de funções pelo app, 

integração com Alexa 

e Wi-Fi. 

q 
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TESTE COMPARATIVO | FIAT PULSE IMPETUS VOLKSWAGEN NIVUS HIGHLINE 

sera que a tecnologia e o motor do Fiat Pulse são suficientes para 
desbancar O cada vez mais desejado Volkswagen Nivus? 

POR ISADORA CARVALHO | FOTOS FERNANDO PIRES 



| ER ari emo 
o on rs uies como o En e 

prometem sera resposta para quem 

criado e produzido no Brasil. Aria | não faz questão de porte. 
evoluiu a clássica receita da trâns- du Pointe: de tantas semelhan- 

criaram uma nova dispdhéro, ITETE 
Elevada, trabalharam o visual para 
ficar mais robusto e incluíram novos 

equipamentos. O Fiat Pulse herdou 

“ P portas feto, vidros e para-brisa do 
Argos; Exatamente os mesmos ele- 

mentosque o arquirrival Volkswagen 

Nivus aproveitou do Polo. 

“eas, QUATRO RODAS convocou 

as versões mais caras e comple- 

tas dos dois: o Fiat Pulse Impetus 

(R$ 115.990) e o Volkswagen Nivus 
Highline (R$ 125.990). É a hora de 
saber se 6 Fiat que teve 5.500 enco- 

mendas em quatro dias pode des- 

bancar o Volkswagen que tem seis 

meses de fila de espera. 

Antes, vale apresentar as minú- 

tias do Fiat Pulse. Sua plataforma 

rem TEM nos PoE 
performance, conforto e segurança 
na comparação com o Argo. À parte 

estrutural é composta por 87% de 

aços de alta resistência — o que ins- 

pira melhor desempenho nos testes 

de impacto frontal, lateral e traseiro. 

Contudo, nem o Pulse nem o Nivus 

foram submetidos a avaliações de 

segurança independentes, como as 

do Latin NCAP. 

Além do esforço para aumentar 

a segurança, houve um empenho da 

Fiat em melhorar a qualidade da ro- 

dagem & reduzir os indices de NVH 



Angulo de saída 
do Pulse é de 

31,6º contra 

25,1º do Nivus 

E a hs Sagas ” 

4 

(sigla em inglês para ruido, vibração e 

aspereza). À fixação do motor e câm- 

bio, de acordo com a marca, foi feita 

com buchas especiais que teriam per- 

mitido redução de até 32% de vibra- 

ção no volante e 7% no banco. 

A suspensão dianteira McPherson 

é toda nova, com subchassi próprio e 

uma nova geometria proporcionada 

pelas bandejas com buchas verticais. 

Todas essas mudanças foram 

aliadas aos novos motor e câmbio. O 

inédito LO turbo flex é chamado de 

Turbo 200 em referência ao torque 

em newton metro (mesma lógica do 

200 TSl da VW). Esse motor é equi- 

pado com injeção direta de combus- 

tível e também com o engenhoso 

sistema de comando de valvulas ele- 

tro-hidráulico Multiair de terceira 

geração. À promessa dessa combina- 

ção é bom desempenho e economia 

de combustível. 

O Fiat Pulse fez jus aos 130 cv 

do motor LO turbo mais potente do 

Brasil. Em nossa pista de testes, acele- 

rou de 0a 100 km/h em 9,8 segundos, 

enquanto o Volkswagen Nivus preci- 

sou de 11,2 segundos. Nas retomadas 

de 40 a 80 km/h e de 60 à 100 km/h, 

o Pulse também foi soberano, com 
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Bancos são revestidos de vinil preto. 
Espaço traseiro é apertado, mas há. 

Fiat diz que porta-malas tem 370 litros, 
mas é claramente bem menor 

médias de 4,3 e 5,5 segundos, respec- 

tivamente, contra 4,8 e 6,2 segundos 

feitos pelo Nivus, que, contudo, teve 

as melhores frenagens e os melhores 

números de consumo. 

Enquanto o Volkswagen fez 11,5 

km/| em regime urbano e 15,2 km/1 

no rodoviário, o Fiat conseguiu mé- 

dia urbana de 10,4 km/l e rodoviária 

de 14,2 km/1. Ambos foram testados 

com gasolina. Em tempos de pre- 

cos dos combustíveis nas alturas, O 

consumo tem ainda mais relevância. 

Ponto para o VW Nivus. 

PISANDO FUNDO De nada adianta um 

bom conjunto mecânico se a dinami- 

ca não for agradável e proporcionar 

conforto e diversão ao volante. Por 

enquanto, nosso contato com o Fiat 

Pulse foi apenas em pista fechada, 

mas suficiente para constatar o bom 

casamento entre o motor 1.0 turbo e o 

câmbio CVT — que, assim como o au- 

tomático de seis marchas do Nivus, é 

fabricado pela japonesa Aisin. 

O câmbio CVT tem comporta- 

mento suave e a simulação de sete 

marchas é mais ouvida do que senti- 

da. Como o torque máximo está dis- 

ponível desde 1.750 rpm, não é ne- 



E, 

e 
tias a : 

eligaleve STO 

de 17” são de série 
na versão Highline 

cessario pisar fundo para que o carro 

reaja com boas acelerações. 

A suspensão privilegia o conforto, 

mas é notável como traz segurança e 

aderência em curvas mais fechadas 

sem deixar que a carroceria role. A 

direção é direta e nada anestesiada, 

trazendo o feedback do pavimento 

para o condutor. É ela pode ficar ain- 

da mais comunicativa e firme ao 

acionar o modo Sport em um botão 

vermelho no volante. O tempo de res- 

posta do acelerador também muda e 

o câmbio passa a lrabalhar com rela- 

ções de marcha mais curtas. 

O mérito do Fiat Pulse está em al- 

cançar um comportamento não mui- 

to diferente do que se percebe no 

Nivus. O VW também tem seu câm- 

bio automático de seis marchas bem 

casado com o motor, e suas trocas de 

marcha não reduzem a suavidade. A 

suspensão preservou o comporta- 

mento do Polo e ainda passou a filtrar 

melhor as imperfeições do asfalto. 

TAMANHO É DOCUMENTO Uma das 
principais desvantagens do Pulse é o 

tamanho. O entre-eixos é apenas 1 

cm maior que o do Argo: 2,53 metros, 

um dos menores do segmento. Perde 

Bancos têm acabamento de vinil 

bicolor. Espaço traseiro não sobra, mas 

assentos são mais largos. Porta-malas 
tem bons 415 litros 

para o rival alemão, que tem 2,56 me- 

tros. Mas as diferenças mais significa- 

tivas você confere nas dimensões in- 

ternas. Mesmo com o estilo cupé, o 

Nivus tem 4 cm a mais no espaço para 

a cabeça dos ocupantes traseiros. 

O Pulse perde, também, em porta- 

-malas. A Fiat declara que o compar- 

timento tem 370 litros de capacidade, 

mas não podemos compará-lo com 

os 415 litros do Nivus, pois cada um 

foi medido de um jeito diferente. 

Enquanto à Fiat divulga a capacidade 

líquida, que só faz sentido se você fi- 

zer o porta-malas de caixa-=d'água, a 

Volks segue o padrão VDA, que usa 

dois tipos de blocos retangulares com 

Litro de volume, método que melhor 

simula a vida real por não contabili- 

zar espaços que nunca são ocupados. 

O porta-malas do Pulse tem mais que 

os 300 litros do Argo, mas não tanto. 

Pulse e Nivus oferecem pacote de 

equipamentos equivalente. Nas ver- 

sões mais caras, ambos têm frenagem 

autônoma de emergência, alerta de 

mudança de faixa, carregador por in- 

dução, câmera de ré, sensores de 

chuva e crepuscular, ar-condiciona- 

do automático e digital e central mul- 

timidia de 10 polegadas. 
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E TESTE COMPARATIVO | FIAT PULSE IMPETUS x VOLKSWAGEN NIVUS HIGHLINE 

E —— O quadro TFT de 

7º foi herdado 
da Toro. Só os 

o mostradores de 
IP temperatura e 

combustivel são 

analógicos 

Apenas o Nivus, porém, tem piloto 

automático adaptativo, frenagem au- 

tomática pós-colisão, freios a disco 

nas quatro rodas e seis airbags (o 

Pulse tem quatro). 

Ja o Pulse se difere pelo farol alto 

automático e o pacote Connect Me 

(R$ 2.650), que permite controlar 

funções do carro pelo celular ou pelos 

assistentes Google e Alexa, e oferece 

rede Wi-Fi 4G, ainda que com men- 

salidade paga à parte. 

As centrais multimídia são fáceis 

de operar e podem ser atualizadas via 

internet. Apenas a Uconnect, da Fiat, 

tem conexão sem fio com Apple Car- 

Play e Android Auto, enquanto a VW 

Play só é livre de cabos para o parea- 

mento com Apple. Ela ganha vanta- 

gem ao oferecer uma loja de aplicati- 

vos, na qual! é possível baixar o Waze, 

por exemplo, mas não poupa a bateria 

do seu smartphone por depender do 

compartilhamento da internet dele. 

Falando em telas, o Pulse Impetus 

e o único da familia com quadro de 

instrumentos digital com tela de 7 po- 

legadas. No Nívus, a versão de entrada 

Comfortline tem tela de 8 polegadas. 

Neste Highline, a tela é ainda maior, 

com 10,25 polegadas. 

Para decidir quem ganha este 

comparativo tão equilibrado, é neces- 

sário avaliar o conjunto da obra dos 

dois e as necessidades do público dos 

SUVs compactos. O Pulse chegou com 

preço competitivo, motor moderno e 

bom conteúdo. Porém, não é espaço- 

so nem oferece, mesmo como opcio- 

nal, airbags de cortina ou um sistema 

semiautónomo completo, com piloto 

automático adaptativo. 

O VW Nivus, mesmo que R5 

10.000 mais caro, entrega mais equi- 

pamentos de segurança, é maior é 

mais espaçoso para passageiros e ba- 

gagem, tem motor mais econômico e 

um custo de revisões mais baixo: R$ 

2.51 até 60.000 km contra R$ 3.672 

do Pulse. Diante disso, é do Volks- 

wagen Nivus a vitória deste compa- 

rativo. Seu maior inimigo ainda é a 
F ] longa fila de espera. E 

Volante ajusta 
em altura e 

profundidade. 
Central tem 
conexão sem 

fio e há entrada 
USB traseira 

Painel de 

instrumentos 
digital de 
10,25". 0 ar- 
-condicionado 
é automático 

e digital 

VW Play conta 
com loja de 
apps e conexão 

sem fio com 
Apple CarPlay. 
Hã saida de ar 

e USB para o 
banco traseiro 
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Motor turbo flex de 130 cv é 0 1.0 mais potente do país 

Câmbio automático Aisin tem seis marchas 

“Lados ce fásrica 

rd NARRA RODAS 
ERAr ra 

Da 100 mit 
Da L00D0m 

D 40 a BO km/h 

D 60 a 100 km/h 

D BD a 120 km/h 

60/80/120 km/h 8 0 

CONSUMO 

Urbano 

Rodoviário 

RUIDO INTERNO 

Heutro/REM máx. 

B0/120 km/h 

e Ê 
AFI É Mai ÃO 

Velocidade real a 100 km/h 

Rotação do motor 

a 100 km/h em 5º marcha 

Volante 

Praço 

Concessionárias 

Revisões até 60.000 km 

CONDICDES ET 

EI AT | [P dd ILS dm 

9,88 5 

31,67 s - 162,18 km/h 

189 km/h * 

Ir s 

s,518 

8,01 s 

13,4/24,2/53,8 m 

10,4 km/l 

14,2 km/l 

48,9/65,2 dBA 
B7/71,4 dBA 

58 km/h 

2.000 rpm 

2,5 voltas 

R$ 115.990 

520 

R$ 3.672 

tir dai d 
Í e 
ri 

11,185 
32,57 s - 161,4 km/h 

189 km/h * 

“gs 

E.lãs 

57 s 

13/19,9/50,7m 

11,5 km/l 

15,2 km/l 

40,2/87,4 dBA 
53,3/70,1 dBA 

99 km/h 
1.900 rpm 

dvnltas 

R$ 125.990 

s00 

R$ 2.511 

TESTE: alt. 680 m; tem, 21.5/19,5 “C; umid. reist, 66/57%; press. 1013/L009,5 mmHg 

FICHA TÉCNICA 
Fiat Pulse = Motor: dianteiro, transversal, 3 cil., 12V, 999 em, turbo, 

injeção direta, 130/125 cv a 5.750 rpm, 20,4 kgfm entre 1.750 rpm 
e 3.900 rpm Câmbio: automático, CVT, com simulação permanente de 
7 marchas Direção: elétrica Suspensão: McPherson [diant.), eixo de 
torção (tras.| Freios: disco ventilado [diant.), tambor [tras.| Pneus: 
205/50 R17 Peso: 1,237 kg Dimensões: compr. 410 em; larg., 178 em; 

alt. 158 em; entre-eixos, 253 em; porta-malas, 370 |; tanque, 471 

Volksw mai ei dis am | 
- Motor: diant. transv. 3 cil, 12V, 899 em? turbo, 

injeção direta, rrrio cv a 5.500 rpm, 20,4 kgfm de 2.000 a 3.500 
rpm Câmbio: automático, 6 marchas, tração dianteira Direção: elétrica 
Suspensão: McPherson [diant.), eixo de torção [tras.] Freios: disco 
ventilado [diant.), sólido [tras.| Pneus: 205/55 R17 Peso: 1.199 kg 
Dimensões: compr,, 426,6 cm; larg. 175,7 cm; alt, 149,3; entre-eixos, 

256,5 em; porta-malas, 415 |; tanque, 5º | 

ERGONOMIA 

Pulre — d& 198 cm [d.) [196,5 em [+] 8: 87 em [d.) / 90 em [t) C: 100,5 cm [d.) /B9 cm ft] 

- 4: 149,5 cm (d)/ 1445 cm(t) 

VEREDICTO 

E 102,5cm(d)/8MemfL]C 

O Pulse chega com muitos atributos 
e preço atrativo - o que o credencia a 
ser um sucesso. Porém, seu tamanho 
modesto e a falta de alguns itens de 
segurança garantiram a vitória do Nivus. 

Pulse * * * Nivus * * 

98 emu.) / 88 cm [t] 
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E IMPRESSÕES AO DIRIGIR | TOYOTA YARIS CROSS 

EXE 
SEGUIDO & 
Assim como o Corolla, o hatch . | 

Yaris também empresta seu | 
nome a um novo SUV da marca 

POR JOAQUIM OLIVEIRA | FOTOS DIVULGAÇÃO 

m pouco mais de três anos no Brasil, o Toyota Yaris 

nunca conseguiu chegar nem perto do sucesso de 

modelos campeões de vendas da marca, como 

Corolla e Hilux. Mas a história do carro produzido em 

Sorocaba (SP) desde 2018 pode começar a mudar. Embora 

a fábrica não admita oficialmente, com nome e sobreno- 

me, o hatch e o sedã deverão ganhar a companhia do Yaris 

Cross, provavelmente a partir de 2024. Com o porte de 

SUV (meio caminho andado para o sucesso) e propulsão 

híbrida flex, o modelo finalmente tem tudo para almejar 

lugares melhores — até no ranking de vendas. 

O menor SUV da Toyota deve vir para entrar no seg- 

mento dos compactos, uma divisão efervescente da qual 

fazem parte Jeep Renegade, Hyundai Creta e Volkswagen 

T-Cross — só para ficar nos três mais vendidos. Com o 

Yaris Cross, a marca japonesa completa sua linha de SUVs, 

que já tem Corolla Cross, RAV'4 e Hilux 5WA4. 

À plataforma é a mesma do Yaris europeu, TNGA-B, 

base global e moderna que nada tem a ver com a do 

nosso Yaris. O modelo feito em Sorocaba utiliza a base 

EFC (Entry Family Car), a mesma do Yaris produzido na 

Tailândia, mais simples. 

Ao contrário do que ocorre na maioria dos SUVs com- 

pactos, o Yaris Cross europeu oferece tanto tração diantei- 

ra (como o que dirigimos) como integral. Tendo sempre 

motorização híbrida (outro apelo ainda inédito por aqui). 

No Brasil, a exceção à regra é o Jeep Renegade movido a 

diesel, com tração dx2 e dxd. 

O painel emprega plástico rigido, com um ou outro 

revestimento mais suave ao toque. Há falha de acaba- 

mento em volta das luzes do teto e também nos botões 

de aquecimento dos bancos. Us porta-objetos nas portas 

são pequenos e têm um formato que dificulta a retirada 
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e. 4 
PRESS ES AG -DIRIM 

das coisas ali deixadas. Por último, 

há parafusos à vista. 

A central multimidia melhorou 

muito (em relação à do Yaris que já 

conheciamos). Está mais intuitiva, 

com maior definição, menus mais 

claros e gráficos mais modernos. 

Dependendo da versão, a tela pode 

ser de 8” ou 9”, sendo esta última 

completamente nova, como a que 

equipava o carro avaliado. É com- 

patível com Android Auto e Apple 

CarPlay e dispensa fios, mas é pena 

que nenhum Yaris Cross permita car- 

regamento do celular por indução. 

O quadro de instrumentos parcial- 

mente digital é configurável na parte 

central, mas não tem conta-giros. 

Por outro lado, há head-up display, 

raridade nesse segmento. 

SISTEMA HÍBRIDO TEM 118 CV O siste- 

ma hibrido é composto por um motor 
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1.5 a gasolina de três cilindros (com 

92 ev/12,2 kgfm) e um elétrico (80 

cv/14,4 kgfm). A potência combina- 

da chega a 116 cv, O torque máximo 

não foi informado. A motorização 

responde com vigor já a baixos regi- 

mes (mais até do que em velocidades 

mais altas), São necessários 11,2 se- 

gundos para chegar aos 100 km/h. 

O motor tricilíndrico é ruidoso, 

especialmente em acelerações mais 

fortes. Mas a culpa pode ser dividida 

com o câmbio automático continua- 

mente variável, que tem dificuldade 

em evitar o conhecido efeito de ban- 

da elástica na aceleração forte. Isso 

significa que não há correspondência 

entre ronco e desempenho. 

O ruído, a propósito, é mais alto 

do que em outros híbridos da Toyota, 

porque o motor produz um som de 

cortador de grama quando muito exi- 

gido, e a insonorização do habitáculo 

deixa passar mais barulho do que o 

desejável. Com o pedal do acelerador 

em carga moderada ou baixa, o fun- 

cionamento é muito mais silencioso, 

até pela constante participação do 

motor elétrico, o que faz dele um SUV 

compacto agradável de dirigir em ci- 

dade ou a ritmos mais tranquilos. 

Aliás, esse maior protagonismo 

do motor elétrico ajuda a manter o 

consumo em níveis baixos na cidade 

e em estradas secundárias (na or- 

dem dos 20 km/1), ao contrário do 

que ocorre em rodovias (onde pode 

facilmente baixar para 12 km/l ou 

menos). Isso porque, para se alcançar 

velocidades elevadas de forma cons- 

tante, é preciso pisar fundo no pedal. 

Hã equilibrio em curvas, e a 

Tovota conseguiu bom resultado 

entre conforto e estabilidade, apesar 

dos movimentos laterais da carro- 

ceria, o que é normal em um SUV. O 



Suas linhas 

básicas 

lembram as 

do Corolla 
Cross 

Versão mais 

cara traz faróis 
full-led e 

lanternas de led. 
A faixa lateral 
preta vem com 
um aplique 

com o nome 

do carro gravado 
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Espaço da cabine acomoda bem 

cinco pessoas. No acabamento 
há muitas superfícies de 
plástico rigido. Há pequenos 
nichos no console central 
e nas laterais das portas 

Central conecta 

os sistemas 
, Apple e Android 

sem cabos 

mérito é da plataforma e da correta 

calibragem da suspensão (um pouco 

mais firme). Contribuem também os 

pneus 215/50 RI8. 

A direção (2,7 voltas de baten- 
te a batente) e os freios cumpri- 

ram suas funções sem problemas. 

Praticamente inútil é variar os modos 

de dirigir. São três — Eco, Normal e 

Sport —, mas na verdade quase não 

se sente diferença na direção nem na 

resposta do acelerador, apenas um 

funcionamento ligeiramente distinto 

do câmbio CVT. 

A suspensão é convencional: 

McPherson na dianteira e eixo de 

torção atras. A altura em relação ao 

solo e de 16 cm, São 3 cm a mais do 

que o hatch europeu e 1 cm adicional 

em relação ao homônimo brasilei- 

ro. Já em altura total o Yaris Cross se 

impõe: 1,56 m, ante 1,49 m do hatch 

brasileiro. Isso garante não apenas 



porte mais imponente (caracteristi- 

ca apreciada pelos compradores de 

SUVs) como mais espaço interno. 

Passageiros com mais de 1,85 m 

viajam à vontade no banco traseiro, 

graças aos 67 cm de distância entre 

os encostos de bancos. O túnel cen- 

tral baixo também facilita a acomo- 

dação de um eventual quinto ocu- 

pante, embora o espaço ali seja mais 

adequado a duas pessoas (são 129 cm 

de porta a porta). 
Além disso, ele tem 4,18 metros 

(3,5 cm a mais que o Yaris hatch na- 

cional). A distância entre-eixos é 

praticamente a mesma (2,56 m no 

SUV e 2,55 m no modelo feito em 

Sorocaba). O Volkswagen T-Cross 

tem apenas 2 cm a mais no compri- 

mento (4,2 m), mas ganha no entre- 

-eixos (2,65 m). O Renegade é um 

pouco maior (4,23 m] e praticamente 

empata no entre-eixos (2,57 m). 

Apesar da altura, 

| o SUVapresenta 
comportamento 
equilibrado 

A abertura das portas pode ser 

feita remotamente, e a tampa do por- 

ta-malas se dá por meio de sensor, 

a partir do movimento do pé sob o 

para-choque. O compartimento aco- 

moda 397 litros, bem mais que os 310 

Ido Yaris hatch. Voltando aos concor- 

rentes que ele terá no Brasil, ganha do 

Renegade (320 1) e do T-Cross (373), 
mas perde para o Creta (4221). 

Uma curiosidade é que o encosto 

do banco traseiro pode ser bipartido 

(60/40) na versão de entrada ou tri- 
partido (40/20/40) nas mais equi- 

padas. O compartimento dispõe de 

um sistema de bandeja que permite 

variar a altura, mas apenas no mode- 

lo de tração dianteira. Isso porque no 

Yaris Cross 4x4 a tração traseira está 

a cargo do motor elétrico, que rouba 

77 Ldo bagageiro. 

Como dito no início, este SUV tem 

tudo para agradar nosso mercado. E 

E CER 
JIPUATERNIM 

Mal O] = SNL: 

Preço: 23.350 
BUrOS 
Motor: 3 cil., 12Y, 

injeção direta, 
1.490 cmº; 92 cv 
a 5.500 rpm, 12,2 
kgfm a 3.600 rpm 
Eletrico = BO 
ev/14,4 kotm 
Potência 
combinada: 116 cv 

Câmbio: CVT, 
tração dianteira 
Direção: elétrica, 

diám. giro, 10,6 m 
Suspensão: 
MePherson [diant.), 

eixo de torção 
[tras.] 
Freios: disco 

ventilado nas 
quatro rodas 
Pneus: 215/50 RIB 

Dimensões: 
comprimento, 
418 cm; largura, 
176,5 em; altura, 
156 em; entre- 

Versão dianteira 
leva 397 litros 
no porta-malas, 

enquanto na 
Ux4 cabem 320 
litros. Bancos 

podem ser 
| rebatidos na 
| proporção 40/60 

-Bixos, 25b cm; vão 

livre, 16 cm; peso, 
1.170 kg; porta- 

-malas, 397 |; 
tanque, 36 | 
Desempenho: 

Da 100 km/h, 
11,2 s; velocidade 

máxima de 170 

km/h; consumo, 
22,2 km/l [ciclo 

misto] 

VEREDICTIO | 

Pelo conjunto da 
obra, o Yaris Cross 
tem grande 
potencial para 
se tornar um lider 
de vendas, assim 

como os outros 
SUVs da Toyota. 

i j 
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR | VW ID. LIFE 

stamos em 2025. Mais precisa- 

mente, ao volante do protótipo 

ID. Life. Em pouco mais de três 

anos, a estrela elétrica da Volkswagen 

sera este crossover compacto. Com 

perdão pelo trocadilho, o ID. Life de- 

verá dar vida ao ID.2, caçula da fami- 

lia de eletricos da marca alemã, que 

terá a missão de “popularizar” a tec- 

nologia — se é que é possivel usar 0 

termo para um carro previsto para 

custar cerca de 20.000 euros na 

Europa. Essa foi a estimativa dada 

pela marca ao apresentá-lo no LÃA 

Mobility, salão que aconteceu em se- 

tembro, na Alemanha. 

Enquanto me acompanha em 

um trajeto dentro do enorme com- 

plexo da matriz da Volkswagen, em 

Wolfsburg, na Alemanha, Dzemal 

Sienar, engenheiro responsável pe- 

los carros conceituais da VW, afirma 

que, no que diz respeito à plataforma, 

o pequeno modelo “está muito perto 

“E QUATRO RODAS NOVEMBRO 

do ponto final de desenvolvimento”. 

O ID. Life é o primeiro membro da 

familia [D. a utilizar tração dianteira. 

Ele é feito sobre a plataforma MEB, 

desenvolvida para veículos elétricos 

do grupo Volkswagen. Até agora, 

todos os modelos da linha utilizam 

tração traseira com motor traseiro ou 

tração integral com dois motores. 

A minha frente, o painel lembra 

um minimalismo escandinavo: ma- 

deira e um celular preso com ímã no 

centro, que faz as vezes de central 

multimídia. O carregamento é por 

indução. O volante cortado na parte 

de cima remete aos usados na Fl. Há 

muitos revestimentos produzidos 

com garrafas PET, recuperadas de 

oceanos e afins. Os porta-objetos nas 

portas também carregam celulares 

por indução. 

O que seriam os comandos do 

câmbio automático em um veiculo 

convencional são botões sensíveis 

Acabamento 

interno usa 

PEC ic Aa! 
recicladas 

ao toque no centro do volante. O ar- 

ranque muito silencioso e algo que 

não surpreende, mas neste primeiro 

contato a velocidade do protótipo 

estava limitada a 40 km/h: “É um 

veículo de estudo, não para testes 

de estrada”, explica Sienar, com um 

sorriso sincero. 

ACELERAÇÃO DE ESPORTIVO Os nú- 

meros preliminares — deste que pode 

ser considerado um dos concept cars 

mais importantes dos últimos anos — 

são impressionantes: 234 cv, O a 100 

km/h em 6,9 segundos e a possibili- 

dade de rodar cerca de 400 km com 

uma carga de bateria de 57 kWh. Não 

é so isso. Os alemães informam que 

em apenas dez minutos será possi- 

vel “injetar” energia para 163 km de 

autonomia em estrada, As baterias 

ficam sob o piso, entre os eixos. 

A ausência de ruido só não é total 

porque a integridade da carroceria, 
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Crossover 

tem entre-eixos 
de sedã médio, 

com 2,65 em 

feita a mão, não é exemplar, algo to- 

talmente aceitável e normal num vei- 

culo em fase de desenvolvimento. Há 

rangidos ao rodar sobre o asfalto bas- 

tante irregular. É eles seriam maiores 

não fosse o longo curso de suspensão. 

Afinal, o ID.2 será uma espécie de 

crossover elétrico, o que tambem é 

confirmado pela sua elevada altura 

do solo, de 19 cm. À suspensão é in- 

dependente nas quatro rodas, com 

sistema McPherson na frente e mul- 

tibraços atrás. 

Quanto ao volante cortado em 

cima, eu pensei que o belo recurso de 

estilo poderia se revelar um problema 

nas manobras de estacionamento, 

por exemplo. Mas as rodas dianteiras 

esterçam tanto que o motorista não 

sente falta da parte de cima do arco. 

O que não significa que o ID.2 chegará 

às concessionárias com este tipo de 

volante. Isso não vai acontecer. 

Como laboratório sobre rodas, é 
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natural que o ID. Life tenha vários 

elementos que não vão estar no carro 

de produção. E o caso também da ilu- 

minação de led na grade e da enorme 

tela retrátil embutida no painel, que 

serve para projeção de filmes ou jogos 

de videogame. Ou mesmo dos bancos 

que se convertem em cama. 

Há outras soluções interessantes 

e originais que poderão ser usadas 

total ou parcialmente neste e em ou- 

tros modelos da VW: o teto de tecido 

pode ser removido por completo e 

usa câmaras de ar em sua estrutura. 

Ou o capó, que pode ser aberto com 

um ziper, e dá acesso a um peque- 

no porta-malas. Ou ainda o verniz 

transparente com lascas de madeira 

usado na construção da carroceria, 

que dispensa pintura. 

RECONHECIMENTO FACIAL O destra- 

vamento de portas é feito por reco- 

nhecimento facial, por meio de uma 

câmera na coluna central. O painel 

de madeira tem zonas de comandos 

integrados para climatização e ilu- 

minação, e as superfícies sensíveis 

ao toque do volante não são assim 

tão experimentais, pois há soluções 

parecidas no mercado. E até o lan- 

camento comercial do ID.2 é possivel 

que se concretizem, 

O mesmo se pode dizer das cá- 

meras que substituem os retrovisores 

(externos e interno) e projetam as 

imagens na tela de 9” à frente do con- 

dutor. Elas já estão no Audi e-tron, e 

até 2025 poderão ser a solução para 

modelos mais acessíveis. 

O que certamente vai se manter é 

o conceito de carroceria com cantos 

fortes, que alem de criar um vincu- 

lo com modelos da VW do passado 

(como o primeiro Golf ou mesmo 

o Up!) permite dispor de um habi- 

táculo espaçoso. O banco traseiro 

acomoda passageiros com 1,85 me- 



tro sem apertos, resultado do ótimo 

entre-eixos de 2,65 m, típico de sedã 

médio. As demais proporções são de 

um carro do segmento B: 4,1! m de 

comprimento, 1,84 m de largura e 1,6 

m de altura. 

CUSTO DE BATERIA DECRESCENTE 

Estima-se que em três anos e meio 

(prazo previsto para a chegada do 

modelo às lojas) as linhas de custos 

da propulsão elétrica (principal- 

mente as baterias), em queda, e de 

propulsão térmica se cruzem, tor- 

nando a mobilidade elétrica uma 

solução possível. 

Thomas Schmall, diretor de pro- 

dução do grupo alemão, e que foi 

presidente da Volkswagen do Brasil 

entre 2007 e 2015, informou que a 

partir de 2023 um consórcio formado 

por mais de dez fabricantes deverá 

começar a produzir células de bate- 

rias que poderão ser usadas em 80% 

dos veículos elétricos do consórcio, 

“o que permitirá reduzir pela metade 

os preços das baterias para modelos 

de segmentos mais baixos”. Ainda 

de acordo com o executivo, em uma 

fase posterior, “as baterias em esta- 

do sólido irão reduzir os tempos de 

carregamento pela metade e elevar 

a autonomia em 30%, graças à redu- 

ção de peso”. 

No final de setembro, a Volks- 

wagen do Brasil anunciou que irá 

lançar no país o hatch ID.3 e o SUV 

[D.4. Não há data oficial, mas o hatch 

deve ser lançado no primeiro semes- 

tre do ano que vem. O ID.4 deve vir 

nasequência. 

A marca ainda faz mistério so- 

bre o ID. Buzz, a reencarnação da 

Kombi, previsto para estrear na 

Europa em 2023. Mas ele é tido como 

certo para o Brasil. Como o ID. Life 

ainda está longe de ganhar vida, a 

marca alemã não comenta o assunto. 

Mas se teremos 1D.3, ID.4 e ID. Buzz, 

nada como um “carro do povo” para 

completar a família. Nada como um 

retorno do “novo Fusca” para fazer 
p= 
1 companhia à “nova Kombi”, OR] 

D cap é coberto 
por tecido e há 
câmeras no lugar 
dos retrovisores 
externo e interno 

o se. e 

Ao volante: muita força nas ncadas e facilidade manobras 

pot sa pi Ari ria Da | 

Preço: 20.000 
euros [estimado | 
Motor: eletrico, 
dianteiro, 234 cv 

e 28,6 kgfm 

Capacidade da 
bateria: 57 kWh 

Autonomia: até 400 
km [ciclo WLTP), 
Capacidade de 

recarga para 163 
km em 10 minutos 
Suspensão: 

McPherson (diant), 
multibraços [tras.) 
Freios: 

disco sólido 
Dimensões: 

comprimento, 

409,1 cm; largura, 

184,5 em; altura, 

159,9 um; entre- 

-pixos, 265 em; 

distância do solo, 
19 em: porta- 

malas, 410-1.285 

litros 

Desempenho: 
O a 100 km/h, 
5.9 s; velocidade 

máxima de 

180 km/h 

JEDENHETr 
VE tELILTO 

Este modelo tem 

importância 
estratégica para 
as vendas de 

elétricos da VW 
no mundo. 

i j i 
ao odio oito 
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A chinesa Seres está chegando ao Brasile 
com o SUV SF5, que possuí um eco A | 
ideal para quem tem medo de ficar Serrongro: a E: 
POR EDUARDO PASSOS | FOTOS FERNANDO PIRES »< e = 

m SUV elétrico de luxo com 

tração integral e potência 

abundante que dispensa o 

dono da chegação de carregaá- 

-lona tomada. jéasintese do Seres 

SFá, modelo que: à lançado ainda em 

2021 no Brasil, pontuando a estreia da 

marca sino-americana por aqui. Com 

exclusividade para QUAT RO RODAS, a. 

Conceitualmente, o DES é um elé- 

EREV (idas em À e caes e - E 

| icion Matos 
das e possui também um motor térmi- 
co que serve como gerador (e apenas 
isso), convertendo gasolina em eletri- 

Os motores elétricos da | Huawei 

(empresa chinesa 
Equiparaçatos para redes de e tele Co je 

trico com autonomia ain ed, OU 

A principal delas é a e. mul- 

timídia de 17”" + Que; como um 

tesco tablet, também acessa notícias 

e filmes. Até os comandos de ar-con- 

dicionado são feitos pelo € lay - 0 

que distrai o motorista. Já abrir e fe- 

char os vidros ao mesmo O EE pu 

ajustar a à intensidades el; 

2 

as em 1 er hun E 

cada eixo e juntos entregam 693 cve s 
104 kgfm. O motor a com 

Feito na China como todos os 

Seres que serão vendidos aqui (exis- 
tem outras novidades a caminho), 
o carro das impressões de QUATRO 

RODAS contava com funções ainda 

inoperantes, mas que estarão habili- 

tadas ate o lançamento. 

o éum 
Epica id a da 

os abrisse a porta. Depois disso, o 

carro me cumprimentou, quando me 

acomodei no banco de couro (material 
presente na maior parte do acaba- 

mento) com aquecedor, resfriamento 

e 1 opções de tipos de massagem. 

Em movimento, a suspensão do 

SF5 é muito silenciosa e sem baques, € 

mesmo em vias péssimas sinto que os 

pneus (255/45 R20 ) seguem grudados 



mudam de cor 
ao servirem 
como setas 

Luzes diurnas 
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E IMPRESSÕES AO DIRIGIR | SERES SE5 

no chão. O único ponto de melhora 

é o ajuste dos amortecedores, moles 

além da conta e “típico de carros 

chineses”, como aponta nosso piloto 

de testes Leonardo Barboza. 

No modo esportivo de condução, 

os comandos elétricos transformam 

volante e pedais, que passam a agir 

como em um bom carro de pista, exi- 

gindo força nas pernas e nos braços 

do motorista para segurar a inércia 

do veículo (muito divertido para 

quem gosta desse tipo de interação). 

Tambem é na tela que escolho o 

comportamento do perador a gasoli- 

na, ajustado para entrar em ação com 

80% de carga da bateria. 

Graças aos vidros com tratamen- 

to acústico, é bem dificil ouvir seu 

funcionamento e muitas vezes só sei 

que a gasolina está sendo consumida 

pela indicação no painel. Como o SE5 

recupera energia das frenagens, 01.5 

se desliga em descidas e é possivel 

Se QUATRO RODAS NOVEMBRO 

dirigir o carro apenas com o pedal do 

acelerador, inclusive na cidade. 

Segundo a fabrica, o SF5 acelera 

de O a 100 km/h em 3,9 segundos. 

Após superar com facilidade diversas 

situações na cidade, em que a bordo 

de outro carro eu me obrigaria a pa- 

rar, e ultrapassar na rodovia modelos 

mais lentos sem pensar duas vezes, 

chegou a hora de recarregar as bate- 

rias. Ironicamente, os três eletropos- 

tos que busquei estavam inoperantes. 

Foi graças à boa e velha gasolina que 

não passei aperto. 

No final da avaliação, conclui que o 

SF5 é um elétrico perfeito para quem 

tem medo de ficar parado sem ener- 

gia (range anxiety, ou ansiedade de 

alcance, como dizem os especialis- 

tas) e também para um pais como o 

nosso, sem infraestrutura de recarga 

ampla e funcionando. Mas, pensando 

na tão falada neutralidade do carbono 

na mobilidade, o conceito de autono- 

mia estendida tem um grande ponto 

fraco, que é seguir emitindo como 

acontece com os veículos hibridos 

(emissões de CO: e evaporativas). EZ 

] FICHA TECNICA 

Preço: cerca de Dimensões: 
R5 580.000 comprimento, 

[estimado] “470 em: largura, 
Motores: 193 cm: altura, 

162,5 cm; entre- 

-pixos, 285,7 cm; 
peso, €.307 kg; 

norta-malas, 526 |; 
tanque, 56 | 

Desempenho: 

O a 100 km/h. 

3,9; velocidade 

Huawel DriveDne; 

um elétrico em 
cada eixo; 693 cv 

g 104 kgfm [total] 
Gerador: transv, 
S cil. em linha, 

1.498 em: 112 cv 

a 8.200 rpm 
Câmbio: 1 m.. máxima de 

tração integral 290 km/h 
Direção: elétrica 
com seletor 

Re diria ci VEREDICTO 
Suspensão: duplo 
A [diant.), multi- O SF5 pode 
braços (tras.) ser o primeiro 
Freios: disco elétrico de quem 

ventilado nas mora no interior 
do Brasil. quatro rodas 

Pneus: 255/45 R20 ddr 



Painel de instrumentos fornece dados básicos e avançados, como fluxo energético do carro e sistemas de automação leve 
= TC) 

Segunda fila conta com diferentes soquetes. Sob o amplo porta-malas há adaptadores para tomadas domésticas e eletropostos 
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TESTE | HYUNDAI CRETA ULTIMATE 2.0 

Longe da unanimidade quando o assunto é estilo, o Creta 
2.0 agrada no conjunto; e isso inclui o antigo motor aspirado 
POR GUILHERME FONTANA | FOTOS FERNANDO PIRES 

ode soar clichê, e talvez até 

Dica mas não há outra forma 

de começar a falar do novo 

Hyundai Creta que não seja pela 

aparência. Isso porque o SUV entrou 

na onda mundial de desenhos polêé- 

micos da marca, incorporando fa- 

róis e lanternas divididos em várias 

peças, além de vincos bem marca- 

dos, que dão personalidade (ousada) 
a ele. Porém, a versão topo de linha 

Ultimate, que sai por R$ 152.990 c é 

a unica com motor 2.0, quer mostrar 

que, se o visual divide op 

restante do conjunto busca radar 

é digno de elogios por ter boa qua- 

lidade percebida. Em um primeiro 

olhar, o painel parece utilizar ma- 

teriais emborrachados, o que não 

passa de um truque visual, já que 

todos os plásticos são duros. O efeito 

acontece pela qualidade e textura 

das peças, que até simulam costu- 

ras em alguns pontos como se ali 

houvesse couro no revestimento. Os 

bancos, também bicolores, são de 
material sintético rara our 

codo motorista ajustes elétricos. 
a todos com outros predicados. rior do Creta, quer 

As diferenças estéticas da versão. também se des 

Ultimate para as demais são poucas, eb com a enorme tela de 10,25 
mas suficientes para que o Cretaga- polegadas e ótima oras mas . 
nhe ares mais sofisticados: os faróis mento 

passam a ser de led, e as rodas, de 18 
polegadas com desenho exclusivo e 
elegante. Por dentro, painel, portas 
e bancos têm revestimento bico- 
Tor, combinando marrom e cre 

ren anne tEES ari 

or 

“eA ss | 

me 
a 





Como na dianteira, 
atraseira tem luzes 
divididas, que podem 
causar estranheza 

conectado no lugar de um sistema de 

espelhamento que dispensa cabos? 

Mesmo assim, ele tem carregador de 

celular por indução e três entradas 

USB (uma para o banco traseiro). 

A lista de equipamentos do mo- 

delo é fechada. Ou seja, conte com 

quadro de instrumentos que com- 

bina elementos analógicos com uma 

tela de 7 polegadas, teto solar pa- 

norâmico elétrico, airbags frontais, 

laterais e de cortina, e controles de 

estabilidade e tração. Câmeras nos 

retrovisores externos substituem os 

avisos luminosos de pontos cegos, 

mostrando, no quadro de instru- 

mentos, a imagem lateral de acor- 

do com o lado sinalizado pela seta 

acionada pelo motorista. Por outro 

lado, o ar-condicionado digital tem 

apenas uma zona. À versão vem 

ainda com itens como assistente de 

permanência em faixa, detector de 

fadiga, frenagem automática (com 

um sistema sensível e “ansioso” até 

demais), sensores de estacionamen- 

to dianteiros, farol alto automático e 
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piloto automático adaptativo. 

Além disso tudo, bem-estar 

também é palavra de ordem para 

os ocupantes. Quem vai atrás, além 

da entrada USB, tem saidas de ar- 

-condicionado, bom espaço para as 

pernas e fica em posição mais alta. 

Até quem vai na posição central tem 

espaço satisfatório para pernas e pes 

= e isso é raridade em qualquer seg- 

mento. O porta-malas tambem tem 

boa capacidade: 422 litros. 

Para ter todos os itens visuais 

e tecnológicos próprios da versão 

mais cara, porém, o comprador fi- 

cara sem a grande novidade meca- 

nica do SUV: o motor turbo. O Creta 

Ultimate é oferecido apenas com o já 

conhecido 2.0 aspirado, que ganhou 

| cv de potência e agora entrega 

167/1537 cv e 20,6/19,2 kgfm de tor- 

que (etanol/gasolina). O câmbio é o 

mesmo automático de seis marchas. 

A exclusividade não é de todo ruim, 

ja que o motor segue entregando 

bons números de desempenho e fi- 

cou mais econômico depois de me- 

lhorias promovidas pela Hyundai. 

Em nossos testes, com gasolina, o 

modelo foi de O a 100 km/h em 10,5 

segundos — contra os 10,8s do antigo 

20e dos 11,3s do 20 turbo. O consu- 

mo teve melhoras mais expressivas, 

com médias de 11,5 km/Ina cidade e 

15,3 km/l na estrada. O antigo che- 

gava a 8,7 km/I na cidade e 12,7 km/l 

na estrada, enquanto o 1.0 turbo teve 

os mesmos 11,5 na cidade, mas 14,4 

km/| na estrada, ou seja, o novo 2.0 

ainda é o mais eficiente. 

Mesmo com a mecânica já co- 

nhecida, a dirigibilidade do Creta 

2.0 mudou e ficou mais suave em 

relação ao antigo, que parecia mais 

arisco. No atual, apesar do ganho de 

desempenho, há maior progressivi- 

dade nas acelerações, a suspensão 

ficou mais macia, confortável e ro- 

busta, e a transmissão tem mudan- 

cas de marchas tão imperceptíveis 

que remete ao funcionamento de um 

CVT. A direção também parece mais 

amortecida. Tudo isso para privile- 

giar o conforto. El 



TESTE QUATRO RODAS 
ACELERAÇÃO 

OD a 100 kmfh 10,58 

Da LODOm 31,7 5- 166,1 km/h 

VELOCIDADE MÁXIMA 190 km/h* 

RETOMADAS 

O 90 a BO km/h qss 

D 60 a 100 km/h Bis 

D 80 a 120 km/h 728 

FRENAGENS 

B0/80/120 km/h a O 13.1/28/80m 

CONSUMO 

Urbano 11,5 km/l 

Rodoviário 15,3 km/l 

RUÍDO INTERNO 
Neutro/RPM max. q1,6/65,1 dBA 

B0/120 km/h 65,2/71,5 dBA 

AFERIÇÃO 
Velocidade real a 100 km/h 96 km/h 

Rotação do motor 2.250 rpm 

à 100 km/h em D 

Volante d voltas 

SEU BOLSO 

Preço básico R$ 152.980 

Garantia 5 anos 

CONDIÇÕES DE TESTE: alt 860 m, temp. 22,5 “E; umid, 
rotat., BEE, prosa. LOLA, kPa 

FICHA TECNICA 
Motor: flex, dianteiro, transversal, 4 cil, 

16Y, 1.999 cm?, 187/157 cv a 6.200 rpm, 
20,5/19,º kgfm a 4.700 rpm Câmbio: auto- 
matico, 6 marchas, tração dianteira 

Direção: elétrica Suspensão: ind. McPher- 
son [diant.), eixo de torção [tras.) Freios: 
disco ventilado [diant.), disco sólido 

[tras,|] Pneus: 215/55 R18 Peso: 1.300 ko 
Dimensões: comprimento, 430 cm; largu- 

sá | ra, 179 em: altura, 169,5 cm; entre-eixos, 
série 261 cm; porta-malas, 422 |; tanque de 
= combustivel, 50 litros Ângulos: entrada, 

30,4º; saída, 28,3º 

ERGONOMIA 

cego; central tem 10,25 
— mil 

| t 

Interior é bicolor e tem bom espaço para todos; teto solar é item de 

A 151 em [diant.) / 148 em [tras.) B: 94,5 em (diant) / 

92 em [tras.] E: 100 em (diant) / 96 em ftros.] 

VEREDICTO 
Com muito conforto e tecnologia, o Creta 

Ultimate ainda justifica o motor aspirado. 
Basta gostar ou se acostumar com o visual. 

dede de dr 
da pi te — sã «< 

Rodas de 18 polegadas e faróis de led são exclusivos da versão topo de linha 
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Fr 

Com muitos recursos e inteligência artificial, 
o GLS 450 eleva o conforto e os mimos 

para sete ocupantes a outro patamar 

POR HENRIQUE RODRIGUEZ 

FOTOS FERNANDO PIRES 



sistemas que usa todos os dias 

estão aprendendo seus costu- 

mes e sua rotina. É o e-mail que prevê 

um cumprimento, o navegador que 

aprendeu os dias que você passa na 

cafeteria antes de ir para o trabalho 

ou a loja que sabe a época do mês que 

você compra ração para o cachor- 

ro. Nada disso é coisa de filme sci-fi. 

É realidade. E é o tipo de coisa que 

você encontra a bordo do Mercedes 

GLS 450, o maior e mais tecnológico 

Vis pode até não perceber, mas SUN da fabricante alemã. Custando 

a partir de R$ 875.900, é o SUV mais 

caro da marca sem motor AMG. 

Especificações mecânicas não são 

exatamente o que mais chama aten- 

ção no GLS, devo dizer. Seu motor é 

o novo seis-cilindros 3.0 a gasolina, 

extremamente suave e que entrega 

367 cv e 51 kgfm a meros 1.600 rpm. 

Mas tem o apoio moral de um mo- 

tor-gerador de 22 cv e 25,5 kgím que 

trabalha em um circuito de 48 V fa- 

zendo as vezes de motor de partida e 

alternador, além de ajudar o motor a 

gasolina em acelerações ou permitir 

que ele possa ser desligado quando 

em velocidade constante = em des- 

cidas ou no final de uma frenagem. 

Então não, essa mecânica não é 

fraca para os 2.460 kg de peso do 

GLS 450. Em nosso teste, o SUV de 

sete lugares acelerou de O a 100 km/h 

em bons 6,5 segundos e os consumos 

urbano (7,5 km/1) e rodoviário (11,8 
km/1) são até melhores do que se es- 

pera de um carro desse porte. 

Faróis full-led são 

adaptativos e não 
ofuscam os outros 



Traseira é igual à 

do GLB, menor 7 
lugares da marca 

q “LA 
 . 

a Ba, —» = “as Du mao cm 

+ qe. = , fia se + a = . 

O mais legal é sentir a mão invisi- 

vel da tecnologia atuando e isso vai 

muito além do motor desligando na 

estrada. Por exemplo, na foto que abre 

este teste o GLS está em uma curva 

ingreme. Nessa condição o sistema 

de controle automático da carroceria 

atua na suspensão pneumática pata 

compensar, de forma independente 

para cada uma das rodas, a inclinação 

do veículo. Também é possível fazer 

o carro literalmente balançar, para 

cima e para baixo, para sair de situa- 

ções de baixa aderência no offt-road, 

ou variar a altura de cada roda, de for- 

ma independente, em até l0 cm. 

Quer mais? Câmeras na dianteira 

em interpretam imperfeições e buracos 
— Têmperatura Ê = ; 
“fazacór da luz na via e preparam a suspensão para o 

ente mudar impacto iminente. O chamado “Road 

e | Surface Scan” é muito exigido no 
Brasil, mas tem efeito. O rodar do GLS 

do0 e muito suave. 

O carro testado ainda permitiu ter 

o gostinho de tecnologias indispo- 

níveis para a linha 2022 por falta de 

semicondutores. É o caso do sistema 

Ba | e de navegação com realidade aumen- 

| Ea . a EB tada, que usa a imagem de uma cá- 

Há duas telas, como já é praxe nos Mercedes. O porta-copos gela e esquenta mera dianteira para exibir nela, pro- 
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mess, 

jetada na central multimídia ou no 

quadro de instrumentos, as indica- 

ções do caminho a seguir. O grande 

head-up display, o uso de comandos 

por voz para controlar a cabine, os 

sensores de aproximação da tela, O 

pacote Energyzing (que altera som, 

ilminação ambiente, massagens, 

fragrância, ionização e filtragem do 

ar de acordo com o humor do moto- 

rista) e até o carregador sem fio para 

smartphones saíram de cena. Não à 

toa, os carros da linha 2021 custam 

R$ 954.990, R$ 79.090 mais caros. 

Outros mimos foram mantidos. 

Todos os bancos trazem ajustes elé- 

tricos e até o rebatimento da terceira 

fila é elétrico. Mas só o motorista pode 

ter seu assento ajustado à sua estatura 

por meio da central multimídia. 

Quem viaja na segunda fila, po- 

rém, pode erguer (eletricamente) 

persianas para maior privacidade e a 

turma do fundão senta-se na melhor 

terceira fila de assentos entre todos os 

carros de sete lugares que conheço, 

O acesso é facilitado, a altura é boa 

e o ângulo dos joelhos não cansa. Há 

bancos traseiros de compactos que 

são mais apertados. O GLS é carro 

Teto solar pode abrir por comando de voz. Bancos têm rebatimento elétrico 

para sete adultos viajarem com con- 

forto. Contudo, ao esconder a terceira 

fila de bancos no assoalho, o porta- 

-malas revela a capacidade aumenta- 

da de 355 litros para 890 litros. 

Ninguém passa frio ou calor no 

Mercedes GLS. E não é só porque na 

parte de cima do painel ha seis saidas 

de ar. São quatro zonas de tempera- 

tura e quem vai atrás recebe vento do 

console central e da coluna das por- 

tas. Para a terceira fila, o sopro sai do 

teto. O sistema ainda tem filtragem de 

particulas e pode dissipar a fragrân- 

cia escolhida pelo proprietário, cujo 

frasco é colocado em compartimento 

especial no porta-luvas. Os vidros 

contam com isolamento térmico e 

de luz infravermelha. Na falta de uma 

geladeira, o porta-copos no console 

pode gelar ou aquecer as bebidas. 

Não se engane pelo design, que 

mais parece o de um GLB em tama- 

nho GGG, ou pela proposta de carro 

familiar com sete lugares, que quase 

sempre resulta em carros enfado- 

nhos. O Mercedes GLS é uma das for- 

mas mais tecnológicas e confortáveis 

de se levar a familia para viajar. Uma 

pena que seja uma das mais caras. EM 

TESTE QUATRO RODAS 
ALELER E. sELERA 

O a 100 km/h 655 

O a 2.000 m 26,8 8 - 201,8 km/h 

VELOCIDADE MAXIMA 2HE km/h* 

O 40 a BO km/h es 

O 60 a 100 km/h 3,8s 

D 80 a 120 km/h Es 

FREHAGENS 

60/80/120 km/h a O 15,6/27,1/58,B m 

CONSUMO 

Urbano 5 km/l 

Rodoviário 11,8 km/l 

RUIDO INTERNO 

Neutro/rpm máx. 37,7 [64,6 dBA 

B0/120 km/h 59,9/65,3 dBA 

AFERIÇÃO 
Velocidade real à 100 km/h  98km/h 

Rotação do motar 1400 

a 100 km/h em 8º marcha 

Volante a voltas 

SEU BOLSO 
Preço básico R5 875.900 

Garantia Panos 

CONDIÇÕES DE TESTE: altitude 680 m; tomporatura, 32 PE; 
umidade relativa, 30%; pressão atmosférica, LOLI kPa 

FICHA TÉCNICA 
Motores: gas, diant. long, 6 cil,, 24V, 
turbo, injeção direta 2.999 emº, 367 cv a 
3.500 rpm, 51 kgfm entre 1.600 e 4,500 
rpm + elétrico, 22 cv, 51 kofm Câmbio: 
automático, 9 marchas, tração integral 
Direção: elétrica Suspensão: duplo À com 
molas pneumáticas [diant e tras.) Freios: 
disco ventilado Pneus: 275/45 Rel [diant] 
g 315/40 Rel [tras.] Dimensões: compr, 
520,7 cm; larg. 215,7 em; alt., 182,3 em; 

entre-eixos, 313,5 em; porta-malas, 355 |; 
B90 |; 2.400 |; tanque, 90 litros 

ERGONOMIA 

A: 163 cm [diamt.] / 160,5 cm [tras.) [153 cm (Sr fila) 

8: 95,5 em [diant] [110,5 em [tros.] [87 em (3º fila] 

E: 110,1 em [diant.] [SA em [tras.) [87 em [34 fila] 

VEREDICTO 
Um SUV de sete lugares que faz muito 
bem o que se presta, além de fazer coisas 
que você nem imagina - e nem mesmo 
percebe que estão sendo feitas. 

e e ão de aid 

NOVEMBRO QUATRO ROMAS 61 

*Dado de fábrica 



E TESTE | JEEP COMPASS LONGITUDE TD350 4x4 

PRESERVANDU A 

NATUREZA - 
Além da aparência renovada, o Compass diesel passou por 

e ci mudanças para atender às novas normas de emissões. Mesmo 
Ed assim, o SUV preservou [e reforçou] seus principais atributos 
he POR GUILHERME FONTANA | FOTOS FERNANDO PIRES 

& chegada do novo Jeep Compass O motor 2,0 turbodiesel adotou |. de torque, além do câmbio automá- 

Aus como grandes estrelas o sistema SCR de tratamento de ga- | tico de nove marchas e da tração dxd. 

as configurações com o novo ses de escape com o uso do aditivo O Compass diesel preserva a boa 

motor 1.3 GSE turbo flex. Não por | Arla 32, que na prática promete re- | dirigibilidade e a superioridade em 

acaso, as versões a diesel só chega- duzir em 85% as emissões de dióxi- | relação ao flex, mesmo ao eficiente 

ram às lojas alguns meses depois, já — do de nitrogênio, nocivo à saúde. De | motor turbinado. Ainda que as sen- 

à com o entusiasmo da novidade no | acordo coma fabricante, o tanquedo | sações e os números sejam contradi- 

qe fim. Ainda que com menos alarde, aditivo (com bocal separado do tan- | tórios. Em nossos testes, ele foi de O 

a o Compass diesel também ganhou | que de diesel) deve ser reabastecido | a 100 km/h em 11,4 segundos, con- 

“jnovações mecânicas. Para apre-. | acada 10.000 km, aproximadamen- | tra os 10,3 do flex, com gasolina. A 

E sentá-las, convocamos a versão de . te. As novidades, porém, buscam sensação, porém, é de que o SUV a 

entrada Longitude, que parte de R$ unicamente atender às novas regras | diesel é mais leve e veloz, sem a mo- 

a 4 - 214:890.-É caro, mas será o diesel | ambientais de emissões do Proconve . rosidade do modelo flex, graças ao 

mais barato da Jeep antes que 2021 

»* acabe: 0 Renegade 4x4 (que hoje 

parte dos R$ 159.990) trocará 0 2.0 
turbodiesel pelo 1.3 turbo. 

L7Z. que entrarão em vigor em janei- | forque superior e pesca led t. 

To de 2022. Elas não impactam ases- vos 

profitiçõead do otor, que continua 



Versões a Diesel têm 

para-choque dianteiro 
com desenho exclusivo 



Painel tem bom 

acabamento e 

visual moderno 

4 
“Central multimídia tem 10,1” e sistema de tração traz opções de areia/lama e neve 
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suspensão, mais alta e também mais 

rigida. Tanto no fora de estrada quan- 

to em trechos esburacados dos cen- 

tros urbanos, o trabalho da suspensão 

mostra maior robus tez e menor rola- 

gem da carroceria, sem deixar o con- 

forto de lado pela eficiente absorção 

dos impactos. O Compass diesel su- 

pera buracos, valetas e lombadas sem 

nenhum incômodo. 

Ainda na dirigibilidade, o torque 

disponível a baixos 1.750 rpm pro- 

porciona saídas e retomadas ágeis. 

O bom casamento com o câmbio (de 

nove marchas) exalta duas qualida- 

des dos carros a diesel, a força em 

baixas rotações e o consumo. Em 

nossos testes, as médias ficaram em 

1,3 km/l na cidade e 15,4 km/I na es- 

trada — contra 9,3 km/I na cidade e 13 

km/l na estrada do flex, com gasoli- 

na. Se tudo permanece quase igual, 

o isolamento acústico ficou melhor. 

Mesmo que o motor não seja dos mais 

ruidosos, praticamente nada se ouve 

comos vidros fechados. 



Motor 2.0 turbodiesel é o mesmo utilizado no Renegade e na Fiat Toro, enquanto 
as rodas, de 17”, são as mesmas do Compass Longitude flex. O interior tem bom 

acabamento, com materiais emborrachados, e banco traseiro é espaçoso 

Por dentro, o modelo tem poucas 

diferenças para o SUV abastecido 

a etanol e gasolina. O painel segue 

com os já conhecidos traços elegan- 

tes e o acabamento de boa qualida- 

de, com diversas peças feitas com 

materiais emborrachados. Na versão 

Longitude, a parte central é textu- 

rizada e dá ares de modernidade. O 

quadro de instrumentos tem mos- 

tradores analógicos com tela colori- 

da central de 7 polegadas 20 centro. 

Por falar em tela, a central multi- 

mídia tem 10,1 polegadas e conexão 

com Android Auto e Apple CarPlay 

sem fio. Ainda no interior, quem vai 

atrás tem ótimo espaço para as per- 

nas — exceto quem vai no meio, que 

pode se incomodar com o alto túnel 

central e o console saliente, com as 

saidas de ar-condicionado. 

A lista de equipamentos segue 

com faróis de led automáticos, ar- 

-condicionado automático bizona, 

freio de estacionamento eletrônico, 

carregador de celulares por indução, 

assistente de descida, seis airbags, 

sensores de estacionamento diantei- 

ros e traseiros, câmera de ré e piloto 

automático. Os bancos são de couro, 

mas sem ajustes elétricos, e não há 

sistemas autônomos de segurança, 

nem mesmo o alerta de pontos cegos. 

Por outro lado, para reforçar a voca- 

ção off-road do modelo, um seletor 

permite distribuir o torque de acordo 

com a aderência do terreno escolhi- 

do. Entre as opções estão neve, areia / 

lama e automático. 

Por fora, algumas das novidades 

já são conhecidas, como as rodas de 

18 polegadas e as novas iluminações 

de faróis e lanternas. Na traseira, O 

logotipo com a inscrição TD350 4x4 

indica o conjunto mecânico ali pre- 

sente, enquanto a dianteira tem pa- 

ra-choque exclusivo em relação às 

demais versões flex. No diesel, a peça 

tem novos nichos para os faróis de ne- 

blina e a base em formato mais diago- 

nal para melhorar o ângulo de entra- 

da, de 30,3º. No flex, são 21,5". Es 

ACELERAÇÃO 
O à 100 km/h 11,4s 

Da 1.000 m 3295-1575 km/h 

VELOCIDADE MÁXIMA 198 km/h* 

RETOMADAS 

D 40 a 80 km/h 47s 

D BO a 100 km/h B4s 

D 80 a 120 km/h 82s 

FRENAGENS 

60/B0/120 km/h a O 15,5/27.5/82,8m 

CONSUMO 

Urbano 11,3 km/l 

Rodoviário 15,4 km/l 

RUÍDO INTERNO 

Neutro/RPM máx. 45,9/65,7 dBA 

B0/120 km/h 63,8/73,5 dBA 

AFERIÇÃO 
Velocidade real a 100 km/h 97 km/h 

Rotação do motor 1.600 rpm 

a 100 km/h em 8º marcha 

Volante 2,5 voltas 

SEU BOLSO 

Preço básico R$ 719.880 

Garantia 3 anos 

CONDIÇÕES DE TESTE: at. 660 m; temp. 23 ºC; umid 
rela. BEE: press, LOLZ kPa 

FICHA TECNICA 
Motor: diesel, dianteiro, transv, 4 cil, 16Y, turbo, 

1.956 em, 170 cv a 3.750 rpm, 35,7 kgfm a 1.750 

rpm Câmbio: aut, 9 marchas, tração 4x4 Direção: 

elétrica, 11,3 m [diâmetro de giro] Suspensão: inc. 

McPherson [diant e tras.] Freios: disco ventilado 

[diant.| disco sólido [tras.] Pneus: 225/55 RIB 

Peso: 1,760 ky Dimensões: comprimento, 440,4 

em; largura, 181,9 em; altura, 184 cm; entre-eixos, 

263,6 cm, porta-malas, 4/6 |, tanque de combus- 

tivel, 60 litros Ângulos: entrada, 30,3º; saída, 32,1º; 
rampa, 21,6º Vão livre do solo: 21,9 em 

ERGONOMIA 

A 153 em [diant] / 149 em [tras.) B: 94,5 cm (diant) / 

90 em [tras.) E: 99,5 [diant.) | 90 em [tras.) 

VEREDICTO 
O Compass diesel consegue ser ainda mais 
versátil do que as versões flex, além de 
mais econômico. Mas cobra caro por isso. 
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O novo Honda Accord Touring mantem sua sensatez tradicional, 
mas ousa ao apresentar um sistemade propulsão híbrido com 

dois motores elétricos e um a gasolina; sem cambio 
POR HENRIQUE RODRIGUEZ | FOTOS FERNANDO PIRES 

s coisas aconteceram rápido | acordo com a necessidade. O 2.0 a 

die para o Honda Accord. Se há gasolina funciona como auxiliar do 

menos de três anos encarava | sistema na | maior parte do tempo. 
Ma troca do moto nx: 3,2. de troca | tá tracionando CL 

“580 CV por um moderno 2.0 de 756 acionando O DEF à é 
cv com câmbio de dez 1 marchas, ago- 1€ 7 

hibrido bem diferente. São três mo- — trico, que é o responsável pela tracão 

tores, dois elétricos e um térmico,  namaior parte do tempo =, o LU está 

com modos de trabalho especificos. desligado. Em arrancadas e baixas 

Vou usar a mesma explicação que | velocidades, apenas o segundo motor 

dei ao porteiro do meu prédio, que elétrico nide 184 RI atua. E Sbt 

estranhou a música, um som qua- bri 

-secelestial, que O Accoi Kel TE Droduz 

quando se desloca em baixas velbe : 

cidades. É um jeito de alertar quem gas TH] Tor dé 1 
TE a çã 

está ao redor, pois na maior parte do. aletricida cidad 
PE dA 

empo qi no , Ie br: ema- 

eletrico, Comba: E RAR ns: gém.! VET E ap det kWh, 

há b: ru o ale Fim n além dos p é CESSA Per TE Tie e E RE > um Toyc 

do compressor do arabe 

Difícil é andar muito tempo sem 

que o 2. O a gasolina seja ativado. A ruzeiro, 

diferença para outros híbridos é que sistema seleciona os-modos de 
não há uma simbiose entre o mo-. Tuniclonameénto nos momentos em 
tor elétrico e o motor a gasolina por | que cada um é o mais eficiente, fa- 
meio da transmissão para impul-  zendo com que o sedã entregue os 
sionar o carro. Seja a força do motor melhores benefícios dos carros elé- 

elétrico ou do térmico, vai direto | tricos (sem ter a autonomia compro- 
para o diferencial dianteiro. metida pela carga da bateria) e sendo 

A tecnologia que a Honda bati- | econômico na cidade e na estrada (o 

zou de e:HEV aciona os motores de —queelétricos puros não permitem). 
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TESTE | HONDA ACCORD TOURING HYBRID 

Uma embreagem eletrônica co- 

necta o virabrequim do motor 2.0 

diretamente ao diferencial dianteiro 

do Accord, em relação de marcha 

única que equivale a de uma quinta 

ou sexta marcha em um carro com 

câmbio. São 145 cv e 17,8 kgfm, nú- 

meros mais modestos que os de um 

Civic 2.0 (155 cv e 19,5 kgfm). Isso 

porque trabalha em ciclo Atkinson, 

que prioriza o consumo em detri- 

mento de potência e torque. 

Esta é a grande sacada do sistema 

hibrido e:HEV, da Honda, que parece 

muito complexo, mas tem princípio 

simples. Sem malabarismos como as 

embreagens que conectam os moto- 

res à transmissão, que são pontos de 

perda de energia. E essa é a teoria. Na 

prática, o motorista não sente as mu- 

danças nos modos de funcionamento 

do carro e só toma conhecimento se a 

central multimidia ou a tela do quadro 

de instrumentos estiverem configu- 

radas para mostrar o fluxo de energia. 

Quando o 2.0 atua como gerador, 

também varia sua rotação de acordo 

com a pressão do acelerador, como 

faz qualquer Honda com câmbio CVT. 

Isso evita a sensação estranha de sen- 

tir as vibrações do motor trabalhan- 

do em rotação fixa, como faz um ge- 

rador ou os extensores de autonomia 

de um BMW i3 Rex, por exemplo. 

Outra coisa legal é que a pequena 

bateria recarrega tão rápido quanto 

esvazia. Isso porque o motor elétrico 

que impulsiona o carro também gera 

energia nas desacelerações. Faz isso 

naturalmente, como o efeito de um 

freio motor, mas é possível aumentar 

(ou reduzir) a intensidade deste efeito 
usando as borboletas atrás do volante 

— que antes serviam para trocar as dez 

marchas do câmbio automático. Com 

a potência máxima de regeneração, a 

energia gerada ao descer uma rua de 

200 m pode repor metade da bateria. 

Quem mora em locais com altos e 

baixos no relevo consegue ver a bate- 

ria cheia constantemente e isso é raro 

em hibridos comuns. 

O antigo Accord 2.0 turbo chegava 
aos 100 km/h em 6,7 segundos e cra- 

vava 97 km/l na cidade e 14,9 km/Ina 

estrada. O novo, híbrido, cravou 77 s 

no 0a 100 km/h e fez 17,5 km/l em ci- 

clo urbano e 17,2 km/l no rodoviário. 

Com o modo elétrico ativado, o que 

só é possível em certas velocidades 

na cidade, o consumo ficou em 54,5 

km/l. Um segundo a mais para che- 

gar aos 100 km/h em troca de con- 

sumo urbano 80“% menor não é nada 

mal em tempos de gasolina cara. 

A tecnologia da mecânica surpre- 

ende, mas o resto do carro não. Ainda 

éum Honda Accord, um carro sensato 

até demais e que não deixa a eletrifi- 

cação evidente na cabine. Mas que faz 

muito bem tudo que se presta a fazer. 

O que mais chama atenção com rela- 

ção a isso é a central multimídia, que, 

embora seja extremamente funcional 

e configurável (dá para corrigir até 

a temperatura externa exibida), tem 
tela pequena e pouco chamativa. Por 

outro lado, traz fontes grandes e todos 

os botões físicos possíveis ao redor. 

A lista de equipamentos inclui o 
que se espera de um sedã grande, 
como bancos elétricos e com duas 

memórias para o motorista, ventila- 

ção para os dianteiros, carregamen- 

to sem fio para smartphones, piloto 

automático adaptativo, frenagem de 

emergência e head-up display com 

exibição da rota (inclusive do Google 

Maps). Também tem câmera de ré e de 
visão lateral redundante à do retrovi- 

sor direito, mas a resolução delas de- 

cepciona. É preciso colocar tudo isso 

no papel e ponderar: esse Accord re- 

almente vale os R$ 299.900 pedidos? 

O Accord é o primeiro de três hi- 

bridos que a Honda terá no Brasil até 

2023. O segundo deve sero CR-Ve o 

terceiro pode ser tanto o novo Civic 

híbrido (já em testes no exterior) 
quanto a nova geração do City — que 

você vai conferir na próxima edição 

— que já tem versão e:HEV. ) 

Rodas aro 17 

têm desenho 
aerodinâmico 

mais eficiente 



Instrumento parcialmente digital e central monitoram tudo no conjunto híbrido 

Visual do painel 
não mudou e 

continua muito 
discreto 

Há três modos de condução, entre eles um elétrico. Head-up exibe dados do navegador 

Porta-malas tem 574 litros de capacid ade. 02.0 divide espaço com dois elétricos 

TESTE QUATRO RODAS 
ALELEHA(S 

OD a 1D0 km/h Ts 

Da LODOm 29,2 5 - 176,6 km/h 
VELDCIDADE dio 189 km/h* 

RETOMADAS 

D 40 à BO km/h 158 

D 60 a 100 km/h g44s 

D 80 a 120 km/h Es 

60/80/1720 kmfh a O 13/29/58.5m 

CONSUMO 

Urbana 17,5 km/l 

Rodoviário 17,2 km/l 

RUÍDO INTERNO 

Neutro/RPM max. 45,8/0 dBA 

62,9/66,9 dBA B0/120 km/h 

E Tal Ta 
LP EMI 

Velocidade real a 100km/h  95km/h 
Rotação do motor njd 

à 100 km/h em D 

Volante 2 voltas 

SEU BOLSO 

Preço básico R$ 289.900 

Garantia 3 anos 

C DE TESTE: alt. 860 m; temp, 25 *C; umid 
reist ; 7%: press. LOL? kPa 

FICHA TECNICA 
Motor: flex, dianteiro, transversal, 4 cil., 
16V, 1.993 cm?, 145 cv a 6.200 rpm, 17,8 
kgfm a 3.500 rpm; elétrico, 184 cv, 32,1 
kgfm Câmbio: CVT virtual, tração dianteira 
Direção: elétrica Suspensão: ind. McPher- 
son [diant]. multilink [tras.) Freios: disco 
ventilado (diant.), disco sólido [tras.] 
Pneus: 225/50 R17 Peso: 1.555 kg 
Dimensões: comprimento, 490,4 em; 
largura, 186,2 cm; altura, 146 cm; entre- 
-Bixos, 283 cm, porta-malas, 579 |; tanque 

de combustivel, 48,5 litros 

ERGONOMIA 

A 159 em [diant] [159,5 cm (tras.) B: 92,5 em [diant] / 

G1 em (tras.] E: 99 cm (diant. /203 em ftros.] 

VEREDICTO 
O Accord surpreende pela eficiência 
e é um bom - e caro - cartão de visitas 

dos carros híbridos da Honda. 
= alo ls ll 
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CLÁSSICOS | FIAT 1100 

Quando menos é mais 

Paralamas integrados 
a carroceria ditaram o 

estilo após a Segunda 
“Guerra Mundial 

Rápido, veloz e estável, o pequeno sedã familiar tinha virtudes suficientes para 
impressionar até o comendador Enzo Ferrari - por FELIPE BITU | FOTOS FERNANDO PIRES 

década de 1950 foi um perio- 

do muito feliz para a Fiat. Foi 

quando a gigante de Turim 

apresentou o modelo 1400, seu pri- 

meiro automóvel com estrutura 

monobloco. Bem-sucedido, o novo 

conceito técnico voltou a ser empre- 

gado em uma das estrelas do Salão de 

Genebra de 1953: 0 Nuova 1100. 

Escolhido pelo presidente Vittorio 

Valletta, o Projeto 103 manteve a tra- 

ção traseira do antigo 100, baseado 

na arquitetura mecânica do Fiat 508 

de 1937. Criação do engenheiro Dante 

Giacosa, a nova geração era maior e 

mais espaçosa, mas mantinha diri- 

gibilidade refinada e a relação peso/ 

potência do antecessor. 

O sedã tinha quatro portas e quatro 

lugares — extraoficialmente, porém, o 

Millecento carregava até seis pessoas. 

A perua Familiare oferecia a opção de 

dois assentos adicionais para crian- 

cas. Ambos tinham 3,9 m de compri- 

mento, 1,46 m de largura, 1,47 m de 

altura e 2,34 m entre os eixos. 

70 QUATRO RODAS NOVEMBRO 

Motor, câmbio e suspensão diantei- 

ra independente eram montados em 

subchassi ainda mais elaborado que 

odo Fiat 1400, resultando em melhor 

isolamento de vibrações. A suspensão 

traseira adotava eixo rígido com molas 

semielipticas e os freios a tambor nas 

quatro rodas tinham acionamento 

hidráulico. Seu comportamento di- 

nâmico era notável, principalmente 

frente aos ariscos Fusca e Dauphine. 

O 000 Normale tinha duas versões 

de acabamento. À espartana Tipo À 

era sempre pintada na cor cinza e 

vinha com bancos dianteiros indi- 

viduais. À Tipo B, mais requintada, 

oferecia vários tons de pintura, banco 

dianteiro inteiriço, frisos cromados 

na carroceria, ventilação forçada com 

aquecedor, pneus de faixa branca e rá- 

dio. Ambas eram impulsionadas pelo 

decano motor de 1.089 cm”, com três 

mancais para o virabrequim, bloco de 

ferro e válvulas no cabeçote de alumi- 

nio. Seus 36 cv a 4.400 rpm levavam o 

Millecento a 15 km/he o torque ma- 

ximo de 7 kgtím a 2,500 rpm era bem 

aproveitado pelo câmbio de quatro 

marchas, com aceleração de O a 100 

km/h em pouco mais de 30 segundos. 

O conjunto mecânico do 1100 era 

tão bom que foi utilizado por inú- 

meros esportivos italianos como os 

Stanguellini, Bandini, Siata e Osca. A 

versão Turismo Veloce tinha taxa de 

compressão mais alta e carburador 

Weber de corpo duplo: a potência 

saltava para 50 cv, suficientes para 

levá-lo a 135 km/h. Sempre pintado 

de duas cores, o 1100 TV trazia cardã 

bipartido, câmbio reescalonado e farol 

de neblina inserido na grade dianteira. 

Fez relativo sucesso em ralis e foi pu- 

blicamente elogiado por Enzo Ferrari, 

Em 1956, a primeira reestilização: a 

série 103 recebeu alterações na grade, 

indicadores de direção e lanternas 

traseiras. O painel foi redesenha- 

do e o encosto do banco traseiro do 

sedã passou a ser rebatível. Os moto- 

res ficaram mais potentes: 40 cv no 

Normale e 53 cv no Tunsmo Veloce. 



Em 1958, o 1100 recebeu discretos 

rabos de peixe e novo vidro traseiro. 

Em 1960, o Millecento Special pas- 

sa a utilizar a mesma carroceria do 

Fiat 1200, com portas dianteiras de 

abertura convencional e opção de 

embreagem automática Saxomat. 

Apresentado em 1962, o 1100D man- 

teve sua popularidade mesmo após a 

chegada do Fiat 124, em 1966, sendo 

sucedido pelo 100R em 1967 

Sucesso mundial, o 100 tam- 

bém foi produzido na Argentina e 

Alemanha e montado sob licença na 

Austrália, Irã, Marrocos, Iugoslávia e 

Taiwan. À produção italiana foi en- 

cerrada em 1969 com a chegada do 

Fiat 128, mas continuou na Índia até 

2001. Por lá, o Millecento ainda faz 

sucesso no mercado de usados. 

I T ] E É = TT à 
Bal: Es 

Fiat 1100 1955 Dimensões: 
Motor: 4 cilindros comprimento, 380 

em linha de 1,1 cm; largura, 146 
litro, Torque: 703 em; altura, 147 

kgfm a 2.500 rpm. em; entre-eixos, 
Potência: 36 cv cI4 cm; peso, 
a 4400 rpm 850 kg 
Câmbio: manual Desempenho: 

de 4 velocidades, aceleração de O 
tração traseira a 96 km/h: 18,9 
Carroceria: segundos; 
fechada, 4 portas, velocidade máxima 

9 lugares de 115 km/h 

=s 

2 —— mo j 
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Alavanca do câmbio na 
coluna garantia o espaço 

do sexto passageiro 

Portas dianteiras com abertura invertida foram usadas até o final dos anos 1950 

«o 



E 1 h 

ui 
a 

Es 

A tro capõ e: Eu: 

dano he hs Es ra 
Ps lui iai , 

> Praga 2 p= 

sr 
Inspirada nas vans norte-americanas, ela uniu a valentia de uma picape 

ao requinte de um automóvel de luxo - por FELIPE BITU | FOTOS FERNANDO PIRES 

grande a oferta de vans executi- 

vas no Brasil, mas nem sempre foi 

assim. Houve um periodo em que 

as opções eram limitadas a uma pro- 

dução artesanal. Para atender o mer- 

cado, em 1987 o empresário Eduardo 

de Souza Ramos fez a Ibiza, deservol- 

vida sobre o chassi da picape Ford 

F-1000 pela SR Veiculos Especiais. 

Fundada no final da década de 

1970, a SR teve origem na concessio- 

nária paulistana Souza Ramos, célebre 

pela criação da versão perua do Ford 

Maverick. Logo após a concepção do 

insólito Corcel Hatch, a SR dedicou-se 

as picapes F-100 e F-1000, contando 

com apoio da Ford para a transforma- 

ção da cabine simples em dupla. A de- 

manda por utilitários sofisticados era 

crescente, fomentada pela proibição 

das importações. À 5R já era a maior 

transformadora de picapes do pais 

quando iniciou os estudos da Ibiza, em 

1984, projeto que consumiu cerca de 

2,5 milhões de dólares, segundo a em- 

presa. “O desenho da Ibiza era com- 

pletamente novo. Não era mais uma 

simples transformação, pois não havia 

mais nenhum componente da carro- 

ceria da F-1000”, conta Eduardo de 

Souza Ramos. “As peças de plástico 

reforçado com fibra de vidro eram 

apoiadas em uma estrutura autopor - 

tante tubular desenvolvida em parce- 

ria com a Lotus Engineering.” 

Marcada pela frente em cunha, a 

Ibiza lembrava o estilo da minivan 

norte-americana Ford Aerostar, mas 

seu porte era similar ao da grandalho- 

na Ford Econoline. “O desenho origi- 

nal era ainda mais ousado, com gran- 

de quantidade de vidros curvos, mas 

foi descartado em razão do enorme 

custo envolvido”, conta Eduardo. 

Foi justamente para conter o custo 

de produção que a Ibiza empregava 

componentes de outros automóveis 

nacionais: o conjunto ótico dianteiro 

era o mesmo do Ford Del Rey, en- 

quanto as lanternas traseiras vinham 

do Fiat Uno. Para facilitar o acesso dos 

passageiros, foi adotada uma única 

porta traseira, no lado direito. 

Mesmo com essas limitações, seu 

desenho era bem mais atual que o da 

van Furglaine, produzida pela Fur- 

glass e distribuida pela concessionária 

Porta traseira lateral só no lado direito. . Vão do po rta-malas tem du 78: m de largura. Ibiza é o nome de uma ilha espanhola 
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Ford Sonnervig, também baseada no 

chassi da F-1000. E foi justamente em 

razão da boa aerodinâmica que a Ibiza 

apresentava um bom rendimento na 

estrada: mesmo pesando mais de 2,5 

toneladas, o consumo de óleo diesel 

variava de 8,3 km/l a 9,9 km/l], de- 

pendendo da carga. Sua velocidade 

máxima era de 119,7 km/h, limitada 

pelos 83 cv do motor MWM 229 de 3,9 

litros e aspiração natural. 

O torque de 25,3 kgfm também 

exigia paciência do condutor: para 

acelerar de O a 100 km/h eram neces- 

sários quase 40 segundos, situação 

agravada pelo elevado nível de ruido 

do motor. Movido a etanol, o motor 

Ford de seis cilindros e 3,6 litros era 

bem mais silencioso. Seus 25,9 kgfm e 

11,5 cv melhoravam substancialmen- 

te o desempenho da Ibiza. 

O melhor era curtir a viagem sem 

abusar: a Ibiza equilibrava seus 5,5 

metros de comprimento, 2,11 metros 

de largura e 2,3 metros de altura sobre 

a suspensão da F-1000, com eixo tra- 

seiro rígido e braços duplos (Twin-I- 

Beam) na dianteira. Assistidos, os sis- 

temas de direção e freios eram suaves, 

mas o curso da alavanca do câmbio 

manual era muito longo. 

Uma das maiores virtudes da Ibiza 

estava no conforto, com espaço de so- 

bra para oito ocupantes e acabamento 

refinado, com carpete, bancos e forro 

do teto de veludo. Também poderia 

ser adquirida com quarta fileira de 

bancos (12 lugares) ou ainda como van 

comercial, sem bancos traseiros e vi- 

dros laterais. Outra enorme vantagem 

era a homologação do fabricante: a 

Ibiza desfrutava da mesma garantia 

oferecida a qualquer modelo da Ford. 

A Ibiza das fotos pertence ao acervo 

de um colecionador paulista e é um 

dos raros exemplares ainda em condi- 

ções excepcionais de originalidade. 

Produto de nicho, a Ibiza integra a lista 

de modelos nacionais que sucumbi- 

ram à invasão dos importados no co- 

meço da década de 1990: a própria SR 

Veículos Especiais foi vendida a ter- 

vceiros nesse mesmo periodo, encer- 
F ] rando suas atividades em 1996. 08 

“Vidros planose tante mas 
Ron faratei ; 

isto deprodição — 

Qualidade de construção e acabamento 
seguia o padrão do luxuoso Ford Del Rey 

SR Ibiza 1988 
Motor: long, 4 cil, 
em linha, 3.992 em, 
comando de valvulas 
simples no bloco, 

alimentação 
por bomba 
injetora, diesel 

Potência: 85,4 cv 
a 3.000 rpm 
Torque: 25,3 kgfm 

a 1.600 rpm 
Câmbio: manual 
de 4 marchas, 

tração traseira 
Dimensões: 
comprimento, 551º 

cm; largura, 11 em; 
altura, 230 em; en- 

tre-eixos, 29º em; 

Peso: 2.504 kg 
Pneus: 31 x 10,5 R15 
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XY LONGA DURAÇÃO | CHEVROLET ONIX PLUS | 

Alinhamento da 
direção do Onix 
foi feito após 
reprogramação 

-— 

VAMOS POR PARTES 
Concessionárias foram os lugares mais caros e mais baratos para a troca 

dos pneus do nosso Chevrolet Onix Plus Premier - pormenrique rooricuEZ 
TWI, um ressalto dentro dos 

canais dos pneus, indica o fim 

da vida útil deles, pelo menos 

legalmente. Quando a banda de 

rodagem os alcança, significa que 

chegou ao limite legal de 1,6 mm de 

profundidade. Mas os pneus podem 

deixar o carro inseguro antes que al- 

cancem esse limite. 

A reporter Isadora Carvalho per- 

cebeu isso na prática ao volante do 

nosso Chevrolet Onix Plus, “Precisei 

enfrentar um temporal na Rodovia 

Anhanguera, a caminho de Limeira. 

Era tanta chuva que o carro aquapla- 

nava só com a água correndo na pista 
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para ser drenada. Tirava o pé, reduzia 

a velocidade e continuava sentindo 

o carro deslizando lateralmente”, 

conta. Medimos os sulcos com pa- 

quimetro e estavam, em média, a 

4,4 mm do TWI, 2,8 mm no total. Por 

sinal, em alguns paises da Europa 

recomenda-se que, em periodos de 

chuva, não sejam usados pneus com 

sulcos com menos de 2,5 mm, 

Aproveitamos a revisão dos 

70.000 km para também trocar os 

quatro pneus e aí, sim, alinhar e ba- 

lancear rodas e pneus. Agendamos o 

serviço na Pedragon da Vila Olimpia, 

em São Paulo, e logo na recepção 

avisamos sobre o erro na assistência 

da direção elétrica e da troca do fil- 

tro antipólen do ar-condicionado. O 

orçamento, porém, foi apresentado 

com alinhamento, balanceamen- 

to e a limpeza do ar-condicionado. 

Quando questionamos sobre o erro 

na direção, o técnico disse que não 

teria o que fazer, pois o sistema da 

Chevrolet estava fora do ar. 

Passados 45 minutos, oleo do mo- 

tor, filtros de óleo, de combustivel e 

o anel do bujão do cárter já estavam 

trocados e o carro, liberado. Foi quan- 

do apresentaram o orçamento para 

a troca dos pneus: R$ 625 cada pneu 



FOTOS LED MARDO BARBOZA 

Continentst 5 

Pneus originais durariam um pouco 
mais que 70.000 km sem infringir 
a lei, mas foi mais seguro antecipar 
a troca. E substituímos por novos 
idênticos. Concessionária ainda 
quis trocar as pastilhas de freio, 
substituídas há apenas 10.000 km 

Bridgestone e R$ 160 pelo alinha- 

mento e balanceamento. Um total de 

R$ 2.660. Perguntamos novamente 

sobre o erro da direção, mas só após 

o pagamento da revisão (R$ 592 e R$ 

80 pelo filtro de cabine) disseram que 

o responsável pelo scanner so voltaria 

a oficina dali a dois dias. 

Buscamos outra concessionária 

que pudesse resolver o problema. 

Chegamos à Chevrolet Vigorito do 

Ipiranga e perguntamos se poderiam 

resolver o erro da direção. À primei- 

ra dúvida do técnico foi se o carro 

havia ficado sem bateria. Dissemos 

que não, então falou que iria desligar 

e ligar novamente a bateria, o que 

poderia resolver. A única coisa que 

conseguiu, porém, foi desprogramar 

os vidros elétricos. Teriamos, então, 

que retornar outro dia. 

“Vi vários pneus empilhados 

pela loja e aproveitei para orçar a 

troca dos quatro pneus e o atendi- 

mento até mudou”, conta o piloto 

de testes Leonardo Barboza. Para 

cada ContiPowerContact 2, medi- 

da 195/55 Rl6 87H, idênticos aos 

originais, pediram R$ 460, mais R$ 

150 pelo alinhamento e montagem 

e balanceamento grátis. No total R$ 

1.990, quando em lojas especializa- 

das cotamos a R$ 475 e R$ 499 fora 

os serviços, pagos à parte. De fato, 

às vezes pode ser mais barato trocar 

os pneus nas concessionárias. Foi só 

dizer que fariamos a troca dos qua- 

tro, que o técnico aproveitou e pediu 

a um colega para passar o scanner e 

corrigir o erro da direção elétrica — 

sim, aquilo que deveriamos retomar 

em um outro dia para resolver. 

“Quando retirou as rodas, o técni- 

co veio falar que as pastilhas de freio, 

que trocamos aos 60.000 km, esta- 

vam no fim. Vi que estavam boas e 

disse que trocaria no mês seguinte. O 

mecânico argumentou que daria para 

rodar mais 1.000 km”, conta Barboza. 

Com os novos pneus montados, 

balanceados e instalados no carro, 

passaram o scanner e o carro ativol o 

modo de aprendizado da direção elé- 

trica. Foram aproximadamente dez 

minutos em um processo que manda 

girar o volante para todos os lados, 

deixar reto, abrir portas e desligar a 

ignição. Feito isso, testaram o Onix 

Plus dentro da oficina e o levaram 

para a rampa de alinhamento. Foi 

nessa hora que recebemos a ordem 

de serviço. De acordo com o técnico, a 

reprogramação da direção custaria R$ 

150, mas foi cortesia. Não é verdade, 

pois é um serviço feito em garantia. 

“Na hora que trouxeram o carro, ain- 

da vi que ele estava sem as tampinhas 

dos bicos dos pneus. Procuraram, não 

encontraram as corretas (cinza) e co- 

locaram outras, pretas. 

Na Fukuda Motorcenter, verifica- 

mos o serviço das duas concessio- 

nárias. A Pedragon fez todo o servi- 

ço corretamente, mas a Vigorito se 

esqueceu da atualização da posição 

dos sensores dos pneus após a mon- 

tagem. Os eixos estavam trocados, 

então corrigimos a posição dos pneus 

para não termos mais problemas. O 

erro da direção elétrica, que já apa- 

receu outras vezes, sumiu mais uma 

vez. 80 não sabemos até quando. 

ONIX PLUS 70.227 km 

Versão: Premier No mês: 12,6 km/| 
1.0 12Y Turbo com 29% de 

Motor: 3 cil., 999 rodagem na cidade 
cm”, 1eW, tur- Desde dez/19: 
bo, 116/1106 cv 3 13,2 km/l com 

16,8/16,3 kaim S 29,3% de rodagem 
Câmbio: aut, Em. = nacidade 
tração dianteira = Combustivel: 

- = flex [gasolina] 

Combustivel: 

R$ 1.903 R$ 1.112* 
Revisão: = | 

Pneus: Até 100.000 km 
R$ 1.990 R$ Ale? 
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LONGA DURAÇÃO | JEEP COMPASS E FIAT STRADA 

DE OLHO NO OLEO 
Recomendação de verificação do nível de óleo do Jeep Compass 1.3 turbo a 
cada 3.000 km deve ser seguida: em menos de 9.000 km, nosso carro precisou 
de 1 litro de lubrificante para completar o nível do cárter do motor 

s experiências dos proprietá- 

rios também colaboram com 

o Longa Duração. Foi o leitor 

Leandro Calazans, do Rio de Janeiro, 

que nos deixou atentos ao nivel do 

óleo do motor do nosso Jeep Compass 

na hora certa. 

Calazans conta que recebeu seu 

Compass Sport 1.3 turbo em junho e 

o levou à concessionária no início de 

outubro, após a luz espia da injeção 

acender. Fizeram reprogramação no 

sistema e liberaram o carro. No dia 

seguinte, já em casa, viu a vareta sair 

seca quando foi conferir o nivel do 

óleo do motor. O carro voltou para a 

concessionária e dois dias depois in- 

formaram que o motor seria trocado 

após meros 7.895 km. 

Problemas acontecem e não temos 

conhecimento de outros casos. Nosso 

carro nunca acendeu luz de injeção 
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o da E dio 
une RENETCIER 
Foinecessário 

ou de pressão de óleo, mas encontra- 

mos o nível do lubrificante abaixo de 

1/4 do marcador da vareta, aos 8.400 

km rodados. Compramos 2 litros do 

óleo Mopar 0W30 na concessioná- 

ria Bexp Morumbi (R$ 64,30, cada) 

e gastamos exatamente 1 litro para 

completar o reservatório (que com- 

porta 4,8 1). A Jeep diz ser normal o 

consumo de 400 ml a cada 1.000 km. 

O motor 1.3 aspirado da nossa Fiat 

Strada não teve um consumo de óleo 

significativo nos primeiros 10.000 

km, somente a partir dos interva- 

los das revisões seguintes. O motor 

1.3 GSE Turbo é da mesma família, 

mas bem diferente. Motores turbo 

naturalmente consomem mais óleo 

e, neste caso, o lubrificante também 

arrefece o próprio turbocompressor 

e é usado pelo comando de válvulas 

eletro-hidráulico Multiair. 

LEA Ss-ps 1 LEU) 

o 

o 
= 

—4 hd 
aa — 
= 
E am 

No manual do Compass a Jeep 

recomenda que o nível do óleo seja 

verificado a cada 3.000 km. Pode 

parecer um exagerado para um carro 

novo, mas, se você tem um Compass 

1.3, não deixe de fazer essa checagem 

a fim de evitar problemas. 

JEEP COMPASS 8.711 km 

Versão: Longitude No mês: 10,5 km/1 
BO anos 1.3 Turbo com 31,2% de 

Motor: 4 cil, diant, rodagem na cidade 

transyv., 1.33? em, Desde agosto/21: 
16Y, turbo, in). dir., 9,9 km/l com 

185/180 cva 5./50 Z 24,8% de rodagem 
rpm, 225 kgfm = na cidade 

a 1.750 rpm É Combustível: 

Câmbio: automá- = flex [gasolina] 
tico, E marchas, E err 

tração dianteira ia ii 

SELTIGA PE R$ FaD” 

Até 95.000 km 
Rs 5819 Combustivel: 

R$ 2,173 



SERVIÇO QUAS 

Picape saiu da 
oficina como 
mesmo filtro do 
ar-condicionado 

Por pouco concessionária não faz tudo correto na revisão dos 30.000 km da 
Strada Volcano, mas ignora pedido e verificação preconizada pela Fiat 

ora da terceira revisão da Fiat 

Strada. Marcamos o serviço na 

Fiat Sinal de Santo Amaro, em 

São Paulo. Foi um encaixe na hora 

do almoço com a promessa do carro 

pronto apenas no dia seguinte. 

O serviço de 30.000 km prevê a 

troca dos 4 litros de óleo e dos filtros 

de ar e óleo do motor, além de verifi- 

cações dos sistemas do carro, e estava 

tabelado em R$ 492. Contudo, saiu 

por R$ 481 e ainda pagamos R$ 179 

pelo alinhamento (que fazemos em 

todas as revisões, chegando ao total 

de R$ 660. Na empurroterapia, cha- 

mou atenção a sugestão para trocar 

o liquido de arrefecimento do motor, 

que a Fiat só recomenda que seja feita 

a cada dois anos, independentemente 

da quilometragem. Quando sugeri- 

ram a limpeza do ar-condicionado 

(R$ 250), pedimos apenas a troca do 

filtro antipólen (R$ 60), além da ve- 

rificação de um barulho metálico na 

dianteira ao passar por irregularida- 

des e questionamos sobre o nível do 

óleo do motor estar abaixando. 

Na entrega, o técnico disse que fi- 

zeram o reaperto de componentes da 

suspensão dianteira, o que eliminou 

o barulho. Quanto ao consumo de 

óleo, disse que foi feita a medição da 

compressão dos cilindros do motor e 

que estava tudo bem, e sugeriu que o 

motor poderia estar com um óleo de 

viscosidade errada, mais fina. Difícil: 

além de ter sido colocado na revisão 

dos 20.000 km, a Strada usa óleo de 

viscosidade 0W20, o mais fino dis- 

ponível hoje no mercado nacional. 

Foi na verificação dos serviços 

que o técnico Fabio Fukuda, da Fu- 

kuda Motorcenter, percebeu que o 

filtro do ar-condicionado não havia 

sido trocado, nem sequer entrou na 

ordem de serviço e, por isso, tam- 

bem não foi cobrado. Por sinal, não 

fizeram também a verificação dele, 

conforme a Fiat preconiza: “Se ti- 

vessem visto, teriam trocado, pois 

estava bem sujo. O resto do serviço 

foi feito corretamente, até mesmo o 

rodízio dos pneus”, conta Fukuda. 

Falando nos pneus, os Dunlop 

Enasave aro lé que estavam na 

dianteira já acusam um bom des- 

gaste e não irão muito longe. Já era 

algo que previamos: esse modelo 

tem treadwear, indice que sina- 

liza à durabilidade dos pneus, de 

240, É um número baixo: os Pirelli 
Scorpion ATR aro 15 que vêm de sé- 

rie na Strada Volcano têm treadwear 

440, podem durar quase o dobro da 

quilometragem. 

FIAT STRADA 30.405 km 

No mês: 15.3 km/l 

com LI de 

rodagem na cidade 

Versão: Volcano 

Cabine Dupla 1.3 

Motor: “4 cil., diant. 

transv, 1.332 Desde fev/21: 
cm”, AV, aspirado, 12,6 km/l com 
109/01 cva 6.050 2 31,2% de rodagem 

rpm, 14,2/13,2 kgfm E nacidade 
a 3.500 rpm É Combustível: 
Câmbio: manual, É flex [gasolina] 
5 marchas, tração E z === j 

dianteira E DEAD 

EEE R$ 2.700" 
Até 100.000 km ida 
RS E SOB Combustivel: 

R5 895,70 
Revisão: R5 BBO 
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MUDANÇA NOS SEGUROS 
SIMPLIFICA OU COMPLICA? 
Consumidor deve ficar (ainda mais) atento. Segundo especialistas, flexibilização 
pode baratear, mas tambem encarecer os preços das apólices - por Fernando mracava 

m um pais onde apenas três em 

cada dez veículos da frota circu- 

lante têm algum tipo de cober- 

tura, a busca por ampliar o leque de 

carros segurados ganhou mais um 

capítulo. Desde 1º de setembro de 

2021, um pacote de flexibilização de 

regras, criado pela Superintendência 

de Seguros Privados (Susep), possi- 

bilita às companhias lançarem pro- 

dutos com promessa de apólices mais 

baratas para atender a esta “deman- 

da reprimida”. 

Porém, essa medida criou também 

um outro pacote de questões às quais 

o consumidor deve ficar atento, São 

pontos que podem povoar até mesmo 
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o universo das empresas. Tanto que, 

até o fechamento desta edição, na se- 

gunda quinzena de outubro, nenhu- 

ma companhia ainda havia lançado 

um produto nos moldes da Circular 

639/2021 da Susep. 

“O seguro de automóvel, por si 

só, tem uma complexidade. Imagine 

dando liberdade total?”, diz o ad- 

vogado e corretor Dorival Alves de 

Sousa, vice-presidente de marketing 

da Federação Nacional dos Corretores 

de Seguros (Fenacor). “Existe a liber- 

dade em que posso mudar as condi- 

ções gerais do seguro, mas as compa- 

nhias ainda estão com um pé atrás, 

Esse produto desenhado so traz com- 

plexidade. As normas e condições não 

são claras”, critica o especialista. 

As normas previstas no documen- 

to tém como objetivo principal criar 

apólices mais acessíveis para quem 

não tem seguro de automoveis devido 

ao alto custo. Entre as novidades, co- 

bertura apenas de parte da carroceria, 

valor referência de indenização do 

carro mais baixo, uso de peças usa- 

das e rede de oficinas “fechada” pela 

seguradora, Cabe a cada empresa de- 

senhar o seu produto e submeté-lo à 

aprovação da Susep. 

“A flexibilização das regras do se- 

guro de automovel vai propiciar a cria- 

ção de produtos mais enxutos e ade- 
THMÇÃDTATO MEMO 
E = 



quados ao perfil de cada cliente. Mas, 

ao mesmo tempo, exigirá do consu- 

midor mais conhecimento para esco- 

lher entre as diferentes modalidades e 

configurações”, pondera o gerente de 

inteligência de dados Genildo Dantas, 

da TEx, empresa especializada em so- 

luções digitais para corretoras. 

CAUSA E EFEITO A grande questão diz 

respeito justamente as exceções que 

as novas regras vão criar, e que podem 

ser motivo de dor de cabeça para os 

segurados (e seguradoras). Como, por 

exemplo, a questão da cobertura do 

“casco”. O pacote de medidas prevê 

que o cliente pode fazer o seguro ape- 

nas da dianteira do carro. 

Mas e se ele sofrer uma batida na 

traseira e seu carro for jogado para 

a frente, causando outra colisão que 

amasse grade, para-choques e capô? 

Isso precisará estar previsto e bem de- 

talhado no contrato. 

O mesmo pode ocorrer em rela- 

ção a incêndio. Afinal, pela circular, 

o segurado, se desejar, pode fazer 

cobertura só para colisão, ou só para 

incêndio ou só para roubo furto. “Se 

ocorrer um acidente que causa um in- 

céndio, a seguradora pode alegar que 

não vai cobrir”, alerta Sousa. 

PONTOS POLÊMICOS A questão da 

política de reparos nos automóveis 

cobertos pelas companhias também 

causa polêmica. Pelas novas regras, a 

empresa pode estabelecer uma rede 

credenciada fixa (que deve ser atuali- 

zada constantemente no site da com- 

panhia) com a lista de oficinas onde o 
segurado poderá deixar o veículo. 

As normas também possibilitam 

que sejam aplicadas peças usadas 

nos consertos. Claro, de acordo com 

“as disposições da legislação especí- 

fica que regula e disciplina”, prevista 

pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran). Dois pontos que podem 

comprometer a garantia de fábrica do 

automóvel e até mesmo impactar na 

segurança veicular. 

“As seguradoras conseguem ne- 

gociar no atacado com as oficinas e 

podem reduzir o valor do seguro, O 

que é um ponto positivo. Mas, em 

contrapartida, pode gerar problemas 

com carros que estão no periodo da 

garantia, uma vez que as montado - 

ras exigem que o atendimento seja 

feito na rede credenciada”, pondera 

Dantas, da TEx. 

“Não temos ainda um controle de 

peças usadas. Quando for uma peça 

de suma importância para a segu- 

rança, como freios, amortecedores? 

Quem dará garantia, a seguradora? Ai 

teremos um contrato com cinco, seis 

páginas sobre esse tema. Quem vai 

ler?”, questiona Sousa, da Fenacor. 

MAIS CARO Outros pontos das novas 

regras para seguro tendem a ter um 

efeito inverso. Ou seja, não baratear a 

apólice. É o caso da Responsabilidade 

Civil Facultativa, que oferece prote- 

ção a terceiros em caso de danos ma- 

teriais, morais ou corporais involun- 

tários, Pela circular, é possível fazer a 

cobertura do segurado, em vez da do 

carro. “Assim, o cliente também es- 

taria coberto nos casos em que dirige 

um veiculo emprestado ou alugado. 

So que, como as seguradoras não pos- 

suem experiência ou dados com esse 

tipo de contratação, essa nova moda- 

lidade tende a ser mais cara do que a 

tradicional”, observa Dantas. 

INSEGURANÇA JURÍDICA Para Sousa, 

apólices que abordem esses pontos 

podem gerar uma chuva de processos 

na Justiça. O executivo teme que asse- 

guradoras tenham de fazer ainda mais 

investimentos em seus departamen- 

tos jurídicos mediante a ofensiva de 

ações por parte de consumidores que 

se sentiriam lesados. Esse custo refle- 

tiria nos preços dos seguros. 

Elecita, inclusive, a questão de pa- 

gamento abaixo dos valores hoje pra- 

ticados — geralmente de 90% a 10% 

da tabela Fipe. “Você faz o seguro do 

automóvel para ter a certeza de que 

um sinistro de perda total vai repor 

o seu prejuízo. O que adianta rece- 

ber menos? Vai perder o sentido. E o 

cliente ainda pode argumentar com o 

juiz com base no Código de Defesa do 

Consumidor”, acredita. “Se o segu- 

rado depender do veículo para gerar 

renda e não tiver dinheiro para com- 

plementar o valor do bem, pode ser 

um mau negócio”, completa Dantas. 

TEMPO DE MATURAÇÃO De qualquer 

forma, a própria Susep, em comuni- 

cado, deixa claro que uma corrida de 

oferta de produtos, combos, apólices 

e seguros personalizados não será tão 

imediata. E ressalta que as novas re- 

gras também não representam o fim 

dos seguros convencionais. 

A Federação Nacional de Seguros 

Gerais (FenSeg), por sua vez, vê com 

otimismo as normas. “Fica aberto o 

caminho para ampliar a base de se- 

gurados, com produtos mais ajusta- 

dos às necessidades do consumidor. 

O ambiente regulatório mais flexível 

está alinhado as melhores práticas do 

Seguro Auto e estimula a criação de 

novos produtos. O resultado é o au- 

mento da competitividade e da inova- 

ção no segmento”, acredita Antonio 

Trindade, presidente da Fenseg. 

LETRAS MIÚDAS Por esta razão, no 

caso de seguros com base nas novas 

regras, o Cliente deve estar ainda mais 

atento antes de assinar o contrato. 

Observar bem os pontos que falam a 

respeito de cobertura da carroceria 

e a terceiros, valor de referência do 

bem e que tipos de sinistros estão in- 

Cluídos na apólice se tornarão ainda 

mais imprescindíveis. 

Além disso, recorrer ao corretor 

para sanar todas as dúvidas é a re- 

comendação de todas as esferas do 

mercado. “O papel do corretor só 

aumenta com esse novo cenário, Ele 

é a pessoa que pode orientar o cliente 

a escolher a melhor proteção entre as 

diversas possibilidades que estão por 

vir”, sugere Dantas. E 
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SUA] cece sesta pysias 
cáity 3 

Versão Touring é a topo 
de linha e, por isso, 
a mais cara entre os 

modelos seminovos 

A PARTIR DE R$ 120.164 [2017] 

HONDA CIVIC 10º GERAÇÃO 
O modelo se destaca pela qualidade e robustez, além da facilidade de revenda 
e baixa desvalorização - POR ALEXANDRE ULE RAMOS 

Honda Cívic é um dos modelos 

de maior sucesso no mundo. 

Nascido em 1972, logo se popu- 

larizou em vários mercados e já che- 

gou a nada menos que dez gerações. 

No Brasil foi nacionalizado em outu- 

bro de 1997 e estamos na quinta ge- 

ração por aqui, por sua vez lançada 

em agosto de 2016, modelo 2017. 

As versões se dividiam em quatro: 

Sport (única com possibilidade de 

câmbio manual de seis marchas e 

grade preta), EX (grade cromada, 

couro, faróis com sensor), EXL (ar 

automático, painel TFT, multimídia 

de 7 polegadas), todas equipadas 

com o motor R207Z1 2.0 à-VTEC 

FlexQne de até 155 cv; e à top, 

Touring, com motor turbo Ll5 1.5 

turbo de até 173 cv. Nas versões auto- 

máticas, o câmbio é do tipo CVT, 

com sete velocidades simuladas. 

O porta-malas de 519 litros resol- 

via um dos grandes problemas das 
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antigas gerações. É as vantagens 

continuavam, como a excelente diri- 

gibilidade, robustez, maior rigidez 

estrutural (uma vez que recebeu 

carroceria completamente nova), 

suspensão traseira multibraço, eco- 

nomia, conforto e ausência de pro- 

blemas crônicos graves. Aliás, outra 

característica revelada posterior- 

mente foi a boa aceitação no mercado 

de usados, com liquidez e manuten- 

ção do valor de revenda. 

Dentre os pontos negativos, que 

são poucos e pontuais, destaque para 

o câmbio CVT, um tanto lento nas 

respostas. Além disso, são objeto de 

reclamação: a defasada central mul- 

timídia, o ar-condicionado fraco, a 

facilidade com que a traseira raspa 

no piso quando carregada, o acaba- 

mento um tanto simples e a quanti- 

dade limitada de itens de série. Essas 

constatações não são oriundas de to- 

dos os proprietários, mas hã uma 

grande incidência delas, assim como 

os pontos destacados aqui ao lado. 

Desde o lançamento do G10 no 

Brasil, pouca coisa mudou no carro. 

Pequenos detalhes estéticos e de 

equipamentos marcaram as mudan- 

cas da linha. O fato mais relevante, 

talvez, tenha sido a extinção da ver- 

são equipada com câmbio manual, 

além do surgimento de uma nova 

versão de entrada, denominada LX. 

Dentre todas elas, historicamente 

- E Como carro zero-km =, a que 

sempre ofereceu a melhor relação 

custo/benefício é a EX, que visual- 

mente não perde quase nada, assim 

como em termos de equipamentos. 

Mas no mercado de seminovos a EXL 

se revela uma compra mais vantajo- 

sa, pois conta com faróis de led, mais 

equipamentos e, no frigir dos ovos, 

custa mais ou menos a mesma coisa 

que um EX. Então va para a EXL, que 

só fica abaixo da Touring. ES 



ONDE O BICHO PEGA 

TRAVAS DE PASTILHAS Sua função & 
manter as pastilhas na posição correta, 

mas com o tempo podem apresentar 

folga, o que gera ruído desagradável, 
principalmente em pisos irregulares, que 
pode ser confundido com problemas no 

escape ou mesmo na suspensão. 

BIELETAS Podem apresentar folgas 
precoces, que por sua vez tambem geram 
ruídos em pisos ruins. Essas peças estão 
localizadas na suspensão dianteira E 
são motivo de reclamações recorrentes, 
mesmo em carros no periodo de garantia. 

TETO SOLAR Nas versões Touring é comum 

haver reclamações no mecanismo do teto 
solar. Esses ruidos não têm prazo certo 
para surgir, mas, da mesma forma que 
as bieletas, apareceram em vários carros 
ainda em periodo de garantia. 

ROLAMENTOS Os rolamentos das rodas 
traseiras podem apresentar desgaste 
prematuro e, como consequência, ruídos. 
Esse & um barulho chato, continuo, como 
se houvesse alguma coisa pegando no 

cubo da roda o tempo todo. E aumenta 
proporcionalmente a velocidade. 

LIMITADORES As portas dianteiras têm 
limitadores que podem apresentar estalos 
ao abrir ou fechar e devem ser trocados. 

Assim como outros problemas relatados 
acima, apareceram em vários carros que 

ainda estão no periodo de garantia. 
=> 

A VOZ DO DONO 
NOME: Fabricio Cassio Silva 
IDADE: 4B anos 

PROFISSÃO: comerciante 
CIDADE: São Paulo [SP] 

O QUE O QUE 

EU ADORO EU ODEIO 
“Eu tenho um “Acho a suspensão 

Touring 2017 um tanto dura & 
ê muito comum 
sentir pancadas 

secas em buracos 
e irregularidades. 
E O sensor 

dianteiro acusa 
presença falsa 
quando chove 

[e não consigo 
resolver)” 

e o carro anda 

bem e é econâmico. 

Alêm disso é muito 

agil, excelente 
para usar no 

dia a diae não 
desvaloriza muito. 

sem contar o fato 

de que continua 
bonito e atual” 

FOSSEM AO 

visual aind 

“etham psi E 
Por onde possa 

SPORT MANUAL 89.980 98.900 103.026 - - 

SPORT CVT 97.540 101.550 105.381 - - 

EX 97.430 105.550 108.376 113.865 - 

EXL 102.980 108.980 112.800 118.800 - 

TOURING 120.164 127270 137026 141.225 - 

* HALDRES EM REAIS CALCULADOS PELA KBB BRASIL PARÁ À COMPRA PELO PARTICULAR 

PREÇO DAS PEÇAS 

PEGA ORIGINAL PARALELO | 
PARA-CHOQUE DIANTEIRO R$ 1.359 R$ 796 

FAROL [cada lado] R$ 2.046 R$ 799 

PASTILHAS DE FREIO [jogo dianteiro] R$ 550 R$ 230 

DISCO DE FREIO [par] R$ 4B4 R$ 600 

AMORTECEDORES [par dianteiro] R$ 1.702 R$ 600 

LANTERNA TRASEIRA R$ 1.236 R$ u9a 

Eu Ôs DISSEMOS PENSE TAMBÉM EM UM... 

JANEIRO DE 2016 "A chata suavidade do TOYOTA COROLLA Tal como times de 

EVT conversa bem com a brutalidade 
do turbo, entregando respostas amigáveis, 
sem trancos, mas com acelerações 

sempre fortes e progressivas... Nos trechos 
de asfalto irregular, percebe-se um 
conjunto de suspensão [McPherson na 

frente e multilink atrás] mais firme do que 
antes, que não chega a ser desconfortável” 

futebol, ele e o Civic têm suas próprias 
torcidas, o que se justifica pelo caráter 
diferente dos dois carros, mesmo sendo 

dois tradicionais sedàs japoneses. 
O Civic é mais ousado, o Corolla é mais 

conservador, oferece mais facilidade 

para entrar e sair e também é avesso 
às oficinas. 
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NA PALMA DA ÃO 
Controlar um carro pelo celular já é função disponível até em modelos de 
entrada do mercado. Veja aqui as funcionalidades de quatro desses serviços 

POR EDUARDO PASSOS 

papel-moeda nem saiu de 

() moda direito e até o cartão de 

crédito já esta sendo ultrapas- 

sado por pagamentos sem contato. 

Eis o início da internet das coi- 

sas, que gradualmente transformará 

objetos cotidianos em receptores e 

transmissores de dados nativamente, 

Isso, claro, se aplica aos auto- 

móveis, cada vez mais conectados. 

Como na frota de Longa Duração, 

na qual Chevrolet Onix Plus e Jeep 

Compass acessam a rede 4G como 

um celular qualquer, oferecendo no- 

vas funcionalidades através de apli- 

cativos para smartphones. 

E só baixar o app da montadora 
e controlar o carro via celular, com 

localização em tempo real e dados de 

telemetria que nos dão o gostinho de 

se imaginar um engenheiro de FI 

Algumas marcas também vendem 

pacotes de internet móvel em parce- 

ria com empresas de telefonia, trans- 

formando o carro em um hotspot de 

4G com recepção média mais efi- 

ciente que a dos celulares, 

FIAT CONNECT ME 
JEEP ADVENTURE INTELLIGENCE 
a CSI ISIS] Te e 

Jeep e Fiat dão nomes diferentes para o mesmo app: Adventure Intelligence e Connect Me, respectivamente. 

Encontrá-lo na loja de aplicativos, porém, só pesquisando por “My Uconnect”. É possível conferir a saúde 

do carro em tempo real, com acesso ao nível do tanque, pressão dos pneus e quilometragem. O rastreamento 

tem opção de alertas personalizados com base em horários e regiões e rende 15% de desconto no seguro pela 

Tokio Marine. O roteador suporta até oito dispositivos conectados, 

MODELOS Jeep Renegade, Compass e Commander; Fiat Toro e Pulse 

PREÇO grátis até 2022; pacotes de internet são avulsos e vão de R$ 30 [5 GB) a R$ 100 [40 GB) 
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FORDPASS 
CONNECT 

LM) o 

E semelhante ao serviço 
da Jeep e Fiat, mas tem interface 

mais amigável e funcionamento 

mais estável. O FordPass Connect 

traz a boa opção de programar 

a partida do automóvel 

em dias e horários frequentes, 

para sempre tê-lo climatizado 

sob medida com antecedência. 

Pelo aplicativo é possível 

rastrear o veículo em tempo 

real, encontrá-lo em 

estacionamentos e trancar 

e destrancar suas portas = tudo 

de graça por um ano. 

A Ford não oferece planos com 

internet para os passageiros. 

MODELOS Ranger 2022, Bronco Sport 

eD22, Mustang Mach 1, Territory 2022 

PREÇO Grátis por um ano após a compra 

CHEVROLET 
ONSTAR 

e ese 
Ss. 
Lp om dadicaa já dia « Sem, 

save | =. us 

o 
é 

o 

Pioneiro mas parado no tempo, 

o aplicativo da Chevrolet fornece 

Os mesmos recursos dos 

concorrentes, mas em interface 

um pouco desleixada, que 

atrapalha a missão de tornar o 

uso do app algo cotidiano. Um 

destaque é o Wi-Fi da Claro, que 

funcionou muito bem nos testes. 

Os preços, entretanto, 

são caros mesmo no plano 

básico e o recurso de localizar 

o carro em tempo real só funciona 

no Cruze e no Camaro de 2020 

em diante e na 510 e Trailblazer 

a partir da linha 2021. 

MODELOS Toda a linha Chevrolet 

PREÇO A partir de R$ 59,90 ao mês; 

pacotes de internet são avulsos e vão de 

R$ 29,99 [2 GB] a R$ 84,99 [20 GB] 

MEU 
VOLKSWAGEN 

É o mais simples de todos, e não 

oferece nenhum tipo de comando 

remoto do veículo. Na prática, 

o aplicativo funciona como um 

assistente de pareamento à central 

multimídia da VW, que, do avesso, 

se conecta à internet do celular 

para rodar até apps delivery 

de comida na tela do carro. 

Recentemente, o Meu Volkswagen 

ganhou ferramentas úteis, como 

uma inteligência artificial que 

responde a perguntas do tipo 

“Como trocar o pneu do 

meu carro?”, com respostas 

interativas, alêm de alertas de 

manutenção preventiva. 

MODELOS Linhas Virtus, Tiguan, Jetta, 

T-Cross, Taos, Nivus, Polo e Amarok 

PREÇO grátis 
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= AUTU-SERVIÇO | CORREIO TEBNICO - por LEONARDO BARBOZA 
r Tem alguma duvida? Mande sua perguntapara: correiotecnicofBquatro-rodas.com.br 

DA LIVRE 
Para baixo 

toda gravidade 
EJA E 

Descer umaserra em modo 

neutro no câmbiciauútomatico 

pode danifigaão ? - ADRIANO SOUZA TTAUNA [UG] 
ja = do. é “1 

escer a serra em modo neutro não 

B causa danos ao câmbio automati- 

co, desde que o motor continue fun- 

cionando, pois toda a lubrificação in- 

terna do sistema é realizada pela 

bomba ligada ao conversor de torque, 

que sempre gira com o motor. Mas, 

segundo o engenheiro Cláudio Castro, 

da SAE Brasil, se o motor for desligado 

e essa bomba parar, com a falta de lu- 

brificação haverá aquecimento e des- 

gaste, danificando o câmbio. “Vale 

lembrar que essa manobra não eco- 

nomiza combustível nos carros com 

injeção eletrônica e ainda causa o 

desgaste é o aquecimento excessivo 

dos freios, aumentando muito o risco 

de acidente”, adverte o especialista. 

Na garantia a troca de óleo 
é feita a cada 10.000 km ou 

1 ano. Depois, a troca deverá 

ser igual, mesmo para 

veículos acima dos 60.000 

km rodados? - ww CARLOS, ITABERABA [BA] 

“sta resposta vem da Toyota do Brasil. Todo 

Ee possui um plano de manutenção 

específico no Manual do Proprietário. 

Utilizando como exemplo o Toyota Corolla, 

no seu manual de manutenção constam as re- at | O tempo passa, 

amas as trócãs 
+ de lubrificante 

não mudam 

visões até 80.000 km, com itens para inspe- 

ção e substituição. Após 80.000 km, o plano 

retoma a revisão de 10.000 km. 
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Gostaria de saber que tipo de borra se forma no tanque de 
combustível ao usar etanol por muito tempo. - asc vasconcetos, são caetano Do sui (se) 
SEA o engenheiro Everton Lopes, da SAE Brasil, a formação de borra no tanque de combustivel com etanol é 

um evento raro, mas quando ocorre está associado a diversos fatores, tais como: envelhecimento do combusti- 

vel por ficar meses parado; nos veículos mais antigos, contato com materiais como ligas de alumínio; e aumento da 

quantidade de água no combustível em função da alta higroscopia do etanol (capacidade de absorver água do am- 

biente). “O etanol tem oxigênio e água em sua composição, o que favorece o ambiente adequado para proliferação 

bacteriana”, diz Everton. “É essa a composição que resulta na borra”, afirma. 

| | à e Combustível 
T ia É A e também 

“ud! l | | q | i  « envelhece 

Trabalho numa 

empresa em que 

cada dia estou com 

um carro diferente. 

Gostaria de saber 

se existe algum 
sistema de 
cobrança 

automática de | | | rerprem 

pedágio vinculado | sie 

ao CPF do 

motorista e não à 
N Os também temos esse problema aqui na QUATRO RODAS, com os carros de 

teste, e desconhecemos um sistema que pudesse ser usado em diferentes 

| d r | veículos. Consultamos a empresa Sem Parar, que nos informou não ter uma 

É aca dO VEÍCUIO. solução que englobe somente o CPE. O ideal, segundo a empresa, é que todos 

= JORGE RIBEIRO, TAUBATÉ [SP] os carros da frota tenham o dispositivo. 
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EB AUTO-SERVIÇO | AUTODEFESA 

PP -— 

A troca do líquido de arrefecimento do radiador pode ser a confirmação 

n 
E; - ma 

FOTO RENATO PIZZUTTO DO Roo nn 

de problemas nos modelos da Stellantis - pos waoez carmo amorim 

sistema de arrefecimento de mo- 

delos Fiat e Jeep, fabricados pela 

Stellantis, é assunto recorrente 

na redação de QUATRO RODAS. Em 

dezembro de 2018, no desmonte do 

Renegade de Longa Duração, o radia- 

dor foi reprovado por causa de um va- 

zamento. Na seção Autodefesa de abril 

de 2020, falamos de problemas no tro- 

cador de calor dos Renegade. O mecá- 

nico Gabriel de Paula Dias, de São José 

do Rio Preto (SP), dono de um Argo 

HGT AT6 2017, conta que percebeu 

óleo do câmbio no reservatório do ra- 

diador e que na concessionária disse- 

ram ser o trocador de calor. “Negaram 

garantia com a justificativa de eu ter 

passado 1.000 quilômetros na primei- 

ra revisão e pediram R$ 39.000 por 

um câmbio novo”, conta Gabriel, que 

diz ter um amigo, dono de um Cronos, 

que teve o mesmo problema. 

No WhatsApp, existe um grupo 

com mais de 200 proprietários de Fiat 

é Jeep que foi criado para relatos de 

problemas na refrigeração do câmbio 

Aisin. Entre os membros esta o enge- 
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nheiro André de Maria, proprietário 

do autocentro Confiar Bosch Car 

Service, de Belo Horizonte (MG), que 

tem um Compass diesel 2018 e um 

Renegade flex 2019 na família. “A 

partir de 2018, a Jeep passou a reco- 

mendar a troca do fluido a cada 24 

meses, O que não era mencionado nos 

manuais dos proprietários dos anos 

anteriores”, diz Andre. 

O POVO RECLAMA 

“Percebi o aviso 
na temperatura do 

Juliana Eustachio, 
médica, Belo 

motor. No posto Horizonte 
me mestraram 0 [MG], Compass 
óleo do câmbio no Longitude flex 

reservatório 2017 
de água” 
Sandra Peralta, “Minha esposa 

empresária, percebeu o 
Ubatuba (SP) Argo | aumento na 
Precision AT6 2017 | temperatura 

do motor, 
"Na concessionária Era trocador 
disseram que de calor.” 

0 problema e Robson &il Ferro, 
conhecido e administrador, 

pediram mais de Americana [SP], 
R$ 50.000 pelo Compass Sport 
câmbio novo. flex 2017 

Outra mudança ocorreu na espe- 

cificação e na concentração do liqui- 

do do radiador, passando de ASTM 

D3306, ASTM D4955, NBR 15297 e 

9.55523-2 para FCA MS 90032 Mopar 

Antifreeze Coolant e de 30/70 para 

30/50, “Um detalhe curioso está no 

rótulo do líquido de arrefecimento 

atual, onde existe a informação sobre 

a brasagem, processo de “solda” utili- 

zado no trocador de calor e que gera 

residuos que podem causar perfura- 

cão por corrosão no componente. 

Dessa forma, existe a suspeita se o li- 

quido de arrefecimento, utilizado 

anteriormente, era de fato o mais 

adequado para proteger a peça do 

trocador de calor do que o adotado 

após 2018”, explica o engenheiro. 

A Stellantis informa que os casos 

mencionados aqui não têm origem 

comum e que alterações em fluidos, 

peças e acessórios são processos evo- 

lutivos que podem impactar na pe- 

riodicidade, no uso e na aplicação dos 

componentes citados, após as 

suas implementações, E 
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EB AUTO-SERVIÇO | MERCADO 

HORA DA DESPEDIDA 
Com novas regras de emissões em 2022, modelos com 
projetos mais antigos sairão de linha - porisaora carvaLHo 

Eles estão no mercado há muitos anos e devem se aposentar 

m uma indústria que vive de no- 

vidades, de tempos em tempos é 

preciso descartar produtos que 

ficam defasados. Esse é o caso de mo- 

delos com projetos mais antigos que 

estão saindo de linha este ano por não 

atenderem às novas regras de emis- 

sões (PL7) do Proconve (Programa de 

Controle da Poluição do Ar por veicu- 

loa Automotores). 

Os novos padrões são rígidos e 

passam a valer a partir de 1º de janeiro 

de 2022. Segundo especialistas, o mais 

desafiador é cumprir as exigências de 

controle das emissões evaporativas. O 

limite que hoje é de 1,5 gídia passará 

para 0,5 g/dia, em testes que seguem 

normas definidas pelo programa. 

As mudanças necessárias nos ve- 

iculos mais antigos podem não com- 

pensar, uma vez que, em alguns casos, 

não bastam pequenos ajustes, é neces- 

sário trocar todo o conjunto mecânica 

para se enquadrar nas normas. 

Portanto, a solução é descontinuar. 

Segundo fontes das fábricas, os Fiat 

Doblô (lançado no Brasil em 2002), 

Uno (2010) e Grand Siena (2012), que 
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são projetos mais antigos da Fiat, já 

estão na fila da aposentadoria. A Fiat, 

inclusive, havia anunciado a possibili- 

dade de o Uno continuar a ser produzi- 

do, mas apenas para fins de exportação 

para os países da América Latina, nos 

quais tem um volume de venda consi- 

derável. A fábrica também sugeriu que 

havera uma série especial de despedida 

como a edição Grazie Mille, que mar- 

cou o fim da produção do Fiat Mille. 

AVW, queacabou de tirar delinha o 

Up! (por conta do baixo volume de ven- 

das enão pelas emissões), anunciou este 

mês o fim da produção do Fox (2003). O 

hatch já era vendido como linha 2022, 

mas isso foi apenas uma estratégia da 

fábrica para segurar as vendas do mo- 

delo até o final do estoque. Qutro carro 

que, segundo informações do mercado, 

não vira o ano é o Hyundai ix35 (2010). 

Outros três de seus contemporâneos já 

sairam de linha, é o caso da Chevrolet 

Montana (2011), do Citroén C3 (2012) e 

do Citroén Aircross (2010). O dono do 

projeto mais antigo ainda à venda é o 

Peugeot Partner, lançado em 1999. Isso 

se ele também não sair de linha, Ed 

FOTOS DIVULGAÇÃO 

RANKING DE OUTUBRO 
Os automóveis e comerciais 

leves mais vendidos do mês 

FIAT ARGO 1 8.381 +5 

2 JEEP RENEGADE 5.723 +7 

3 FIATSTRADA 5.130 +1 

1 JEEP COMPASS 5.097 -1 

5 VWT-CROSS 5.008 =: 

& HYUNDAI HB20 5.844 -5 

7 HYUNDAI CRETA 5.492 +1 

& FIAT TORO 4.550 -5 

8 CHEVROLET ONIX 5.157 e 

10 VW GOL 5.039 +7 

11 CHEVROLETONIXPLUS 4.494 +3 

12 CHEVROLET TRACKER q.234 *1 

13 TOYOTA HILUX 3.936 -3 

14 CHEVROLET 510 3.775 -2 

15 VW NIVUS 3.485 + 

16 HONDA HR-V 3.381 1 

17 TOYOTA COROLLA 3.014 -5 

18 COROLLA CROSS 2.999 = 

19 VW VOYAGE 2.945 E 

20 FIAT CRONOS 2.816 e] 

22 RENAULT KWID 2.655 +“ 

22 NISSAN KICKS 2.337 -3 

22 PEUGEOT 208 2.337 +5 

24 VW SAVEIRO 2174 +5 

25 FIAT FIDRINO 1.775 - 

+? Posições em relação ao més anterior 

-2 Posições em relação ao mês anterior 

= Mesma posição em relação ao mês anterior 

* Primeira vez a aparecer no ranking 

Pesquisa: Fenabrave 

QUEM CHEGA 

BMW X3 SUV fabricado nos Estados 

Unidos está disponível em três 
configurações. A X3 xDrive30e X-Line 

custa a partir R$ 399.950, enquanto a 
xDrive30e M Sport sai por R$ 439.950. A 
versão mais cara é a xDrive30e M Sport 

Launch Edition, com preço de R$ 449.950. 
O X3 30i, com motor 2.0 de 252 cv, deixa 

de ser ofertado. Neste momento será 

vendido apenas em versões hibridas. 



RAIO X: OUTLANDER SPURT HPE rs 169.990 
PARA-CHOQUE DIANT. 

R$ 397 
FAROL ESQUERDO 

R$ 1.543 

CNUITLANDER 
PSD T 

RETROVISOR ESQUERDO 
R$ 6.374 

FOTOS DIVULGAÇÃO 

PASTILHAS DE FREIO O RTOR TESES ms PARA-BRISA LANTERNA TRASEIRA 
R$ 570 DIANTEIROS R$ 3.946 DIREITA 

R5 704 R$ 1.470 

É SUV médio da Mitsubishi exibe a identidade visual da marca, pre- QUANTO CUSTA PARA MANTER? 
A. lp no Eclipse Cross e na L200. E equipado com o Fautor 2.0 REVISÕES ATÉ BO 000 Iciá RET 96? 

quatro-cilindros aspirado flex de 170 cv e 23 kgfm combinado com 4 
Fase : SEGURO R$ 3.536 

câmbio CVT. Porêm, mesmo com o bom pacote de equipamentos, O Ê 

modelo não figura entre os mais vendidos e é ofuscado pelo sucesso REDE DE CONCESSIONÁRIAS ias 
DESVALORIZAÇÃO n 

do Jeep Compass e do novato VW Taos. A explicação pode estar na 
motorização ultrapassada e no custo de manutenção elevado, 

PEUGEOT E-208 GT Apresentado hã um 
ano, o modelo elétrico chega agora ao 
mercado em configuração única por 

R$ 244.990. O hatch e equipado com um 
motor elétrico de 136 cv de potência e 
26,5 kgfm de torque, e tração dianteira. 

Nos testes de QUATRO RODAS, ele acelerou 
de O a 100 km/h em 8,5 segundos. A 

velocidade máxima é limitada a 150 km/h 

para preservação de energia da bateria. 

KIA STONIC O SUV hibrido já está 
em prê-venda com preço inicial 
de R$ 149.990. Ele é equipado com 

o motor 1.0 turbo e um elétrico auxiliar 
de 48 volts atingindo 120 cv de potência 
máxima. Os motores trabalham no modo 

hibrido parcial, com o elétrico assumindo 
o controle da função start-stop e 
fornecendo potência extra momentânea 
em trechos ingremes. 

VOLKSWAGEN FOX Lançado hã 18 anos, 

em outubro de 2003, 0 VW Fox foi um 
sucesso no Brasil e se consagrou como 

um modelo brasileiro comercializado 
na Europa, onde foi o carro mais barato 

da marca em 2005, quando o Lupo saiu 

de linha, até o lançamento do Upl. Quase 
1,3 milhão de unidades do Fox foram 

vendidas no mercado brasileiro e cerca 

de 500.000 destinadas à exportação. 
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ENTENDA NOSSA TABELA 
Tabela Preço sugerido pela fábrica para o pacote básico daquela versão, válido para o Brasil, exceto São Paulo « Desv. 

' variação entre os preços de tabela do modelo novo e do seminovo anunciado por lojistas doze meses depois [valores com 

Marruá 2/6 AM Ui 200 CD 1500» [BRA] 

Marruá 2.8 AM dPe4 300 1500» (BRA) 

A9 Sedan 2.0 Performance black 298cv [ALE] 

AM Sedan 20 Prestige 190cv [ALE] 

AM Sedan 2.D Prestige Plus 180cv [ALE] 

AS 2.0 Sporthack P. Black 2520v [ALE] 

ÀS 2.0 Sporthack Prestige Plus 190cw [ALE) 

AB Sedan Prestige Plus 2.0 190cv [ALE] 

AE Sedan Perform. VE 20 34Dew (ALE) 

A? Sporthack Pertorm. VE 3.0 340cw [ALE] 

&-Tron Performance “DA ex [BEL] 

e-Tron Perform. Black 408 cv [BEL] 

e-Tron Pertorm. Sporthack 408 cv [BEL] 

e-Tron Perform. Sporthack Black 408 cv [BEL] 

e-Tron Sporthack 5 908 cv BEL) 

03 L4 Prestige 150cv [HUN] 

0314 Prestige Plus 150cv [(HUN] 

Q3 La Black 1506» [HUN] 

03 LA Black 5 Line 150cv (HUN] 

05 2.0 Prestige 252cv [MEX] 

0520 5-Lina 252cv [MEX] 

05 5-Line Black 2520v [MEX] 

05 Sportback 5-Line 25dov [MEX] 

05 Sporthack 5-Line Black 252cv [MEX] 

7 2.0 TFS Tiptronic quattro 340cv [ESL] 

07205 Line TES! Tiptronic quattro 340cy [ESL] 

QB VB 3.0 Performanos 340cx [ESL] 

Da VE 3.0 Performance Black 34h0cv [ESL) 

RS Avant 450» [ALE] 

RS5 Sporthack 2.9 Turbo 450cv [ALE] 

R55 Avant VE SO TFSIBODe» [ALE] 

RS7 Sporthback LO TFSI 6B0Dcv [ALE] 

RS 8 Sportback 4.0 TFSI G00c: (ALE) 

RE Coupé 5.2 Perf. 61l0cw [ALE] 

R5 03 2.5 400cv [ALE] 
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E É 
eso 

378.990 -12,88% 

J299290 4,75% 

gsm - 

57L950 «17,22% 

B2LS90 4,98% 

555.880 «2,8% 

35.990 5,77% 

Esso 

ESSO 

mas - 

239.990 45% 

257990 +5,24% 

ETE.590 +*18,80% 

277890 +15,77% 

352.980 «11,09% 

387990 -10,52% 

mas - 

q7900 

umas  - 

533.890 - 

ss 

63.900 00% 

76.890 4,99% 

Es 

71290 

ssa - 

IDE - 

1088990 - 

LEOS90 - 

ses) 

: 
E 
: . 

E 
E 
E 

nam 

DCI? 

4 

4) 

x) 

BRANARARREANERAnRAEANARAERRaOEORRERRE 

RR RaRAER 

mo 

| 

GRASNAREARAORRERE 

5 5 

RR ma ==, 

sinal +, indicam valorização) : Câmbio tipo e número de marchas do câmbio que equipa a versão « AEB frenagem autônoma 
de emergência : S&S sistema start-stop « MM central multimídia « AB número de airbags de série na versão « = item de série 
* Ditem opcional : = item não disponível « entre parênteses, país de fabricação do veículo 

RS 03 Sporthack 25 G00c» [ALE] see - Dm - E E 6 

TTRS25 TES! S-tronie quatiro 400cw [ALE] sas - Po. EB .-& 

RS e-tron ET 588cv [ALE] ess - mm ERREMRm 

1184 Sport GP 1yDev [ALE] ersso 451% DC o - E 3 ê& 

218 Gran Coupé 140cv [ALE] 84950 3% DCM - E E 6 

Semi GP 1Bicy [BRA] ero950 -8,18% AIB - BB Hã 

320 Sport GP 180cv [BRA] 90 1,2% 0 - E E 6 

a2fN M Sport 184cy [BRA] 319950 182% MB - E MH 6 

330 M Sport Plug-in Hyb. 252cy [ALE] ses0 mex mm E E Es 

MIN xDrive 387cv [ALE] S59950 148% 48 E E HE 

Ha0i Cabrio Sport 252cv [ALE] H81950 -E5M% AB - EB 4 

MiuDi Coupé 3870» [ALE] sos - ns E E Ba 

530 M Sport 282cw [ALE] mzas0 -J4,B84 MH E E HM 6 

7H5Le M Sport 384cy [ALE] 58990 25 0 E E E 6 

 BEV 1700» [ALE] asso za mM o - E BH 6 

E3 BEV Full 170cw [ALE] sue ms mM E E RARE 

MISS! XDrive 306cw [ALE] 38250 0,7% 48 E E E 

MEZ5| NDrive 306cw [ALE] 38950 14,99% 8 E E E 6 

ME Competition 4Lcw [ALE] 583950 237% a E EB ÊAS 

Ma Competition S1Dcw [ALE] 795850  - a E EE 

M5 Competition E25 cv [ALE] L056950 -77% 4 E KHE E 

MB Competition E2Scy [ALE] LRnsso - aa E E & 

X1 sDrive 20 EP 182cv [BRA] 269950 17% MB o - E & E 

X1 slbrive 208 X Lina 192cy [BRA] 289950 -GBZ% AB & mM 6 

XZ sDrive 25i Sport 231cv [BRA] 315950 sm am - E E 6 

XI sDrive 204 M Sport 1920» [BRA] ams) - na o o- E RE 6 

Xe slrive 181 GP 136cv [ALE] 303850 25% AB - E HM 6 

KE slirve Cl EP 182cv [ALE] 309.850 -12,5% AE - “HE 

Ka sllrhe 30 292cv [EUA] 380850 mm Ea 

X3 xDrive 30e X Ling 292cy [BRA] 389950 - a E E RE 

X3 xDriva 306 M Sport 292cv [BRA] mos  - a E Ea 

X3 xDrive 306 M Sport Launch Ed 292cv (BRA) gasoso - mm E E KA 

K3 MAD 3880 [BRA] ses) 40% sa E E E ÊE 

X3M Competition 510cw [ALE] 7980 54 Mm E E E é 

X4 M Competition 510c» [ALE] 70950 2484 AMB E E HA 

KW Drive 305 M Sport 252cw [BRA] 000 15% as E E RAE 

Xú MIDI 360cw (BRA) S81950 215% MB E E RE 6 



X5 uDrive 158 394cw [EUA] 
X5 M Comgstition G25y [ELA] 

XE M Compatitian G0Dcy [EUA] 
XE Drive 04 34Dew [ELA] 

X7 MST S30cy [EUA] 
24 sDriveS0I M Sport 258€v [ALT] 

Zu MO 340cw [AUT] 

go a 8 E) Avira 5 LS OS EVT 113c+ [BRA] 

Amigo E LST GSK 150» [BRA] 

Arrizo & 2.57 Pro 150cw [BRA] 

Tiggo 2 Look 1.5 MT 115cv [BRA] 

Tiggo 2 Look 1.5 AT 115cw [BRA] 

Tiggo 2 Act 1,5 115cw (BRA) 

Tiggo 3X Plus LO 102cv [BRA] 

Tiggo 3X Pro 1.0 102e» (BRA) 

Tiggo 5X TXS 150cw [BRA] 

Tiggo 7 TXS 150cw [BRA] 

Tiago 8 6 TED! 1870» [BRA] 

Bolt EV 203cv (ELA) 

Camaro Cupé 6.2 4B&lcv [CAN] 

Comaro Cabriolet 6.2 461» [CAN] 

Cruze 1,4 Turbo Lt 153cv [ARE] 

Cruzes LM LTZ 153€v [ARE) 

Cruze 1.9 Premier 153cw [ARS] 

Cruzes Sport LH LT 1536w [ARG] 

Cruze Sport6 LTZ 153cv (ARG) 

Cruzes Sport Premier 1530» [ARG] 

Equinox L.5 Premier 4X2 172cv [MEX] 

Joy 1.0 BDcy [BRA] 

Joy Plus 1.0 80cw (BRA) 

Onix LO MT B0cv [BRA] 

Onb LD LT Blcw [BRA] 

Onix 1.0 Turbo AT 116» [BRA] 

Oribe 10 Turbo LT LLGev [ERA] 

Onbe LO Turbo LTZ 116cv (BRA) 

Onix LO Turbo RS LL&cw (BRA) 

Onix Premier Turbo 116cw [BRA] 

Onix Premier ll Turbo 116cw [BRA] 

Onix Plus 10 LT BDcv [BRA] 

Onix Plus LO Turbo AT LLBcy [BRA] 

Ori Plus 2.0 Turbo LT LiBew (BRA) 

Onix Plus 1.0 Turbo LIZ 116cv [BRA] 

Onda Plus LO Turbo Midnight 1L6cw [BRA] 

Onix Plus 1.0 Turbo Premier 116cv [BRA] 

Oni: Plus 1.0 Turbo Premier hi 116cv [BRA] 

Spin 16 LS 111cw (BRA) 

Spin LB LT LLLcv [BRA] 

Spin LB Premier 11 1cv [BRA] 

Spin LB Activ LL lcw [BRA] 

Spin LA Flex Activ? + lev [BRA] 

S10 Chassi 2.8 Die xa 200cv [BRA] 

S10C5L5 2.8 Die. 4X4 200cy [BRA] 

SID CD'S 28 Dis 4X 200cv [BRA] 

Er7a50 

152550 

LOBSS50 -15% 

E55.950 

1122.9850 +1,72% 

ATE 

ATE 

H0LS50 +2,50% DCTA 

528.550 +8,00% DLTE 

80450 

ELTEM 

3 

43 

ERRA RRRRASERRRRRRERERERDE 

Saga 

aa 

E) 

Uai 

RR A GRE RE 

ê 4 

anna mm Mm m 

CRC RO RR RR 
' 

E] 

MARAR 

RE R 

ARA 

Ea =| 

S10CD 25 4X2 Advantage 2Dfce (BRA) 

510 CD 2,5 Flex dd LTZ At 208cw [BRA] 

S10CD 28 4X4D LT200cv [BRA] 

510 CD 2.8 4x4 0. LTZ At PODE (BRA) 

SL0CD 28 4X4 High Country 200cw [BRA] 

Trackee LO Turbo MT Ll6cv [BRA) 

Tracker LO Turbo LT 1150w [BRA] 

Tracker LO Turbo LTZ 1LBcw (BRA) 

Track 1.0 Turbo Premier 1LBcv (BRA) 

Tracker LZ Turbo Premier 133cy [BRA] 

Trailhlazer Premir Diesel 2.8 2000» (BRA) 

Ci) Cactus Live LE AT 11Bey (BRA) 

CH Cactus X-Series LG 1LBcv [BRA] 
CH Cactus Feel LB AT LIBEv [BRA] 

CH Cactus Feel Pack LB 119cw [BRA] 

Ci Cactus 1.5 Rip Curi 118cv [BRA] 
CM Cactus Shine P L6 173ev [BRA) 

FA Tributo 3.9 720cw [ITA] 

FE Spider 3,8 720cw [ITA] 

BIZ GTS VIZ ES ADDcy NA] 

Roma VÊ 2.9 G20cv [IA] 

SF&0 Stradale 1000cv [ITA] 

Argo LO MT 776» [BRA] 

Argo Drive LO T7cv (BRA) 

Argo Drive 13 105cv [BRA] 

Argo Trekking 13 108cv [BRA] 

Argo Trekking 18 138cv [BRA) 

Argo HGT LB 139cv [BRA] 

Cronos 1.3 108cw (ARG) 

Cronos Drive 1.3 109cv [ARG] 

Cronos Precisson LB 139cw [ARG] 

Cronos HET LB 138cw [ARG] 

Dobió Essence 71 LA 132cw [BRA] 

Doblê Cargo 18 132cv [BRA] 

Fiorino Endurance EVO 1.4 Bãc (BRA) 

Brand Siana LO 750» (BRA] 

Brand Siena LM 88cw [BRA] 

Mobi LO Easy 75cv [BRA] 
Mobi LD Like 75c» [BRA] 

Mobi 1.0 Trekking 75cv [BRA] 

Mova Strada 1, Endurence CS BBcw [BRA] 

Nova Strada 1.4 Endurance CO 8807 [BRA] 

Nova Stracia 1.3 Freedom CS 109cv (BRA) 

Mova Strada 2.3 Freedom CO 109cv (BRA) 

Nova Strada 2.3 Volcano CO L0Scv [BRA] 

Toro LB End. AT Flex 138cv [BRA] 

Tora 13 End Turbo Flex L85€v [BRA] 

Toro 2.0 End D. 170cv [BRA] 

Toro L3 Fr. Turbo Flex 185cv (BRA) 

Toro 13 Volcano Turbo Rex 185cv [BRA] 

mama 

(ES 

iX 

+ 

na E 

8] E) E) E 

E E mm HJ) E) 

os 
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Toro 20 Fc D. 170cv [BRA] 

Toro 20 Vole. D. 170cw [BRA] 

Tora 20 Ranch D. 170cv [BRA] 

Toro 20 Ultra xD. 17Dcw (BRA) 

Uno LO Áltractive 75cv (BRA) 
S00e ICON L18cy [ERA) 

Pulsa Drive 200 125cy [BRAS] 

Pulse Autace 200 125cv [BRA] 

Puise Impetus 200 125cv [BRA] 

Bronco Sport Wilitrak 2.0 2400 [MEX] 

Mustang Mach 1 483cv [ELA] 

Ranger Black 2.2 4X? D. 16Dcv [ARG] 

Ranger XL 2.2 4x4 CO O. Lev [ARG] 

Ranger XLS 3.2 44 Storm 20Dcv [ARG] 

Ranger LS 2.2 4X D. 160cv [ARG] 

Ranger XL 2.2 4X4 CS 0 LEDev [ARG] 

Ranger XLS 2.2 4X4 AT D. LEDce [ARG] 

Ranger XLT 3.2 4X4 0. 200cx [ARG] 

Ranger Ltd. 2.2 4X D. 200 [ARG] 

Termitory Titanium 150cw [CHN] 

Accord Hybrid 2.0 Lido (ELA) 

Ciry'1.5 Flex DX 116cv [BRA] 

Clty 1.5 Flex Personal 116cv (BRA) 

CRy 15 Flex LX LLBcw [BRA] 

Chty 1.5 Flux EX 116v [BRA] 

City 5 Plax EXL 116cv [BRA] 

Civic 2/0 Flex LX t55cw (BRA) 

Civic 2.0 Rex Sport 1550» (BRA) 

Civic 2.0 Flex EX 155cv [BRA] 

Civic 2.0 Flex EXL 155 [BRA] 

Civic 1.5 Touring 176cw [BRA] 

ER=N Touring 4WO 155cw (ELA) 

FitL5 Flex DX 115cv [BRA] 

FILLS Flex Personal 116cw [BRA] 

Fit LS Flox LX 1L6cv [BRA] 

FLS Flex EX LB (BRA) 

Fit 1.5 Flox EXL 118 (BRA) 

HR=V' LB Flex LX 138cv [BRA] 

HEY LB Flex EX 138% (BRA) 

HR=Y LB Flex EXL 138cy [BRA] 

HR-V LS Turbo Touring 1766» [BRA] 

WR-N LS Flex LX 116cv [BRA] 

WR=W 5 Flex EX 118 [BRA] 

WR-V LS Flor EXL 116cv [BRA] 

Azera V5 2.0 2610y [COR] 

Creta 1.6 Action 128cw [BRA] 

Creta 10 Comfort 120cw [ERA] 

Creta 1.0 Limited 120cv [BRA] 

Creta LO Platinum L20cv [BRA] 

Creta 2.0 Ultimate 167cv (BRA) 

HEZ0 LO Sense Alçv [BRA] 

HEZO LO Vision Blcw [BRA] 

HEZ0 LO Evolution Bley [BRA] 
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1572550 = ATA 

4990 -ZEEM MIS 

238.990 - a 

SE.290 - ENT? 

107.880 = CNT? 

15.590 = EVT? 

DETB 2BILEaD = 

aE50D0 - ATLO 

2ns.190 = NTE 

20.180 +11,85% ATE 

235.890 «17,80% ATE 

155.290 +11,20% ATE 

154.690 «5,09% ATE 

EI2690 LETH ATE 

268.390 +*3,72% ATE 

92.180 *1LOIX NIE 

214.990 - 

288.590 - E-ENT 

FoIDO MBA MTS 

BLiDO -EIK ET 

81100 +&21% CNT 

96500 -2OIA CNTT 

Mig, 700 +181% CVTT 

ME00 = ENTT 

134800 +*L70% EVT? 

155.000 +2,69% CVTT 

264.900 +9,81% CVTT 

FaIDO +180,58% MT 

BO00 -1,84% CW 

80300 +10,51% CYT 

95900 +57 CVT? 

MLDO0 HIM CVTY 

124.100 +E,28% CYT 

120900 +2,90% CWT 

153.800 +0,28% CVTT 

EYT 

Cy 

VIE) = ATE 

122.590 = ATE 

137880 - ATE 

152.580 - ATE 

TU780 +10,70% MT5 

E] 

& mm E E 

+ 

E] 

nana 

CR 

som 

CRC 

h 

: E E HAoidoms sto tm 

reto: orcrrrimAAAd.AdArrnmrmnm od mo] too dO job) jo BH to 

rd. 

[as O FLEX AUT.EL 16704 [BRA] 

New Tucson LE GLS 1770» (BRA) 

Mew Tucson 6 Limited 177cw [BRA] 

LEVO 115cw [CNH] 

E-J54 150cw [CNH] 

E-JSI G2cv (CNH) 

E-J51 EXT B2cw [CHN] 

LEV 3302 150cv [CNH] 

TWO LS 127cv [CHN] 

Ta0 LE 138cv [CHN] 

T50 LE 138cy [CHN] 

TE0 15 T 168cy [CHN] 

T8O 2.0 2lDev [CHN] 

E-Pace R-Dynamic 2.0 250 cv [AUT] 

Compass Sport 2.3 turbo Flex 185cv [BRA] 

Compass Longi. 1.3 turbo Flex 185cv [BRA] 

Compass Long 20TO 17Dcv [BRA] 

Compass L 20TO, 170cv [BRA] 

Compass L 13 turbo Flex 185c» [BRA] 

Compass Traihawk 2.0 TO. 170cv [BRA] 

Renegade STD LB 139cy [BRA] 

Renagade Sport LB 13% [BRA] 

Renagade Longitude 1.8 138cv [BRA] 

Ranagade Longitude 2.0) “xt EM 170cv [BRA] 

Renegade MOAB 2.0 O 17Dcv [BRA) 

Renegade Limited 1.8 138cw [BRA] 

Renegade Trailhawk “DS Di 170cw [BRA] 

Wrangler Rubicon 2.07 Gas: 272cv [EUA] 

Wrangler Sahara 2.0 Gas. 271cv [EUA 

EL250 - MTE 

9.380 - ATE 

33,890 - ATE 

JLH90 +8,35% MTS 

T4890 +10,50% MIS 

Bu. 990 - MTE 

ERR - ATE 

0690 +710% MTE 

86590 6,89% ATB 

S2.700 +hesm ATE 

972090 +B90% ATÉ 

190880 «3 11% ATE 

1'L990 +121% DEM 

1912800 «113% OLT7 

189900 -7,98% ATi 

so - m 

uso - mm 

vaso - mm 

309.900 -13,08% AM 

SS -LHBA MT5 

104990 -15,15% CVTE 

122.980 -L0,80% CVTE 

137400 -641% CVTE 

154990 -Z28% DCTE 

EBa.SS0 . ATL 

BID = ATL 

371.950 «887% AIB 

JL = ATE 

ê ê E 

Ee a) IE! 

1880  - ATE 

232000 +*0,68% AIS 

PisLSSO = NTE 

495990 +1,28% ATB 

5.990 +2ELK NIB 

104.550 

a 

ungaaaaas 

E) E] 1) 
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Wrangler Unlimited Ed. Especial 20 ETICH(EUA) 

Commander Limited 1.3 Turbo 185cv (BRA) 

Commander Dvertand 1.3 Turbo 185cw [BRA] 

Commander Limited 2.0 Turbo 17Dcv [BRA] 

Discovery Sport R-Dyn. SE D. 180cv [BRA] 

R Rover Evoque R-Dyn. SE 250cv [BRA] 

381890 -B,71% 

205.990 = 

Be raso - 

255.890 = 

287.990 - 

230950 +0,80% 

27950 +L87% 

ATE 

RATE E] 

Ed 

E] 

[E] 

ER 

E 

S87950 0,81% ATE 

6953950 +,02% 

YTLAHO +19,89% 

ME7990 +19,18% 

SADO -LEDEM 

2blss0 = 

02590  - 

ATE UMA 

CAR 

CRC 

g E 

q E 

EH 

E 

ZM 

g mM 

Em 

E 

& 

NARRA RAanARAOaRSNAaREREAHEREREEARRE 

Dado! aa rmn dm 

[=] 

Doom 

| 

Ghibli E Zegna VB 3.0 330cw (TA) 

Levante 2.0 VB 330cw [ITA] 

Levante 5 2.0 VB 436cv [ITA] 

Levante Trofeo 3.8 VB 590cw [ITA] 

750.000 = ATE - - & RB 

SL000 = o od My mM E 

1180000 = ME E E [ 

LSS00D0 = mm E E REÕãE 

1580000 - DT EO - a 

LBODODO = DLT? E O 

1850000  - DET? - E 3 q 

LESDDODO) = nro oo o - Ba 

2880000  - o HH E hM q 

3650000 = DLTT = - E 4 

SEBDDOD  - DCE = - bo q 

2880000) - DEM o - q 

AME CLA 35 Sedan 3Dbce [ALE] 

AME CLA 45 Sadan 42lce [ALE] 

AMG ELC 43 3.0 3900» [ALE] 

AME GLE 43 3.0 4Matic Coupé 3900w [ALE] 

AMG GLE 63 4Matic 40 5 1bcw [ALE] 

AME GLC 63 S UMatic+ Coupé LO 51Dew (ALE) 

AMG ELE 535 4M E2Dcv [ALE] 

ELE 2200 OF Road 4Matic 194cv [ALE] 

ELE 2200 Enduro qMatie 194cv (ALE) 

GLE 300 4Matic 2510 [ALE] 

BLE 400 d AMaric Coupé 333cv [ALE] 

ELE 40O d AMatic 333cv [ALE] 

BLS 450 qMatic 357cv [ALE] 

CCR 

1189.800-10,82% ATB 

795.500 +17,32% 

LEBS.900 +*18,10%% ATS 

LS 

L737500 +1,03% 

21/6.900 «2,25% 

so2 a00 +P,a9% 

329.900 -3,78% 

57800 = 

LS00500) = 

25.800 +36,88% 

a28.800 = 

E FOOD = 

a0e.800 - 

E 

JRNANnAaARARANNARA 

ERON nannnRRnanananRaAnanarnEnER NORA ooo mDõoaDoaamaoaDodocsoaaoaaoaaaama gdgasaSSSazssdadãa gq E E 

Cooper S Exclusive 3P 192cv [ING] 

Cooper 5 Top 3P 192cy [ING] 

Cooper S E 3P [BEV] Exclusive 184cv [ING] 

Cooper S E 3P (BEV) Top 184cy [INE] 

Cooper 5 E 3P [BEV] Top Collection 184cw [INE] 

Ela a) ai OCT? + MM E 

ago -15% DL - mM 6 

238.580 CTT -B [º 

2.580 LT? - És 

259.590 DLT? -Hiy E 
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Cooper S Cabrio Top 192ex [MOL] 

Cooper 5 Cabrio Sport 1820w [HOL] 
Conper S 5P Exclusive 192% [ING] 

Cooper S SP Top 192» [ING] 
Cooper SE Count ANM [PHEV) Exclusive 192cw [INE] 259.990 

Cooper SE Count. AMM [PHEV) Top 192ew [ING] 

Cooper JOIA 23Lcv [ING] 

Cooper JOW Chubman ANS 1920w (ING) 

Eclipse Cross HPE-5 AWC Sport 165cv [JAP] 

L200 Triton 2.4 GLX Outdoor 190€x [BRA] 

L2D0 Triton 2,9 CLS Outdoor 44 190cv [BRA] 

L200 Triton Sport 2.4 GLS 190cv [BRA] 

L2DO Triton Sport 2.4 HPE xi 190cv [BRA] 

L2DO Triton Sport 2.4 HPE-S dx 190cy (BRA) 

Dutiander Sport 2.0 HPE 20 1700» (BRA) 

Dutiander Sport 20 HPE AND 170cy [BRA] 

Pajero Sport HPE 2.4 7P 190€x (TAI) 

Pajero Sport HPE-5 2.4 7P L90c% [TAI] 

Frontier 5 4x4 MED. 160cv [ARG] 

Frontiar Attack X4 At D. L90cy [ARE] 

Frontigr XE KU At D. 190cv [ARG] 

Frontier LE 4X At D. 1900» [ARG] 

Kicks LE Activo MT LUticv [BRA] 

208 Active Pack LG 118cv [BRA] 

208 Allure 1.6 118cw (BRA) 

DOE Eritte 2.6 1180» [BRA] 

2008 LE Allure Pack AUT 11Bcv [BRA] 
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258.990 

Era 15,8% 

coa 990 -12,8% 

13,84 

E 

ESSO = 

PE9.990 +10,2% 

26B990 EH 

+0,38% 

aBBaRaSãa 

3858853543835483353523243333 

B3450 = MTS 

2680 - ATE 

52450 - ATE 

101890 - NTE 

FO O RT O TT TR TR TT TR 7 O 

O E 

Et 

Una 

quinas a 

t 

SAAE 

CARACA DAaADAORaA do dom) ds cdoê)ãÕ ddr dm 

2008 LE Grifte THP 173€% [BRA] 

30086 Griffe THP 165cw (BRA) 

3008 LE ST Pack THP 165cy [BRA] 

Partner 16 110tv [ARG] 

718 Bocster 2.0 200cv [ALE] 

S11 Carrera 5 [982] 450cw (ALE) 

911 Carrera S Cabr. [892] 450cv [ALE] 

911 Turbo Coupé [292] SBO cv [ALE] 

g11 Turbo Cabrio [082] 580 ce [ALE] 

911 Turbo 5 (292) 650cv [ALE) 

811 Carrera 4 GTS Cabrko 480 cv [ALE] 

911 Targa 4 GTS 080 ce [ALE] 

nNZ990 -«LIl% ATB 

2ME BSD = ATE 

ETLESO - ATE 

ER = HT5 

79.000 - DECT? 

705.000 - DCT? 

709000 -PXITH DETT 

759000 - DEM 

ESS000 “19,11% DECT? 

137% DCTT 

L248,000 4,03% PDKS 

L299,000 -8,29% PoKA 

1509000 - PDKA 

1559000 - PDKB 

919000 -2/04% POKA 

989.000 10,05% PDKS 

959000 -2,59% POKS 

1.009.000 -10.65% PDKS 

LOOS,000 «8,37% PoKa 

589000 8,55% ATB 

SSS000 58% ATB 

LOGLOO - AB 

809.000 -15,48% 

1081030-18,31% 

1188080 - 

415.000 -11,75% 

SaS000 -8,80% 

Macan ETS 3BDcv [ALE] 635.000 “10,29% DCT7 

Panamera 4 E-Hybridl 4B2ev [ALE] BaS 000 +13,89% PDKA 

Panamera 45 E-Hybrid SE0cy [ALE] TUBDOD = PDKE 

Panamera Turbo 5 E-Hybrid 700cw [ALE] 1139000 - PDKã 

Panamera 45 E-Hybrid Sport Turismo 462cw [ALE] ESS000 POKS 

Taycan G08cv (ALE) B15000 - sm 

Taycan 4 Cross Turismo 47Bcw (ALE] BasDO0 - mm 

Taycan Turho 625cv (ALE) sos - mm 

Tayean Turbo S 76lev [ALE] Logado - mm 

Taycan 45 530cw [ALE] ses - mM 

1500 Retro! 5.74% G0Dev [USA] 

2500 Laramie 5.7 4XAD. 365cv [MEX] 

Captur Ze 1.3 CVT. 170ev (BRA) 

Captur Intense 1.3 CVT. 170cv [BRA] 
Captur lconie 13 CVT 170€w [BRA] 

Duster 1.6 Zan 1206v [BRA] 
Duster LE Zen CVT 120€s [BRA) 

Duster 1.8 Intense 120 [BRA] 

Duster 1.6 Iconic 120€w [BRA] 
Duster Oroch LE Express. 120€v [BHA] 

E E 

+ 

NRNRRRNRARRaSRnAaNANHanEZnAagARANDnEnAE DANRARnRRnERENANnERnRARAOnRAaRRARnHAnnAaRZgAaARAanHOnSAaE AONDE] 

aaa 

g E E 

mma . 

om tm rmaimRE HÕÃÕÃZRS 



Yaris Sedã 15 XL Plus 110cv (BRA) 92.990 848% Ci . - Ee 

Yaris Sedã LS XL Live 11Decv [BRA] ErESO +3,81% CNT = - 2 

Yaris Sedã 1.5 XLS 110cy [BRA] 106450 «8,09% Cvl - RT 

Yaris Sedã 15 XS 110cv [BRA] 88590 428% CT - - E 2 

E | [a] | Amarok High. VE 3.0 Có 225cw (ARG) 283.060 +8,28% H 2 

Amarok Extreme. VE 2.0 Cd 225c» [ARG] PB9100 *2J7% MB He 

Amarok 2/0 Comfortlina 1800v [ARG] 254560 -RORR MB o - - 2 

Amarok 2.0 Highline LBDEx [ARG] 276800 AMA AB - - Hr 

Bol 1.0 MT Bilcv [BRA] 65590 +*10,88% MIS = = =p 

Gol LE MT 1Oikcy [BRA] J2750 MK MIS o - - -. 2 

Gol 16 1EV AT 120cv [BRA] BOSS ENE ME = = - E 

Jetta 4 TS! Comfortine 150cw [MEX] 157720 «286% AE - E BH 6 

Jetta RLing 150cv [MEX] 15720 08% o - E EE 

Jetta ELI 230cr [MEX] 182750 “0% 6 do Mk E 

Nívus 200 TS Comfortkne 128cv [BRA) 105.120 +12,35% AIR - mM 6 

Nivus 200 TSi Highline 128cv [BRA] I2L890 *1298% ME Md bb E 6 

Polo 1.0MPiMT Bdey [BRA] EMO 25H MIS - = = q 

Polo 1.6 MSi MT 117cw [BRA] 80130 *L38% MS o - = - 4 

Polo LB MSLAT L17ev [BRA] BL230 0,85% MB = - - q 

Palo 200 TSi Comfortine 1280 [BRA] DE890 5% 5 = - Ma 

Polo200 TS Highline L2Bcw [BRA] MG +B0E% ATA = - E 4 

Polo GTS AT 1500» [BRA] 126190 +588% AT . Ha 

Saveiro Robust Cs LE 10Mcv [BRA] 70990 +258% MIS = - 2 

2 Saveiro Trend Ce 16 104ey [BRA] 2950 DR MS = - - 2 

z Saveiro L6 Robust Cd 104cy (BRA) 700 450% MIS o - - E 

dimny 1.3 4X4 45port MT B5cx [BRA] 122990 BU MIS + = = 2 Saveiro Cross LG LEV Cd 100€s [BRA] 107380 MK MS = - Er 

Jimmy 1.3 0X0.4 Forest MT B5cv [BRA] 129990 = M5 + = = 2 Taos Comfortiina 250 75 150c» [BRA] 12090  - o o - Eme: 

Jimny Slarra GXU Sou MT 10Bcv [JAP] 145990 1a MIS = - EH 2 Tãos Highline 250 TSi 15Dev [BRA] 1020 - nm HE oae 

Jimny Sierra UXG ABBrip 10Bcw [JAP] 153880 aa o. He T-Cross Senso TS 116cv [BRA] 7290 “1,35% AB = = - 6 

Jimny Sierra UDUU USryle At LOBcy [JAP] 166.990 +19,59% ATM - E 2 T-Cross 200 TSiAT. 128cw [BRA] 10720 2774 5 o = - Bs 

Vitara 4Sport 146cv [HUN] 162990 = ATE -. Hoy T=Cross Conf 200 TS 128cv [BRA] 135980 -8,27% AI .- HE 

Vitara 4Style 146cw [HUN] Voss sas se - E HEY T-Cross High. 250 TSi 15Dcv [BRA] 15350 «280% 6 - EE 

Tm cêritomnhds ORMOMNSOO viusisus ira (on Basso Mom MIS oa 
NomegOrgomPotância coradas Des Câmbio AEB DOS MM AB Vitus LGMSILITOV [BRA] SSB +608% AE = = = a 
Corolla 2.0 Gil 177cv [BRA) 132880 MA DT - E E 7 virtus Comf. 200 TSi 128€v (BRA) 10480 208% MB - - E 4 

Corolla 2.0 GR-5 177cv [BRA] 157380  - To dt 3 7 Virtus Highline 200 TSi 128cv [BRA] 115300 008% ME = - Mg 

Corolla 2.0 Xei 177cw (BRA) 12190 «MK 700 - EH 7 Virtus GTS 150ew [BRA] 133080 +5,38% AMB  -  - 4 

Corolla 2.0 Abtis Premium 177cw [BRA] 155190 18% 7 Ed E E 7 Voyage 10 Rcv [ERA] 75890 10% MIS = =. 2 

Corolla 2.0 Hybrid Altis 10Lcv (BRA) 162190 - Wo o - E E 7 Voyage 6 EV 104cw (BRA) 81090 44% MIS = = = é 

Corolla Hybrid Altis Prerm 101cv [BRA] 14990 - o HH mw Voyage 15 16V 120cv [BRA] BB200 +T% NB .- =. ê 

Corolla Cross XR 177cu [BRA] 150280 = To o - ET 

Cora Os E 177 (88 mem or 67 
Carla Cross XRV Hybrid 101cv (BRA) 18570 - ET = BM E 7 MomejligempPotincsa Taca Des Cambio AE SS) MM ARO 
Coreia Cross XRX Hylriel LOLev [BRA] 13380 - no - HE? 580 TE RDesign 407cv [EUA] 34950 188% 4 E E ET 

Hilux Cd SRD, 4XG 177c [ARE] 243700 MA ME + - 3 550 TE Polestar Eng. 407cw [ELA] 381950 20% 0 E EH EH 7 

Hilux Cd SRV 2.7 E 4X4 1630 [ARG] 215890 “UM AE + - E 7 890 TE Recharge Inscription 407cv [CHN) sms 407% 8 E E HT 

Hilux Cd SRV 2.80, 4X 177cv [ARG] 2E2 190 *480% ATE . Hã KDW0 Recharge Insc. Ex 262cv (BEL) 20 “MK Si E E RÕgTY 

Hilux Cd 2.8 SRX E UXG L7Tev (ARG) 292290 MK NE - - EB XCHO Recharge Inscription 2620v [BEL] eso - [E 3H 7 

Hilux Es 2.8, 4X4 177ev [ARG] eme - ME - - Ha XEMO Recharge R-Design 2520» [BEL] 2550 1,7% 4 E E ET 

RAVG 5X Connect Hybrid [JAP] 282490 “185% 7 E EE? XC40 Recharge Pure Eletric 408cv [BEL] 392950 Mm ER y 

Sw 27 SRV4XE 7 Lug flex LB3cv [ARG] 266890 10% ME - - E 3 XCSO TA Momentum 407cw [CHN] 384950 3% ME E E ET 

Swi 28 SRX UXA 5 Lug O 177cv [ARG] 374090 +*100% ME «= 7 XC&O TO Inscription 407cv [CHN] 384950 +753% Na = 7 

Swil 2.8 SRX WMM 7 Lug O. 177ev [ARG] 380290 HMA AME + = E 7 XD&O TE R-Design 407ev [CHN] ss 1204 8 E E HT 

Yaris 15 LS CVT 11Dcv (BRA) 102590 aM% CT o - E E 7 XCSO TE Polestar Eng. 407cv [CHN] uso 518% ME Mk KT 

Yaris 5 XS CVT 110cw [BRA] SEBO MIS CT - - He XC90 TE Momentum 4O7ev [SUE] qu80 0% ma E E ER 

Yaris 1,5 X=Way CVT 110cv [BRA] 11390 25% DT. -. Ke XC90 TE Inscription 407ev [SUE) sos am as EM EÕãE 

Yaris 13% Live 110cv [BRA] 400 -BML% ENT + = - B XCS0 TE R-Design 407cv [SUE] 539.950 -1,25% AB NM B 

Yaris L5 XL Plus CVT 110cw [BRA] BSB MK DT - - ER 
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lirros de gasolina e 
39.5 milhões de litros de 

o —=— sm 
— e. — 

Reportagem cheia de surpresas 
Pneus murchos foi um assunto que deu o que falar e até rendeu prêmio 

m texto sobre calibragem de 

pneus (edição 269, de de- 

zembro de 1982) me rendeu o 

Prêmio Chico Landi de Jornalismo 

Especializado e um carro zero-km, 

nada menos que um Fiat Spazio TR 

L3, o hatch da Fiat na versão espor- 

tiva (TR vinha de Turismo Racing). 

E a entrega simboólica das chaves foi 

feita pelo próprio piloto Chico Lan- 

di (o primeiro brasileiro a correr na 

Fl), na sede da Anfavea (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores), em São Paulo (SP). 

Tudo começou com uma mensa- 

gem de leitor. Uma das coisas que 

eu fazia na época era responder a 

correspondência da seção Correio 

Técnico. E chegou uma carta em que 

o leitor perguntava como poderia 

ter certeza de que um calibrador de 

pneus marcava a calibragem corre- 

tamente? Comecei dizendo que cali- 

bradores são instrumentos de preci- 

são e, portanto, supõe-se que sejam 

96 QUATRO RODAS NOVEMBRO 

aferidos. Mas, enquanto escrevia, 

passei a refletir e questionar se seria 

isso mesmo. Ai me deu aquele estalo: 

a revista tinha acabado de comprar 

um calibrador novo e eu não tive 

dúvida: liguei para a fabricante do 

instrumento, a Schrader do Brasil. O 

gerente de vendas da empresa, Paulo 

Novoa, me deu várias informações e 

disse que poderia me ajudar na res- 

posta ao leitor. A carta, porém, virou 

uma pauta. Resolvi fazer um teste de 

calibradores de pneus, 

Comecei por avaliar calibradores 

manuais à venda no mercado. En- 

CHARLES 
MARZANASCO 
Jornalista, trabalhou 
nove anos como 

repórter na QUATRO 

RODAS, dez anos 

como assessor do 

piloto Ayrton Senna 

e é5 anos na Audi 

contrei oito marcas diferentes. Os 

testes foram feitos na Fábrica II da 

VW, na antiga unidade da Vemag 

(Veículos e Máquinas Agricolas S/A), 

no bairro do Ipiranga, em São Paulo, 

com a assessoria do engenheiro Jose 

Carlos Marcos da Silva, então analis- 

ta de engenharia experimental, 

Naquele tempo, os calibradores 

manuais não tinham nada de tecno- 

lógicos. Eram bem simples mesmo. 

Também os pneus não eram como 

são atualmente. A coisa toda era 

mais rústica. E, no final das contas, 

os calibradores manuais se sairam 

bem. Na faixa de 20 a 30 libras de 

pressão, somente dois foram repro- 

vados. Os outros seis passaram. À 

imprecisão deles não era tão grande 

e aparecia somente em pressões mais 

baixas, de 10 libras, ou mais altas, de 

d0 e 50 libras. Aprendi, porém, que o 

problema desses instrumentos é que 

eles perdem precisão com o tempo 

de uso, mau uso ou falta de aferição. 



QUATRO RODAS sempre foi mui- 

to rigorosa nos testes. Por isso, tratei 

de aferir nosso calibrador. Estava 

certo. Só providenciei um plástico 

para guardá-lo, pois outra coisa que 

a reportagem me ensinou foi que 

calibradores protegidos de sujeira e 

umidade podem durar a vida inteira. 

Depois dos manuais vieram os 

maiores, desses que ficam nos postos 

de combustível e borracharias, com 

compressores de ar e manâômetros 

para medir a pressão. Aferimos os 

equipamentos de 50 estabelecimen- 

tos da cidade de São Paulo e também 

nas estradas da região. A conclusão 

foi que 60% deles apresentavam 

erro. O desvio chegava a 5 libras/ 

pol”. Uma justificativa para isso po- 

deria ser o fato de que a maioria fica- 

va exposta ao sol, à chuva e à umida- 

de. Outra era de que os instrumentos 

não passavam por manutenção. Os 

proprietários dos postos e borra- 

charias simplesmente instalavam o 

equipamento. Não havia fiscalização 

legal alguma e os donos também não 

achavam que precisavam chamar 

um técnico periodicamente para 

verificar se os calibradores estavam 

marcando a pressão certa. 

O leitor tinha razão de perguntar. 

Quantos pneus deveriam estar To- 

dando naquele momento com cali- 

bragem errada? Com essa pergunta 

na cabeça, lá fui eu checar a calibra- 

gem de nada menos que 300 carros, 

para encontrar a resposta. Usando 

um calibrador aferidor máster que a 

Schrader forneceu, visitei postos de 

combustíveis, estacionamentos de 

feiras e supermercados da cidade. 

A primeira constatação da pesquisa 

foi que a maioria dos motoristas não 

calibrava os pneus semanalmente, 

como é recomendado. Pouquissimos 

tinham calibradores manuais pró- 

prios. E a maioria, quando lembrava 

de calibrar, deixava o serviço a cargo 

dos frentistas — que nem sempre sa- 

biam quais as pressões corretas para 

os diferentes tipos de pneus. Muitos 

dos motoristas abordados se surpre- 

endiam porque não imaginavam que 

poderia haver diferença entre o que 

o calibrador apontava e a realidade. 

O levantamento apurou que 90% 

dos 300 carros pesquisados rodavam 

com calibragens incorretas. Sendo 

que cerca de 50º deles apresen- 

tavam pressão de 4 a 10 libras/pol 

abaixo da indicada pelos fabricantes. 

Considerando que em um teste 

que fizemos em nossa pista com um 

veiculo em que os pneus estavam 

calibrados com 5 libras/polí a me- 
nos, foi verificado que o consumo de 

combustível aumentou 4,9%. E que 

outras pesquisas apontavam que, 

no Brasil, o consumo médio de um 

automóvel era de 1.500 litros de ga- 

solina e álcool por ano, concluímos 

então que seriam consumidos 12.750 

milhões de litros a mais por conta 

das calibragens malfeitas. Ou seja: se 

metade da frota (que naquela época 

era de 8,5 milhões de veículos a ga- 

solina e 500.000 a álcool) não esti- 

vesse rodando com pneus murchos, 

poderiamos economizar 305 milhões 

de litros por ano, Multiplicando pelo 

preço dos combustíveis, isso repre- 

sentaria uma economia de quase Cr$ 

44 bilhões. O que era muito dinheiro. 

Eu havia inscrito duas repor- 

tagens no Prêmio Chico Landi de 

1983. Uma era essa dos calibradores 

e a outra falava sobre o comércio de 

carros usados, sobre a qual já escrevi 

nesta coluna, na edição 742 de feve- 

reiro de 2021: “Carro usado, comeér- 

Enquanto 
escrevia, passei 

a refletir e 
questionar se 

seria isso mesmo. 
[...) Resolvi 

fazer umteste 
de calibradores 

de pneus 

cio de mentiras”, Eu estava louco 

para ganhar o Spazio TR, que era 0 

carro mais caro da Fiat, patrocina- 

dora da premiação, na época. Mas 

depositava minha esperança na ma- 

téria dos carros usados, porque era 

a mais polêmica, e também a mais 

engraçada, contando as artimanhas 

dos comerciantes, que muita gente 

nem imaginava. 

Eu aguardava ansioso o resultado, 

mas, no dia em que foi divulgado — 

naquele tempo as notícias chegavam 

por telex (um sistema de comunica- 

ção ancestral da internet) =, eu es- 

tava de saída e apressado porque o 

chefe de reportagem Emilio Caman- 

zi me aguardava no estacionamento. 

Por isso, bati o olho na mensagem e, 

quando vi que a materia de usados 

foi indicada como destaque, amas- 

sei o papel, joguei no lixo e nem falei 

nada para ninguém. 

Saí da redação e, a caminho do 

elevador, encontrei o diretor de re- 

dação Osmar Mendes Júnior, que 

logo veio me dando os parabéns pelo 

prêmio. “Não ganhei! Só fui Des- 

taque”, respondi. “Ganhou!”, ele 

disse. “Como? Está louco!”, retru- 

quei. “Você ganhou com a matéria 

dos pneus murchos”, esclareceu, Na 
pressa, não li o telex inteiro. Quan- 

do cheguei ao estacionamento, o 

Camanzi já estava impaciente, mas, 

antes que ele reclamasse, anuncei a 

boa-nova e a vida seguiu. Até hoje 

rio muito dessa confusão, Ea 

CEE ai VAN 

Chico Landi [dir.] me entregou as chaves 
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TOP TEN 

Todos contra — 
James Bond 
Um grande herói precisa de 
vilões à altura e com os € s, Em 007 - Um Novo Dia poro Morrer [2002]. James Bond [Pierce Brosnan] a bordo 

de seu Aston Martin V12 Vanquish com todos os acessórios especiais [incluindo 
nos filmes do age nte 007 invisibilidade] escapa de um ameaçador Jaguar XKR pilotado pelo inimigo Zao, 

; igualmente tunado com armas e pneus com cravos para a neve. O filme 
não poderia ser diferente é considerado um dos piores da franquia, mas essa perseguição é épica, 

+. 

No início de DO7 - Quontum of Soloce (2008), Em DO7 contra o Homem com o Pistolo de 007 - Licenço poro Motor [1989] apresenta 
o agente [Daniel Craig] praticamente destrói Ouro (1974), James Bond [Roger Moore) um espião [Timothy Dalton] mais sombrio 
seu Aston DBS para se livrar de rivais ao enfrenta o vilão, que tinha um AME Matador. e menos equipado. Já o vilão Franz Sanchez 
volante de alguns Alfa 159, sedã que pode- O carro em questão voava de verdade. Era um rodava em um Maserati 425i Biturbo, que 
-se dizer tem cara de poucos amigos. voo curto, mas suficiente para as gravações, roubou a cena entre os amantes de carro. 

No filme DO7 - Contra Spectre (2015), O primeiro da série, 007 Contra Goldfinger Em 007 - Os Diamantes São Eternos (1971), 
(Daniel Craig] tem que escapar do (Sean Connery, 1964), traz o vilão Auric o vil Ernst Stavro Blofeld tem um Mercedes 
assassino Sr. Hinx, que dirige pelas ruas de Goldfinger utilizando um Rolls-Royce 600 Grosser. À limosine blindada com fama 
Roma nada menos que um Jaguar C-X75, Phantom Ill equipado com compartimentos de tanque de querra, na vida real, tornou-se 

superesportivo que nunca foi lançado. secretos para fazer contrabando de ouro. a preferida dos chefes de Estado. 

FOTOS Di UML GAÇÃO 

DO7 - Nunco Mois Outro Vez [1983] apresenta Em 007 contro GoldenEye (1995), 0 agente A sedutora vilã Fiona Volpe, de 007 - Operoção 
uma perseguição com o agente [Sean secreto (Pierce Brosnan] a bordo do clássico  Relômpogo (1965), pilotava um Ford Mustang 
Connery] em uma moto Yamaha XJ 650 e Aston Martin DBS consegue se desvencilhar conversivel. À missão do detetive [Sean 

a vilã Fatima Blush ao volante do hot hatch da malvada Xenia, ao volante da Ferrari Connery] era salvar o mundo resgatando 
francês famoso nos rallies: Renault 5 Turbo. F355 GTS. Coisa de Bond, James Bond. do sequestro duas bombas atômicas. 
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UOL. Um universo 
de possibilidades. 
8 horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, 

muito conteúdo para se informar, entreter, 
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Novo interior com Central multimídia Painel digital Smart Camera 360º Câmera para 
acabamento premium touchscreen de 10,25" colorido de 7” monitoramento 

com Bluelink de ponto cego 

EI ER eyuncaisr Hyundai.com.br EP HYUNDAI 

Imagens meramente ilustrativas. Itens de serio da versão Ultimate, um T. rip 
5 = Ga FO ntia ano de labriiação/múdelo 2021/2022. Os opelonais podem variar 

a 
rio NL K N t a it bilid d | id conforme a versão escolhida. A versão Ultimate vam equipada 

== INO transião, sua responsa Higade saliva vidas. com bancos revestidos em couro sintético de microfibra nas cores 

marrom e bege, faróis e lanternas em LED, central multimídia de 
10,25" e com acesso ao serviço Bluelink. O Eluelink não é um serviço de telecomunicação ou de seguro veicular, mas sim um serviço de monitoramento e rastreamento a distância, por meio de chip 

de telefonia movel e de tecnologia da informação veicular O veiculo na versão com teto preto ainda não esta disponível para venda. Verifique o inicio da venda com a concessionária Hyundai de sua 
preferência, À cor do veículo demonstrado na foto pode variar da cor real devido às caracteristicas de impressão da revista, As imagens apresentadas foram tratadas e contam com efeitos para dar mais 

destaque as características. Garantia Hyundai de 5 anos: o periodo de 5 anos já contempla a garantia legal de 90 dias. Início da garantia de 5 anos na data de entrega do veiculo ao primeiro proprietário, 
Uso particular; garamtia de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial; garantia de 5 2005 00 100,000 km, O que ocorrer primeiro, à garantia Hyundai de 5 anos está condicionada ã observação, 

pelo proprietário, do plano de manutenções periódicas e demais condições determinadas no manual de garantia do veiculo, disponiveis no site: vn hyundai com.br, assim como no manual do 

proprietário. A linha Hyundal CRETA Nova Geração está em conformidade com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores = PROCONVE. Para mais informações, acesse o site 

avr hyvurdacom.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: DBO0-770-3355.A Hyundai se reserva O direito de aherar, à qualquer tempo é a seu enter, itena, serviços, funcionalidades ou telas 

do aplicativo apresentados neste anúncio sem prévio aviso, 


