Testamos a nova
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Confira no test-drive do mês as nossas impressões sobre a picape
e as modificações feitas pela Nissan para recolocar o modelo na
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3008 é a joia da Peugeot
Premiado na Europa, carrão entra para a categoria de SUV de luxo
com modificações que nem fazem lembrar da versão anterior
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LÍDERES
DO SEMESTRE

F

oi uma surpreendente recuperação do mercado brasileiro, acima
da esperada. Nos primeiros seis
meses de 2017 as vendas cresceram
quase 4% em relação ao mesmo
período de 2016. A média diária de
comercialização no mês passado superou 9.000 unidades pela primeira
vez este ano. Por enquanto os bons
resultados concentraram-se nas vendas corporativas, mas o segundo semestre historicamente costuma ser
melhor que o primeiro.
Apesar de o consumidor tradicional do varejo, que sustenta o mercado
saudável, continuar retraído, o tombaço da inflação abriu espaço para algumas reduções de preços nominais.
Os preços reais (descontada a inflação) já estavam estáveis ou em queda.
Outros fenômenos do primeiro semestre: modelos há mais tempo em
produção com motores de baixa eficiência energética estão definhando;
stations, crossovers puros e esportivos
apresentaram encolhimento de até
mais de 50% (curiosamente, carros
esporte de verdade aumentaram as
vendas em 42% puxados pela Porsche); SUVs médio-compactos deram
um salto graças ao sucesso do Compass que inibiu até o desempenho do
Renegade (conforme a Coluna previu).
Assumiram liderança no nosso
ranking Fusion, Mercedes-Benz SLC,
Porsche 911 e Compass em relação
a dezembro de 2016. Jaguar aparece
duas vezes com o sedã XF e o SUV F-Pace. Creta também é outro destaque.
Classificação da Coluna soma hatches e sedãs da mesma família, independentemente do nome do modelo.
Sedãs com entre-eixos de significativa diferença classificam-se à parte

(Grand Siena, Logan, Etios e outros).
Base é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Citados apenas
os modelos mais representativos
e pela importância do segmento.
Compilação de Paulo Garbossa, da
consultoria ADK.
Compacto: Onix/Prisma, 21%;
HB20 hatch/sedã, 12%; Ka hatch/
sedã, 10,4%; Gol/Voyage, 9,9%;
Sandero, 7%; Mobi, 4,6%; Fox, 3,8%;
Etios hatch, 3,75%; Uno, 3,7%; up!,
3,3%; Etios sedã, 2,7%; Palio, 2,5%;
Grand Siena, 2,4%; Cobalt, 2,1%; Logan, 2%; Versa, 1,6%; Fiesta hatch/
sedã, 1,54%; March, 1,5%; City, 1,4%.
Dupla líder continua a crescer.
Médio-compacto: Corolla, 38%;
Civic, 19%; Cruze hatch/sedã, 15%;
Golf/Jetta, 7%; Focus hatch/sedã,
6%; Sentra, 2,8%; C4, 2,5%. Corolla
imbatível.
Médio-grande: Fusion, 30%; Mercedes Classe C, 28%; BMW Séries 3/4,
25%. Fusion retoma liderança.
Grande: Mercedes Classe E/CLS, 45%;
BMW Série 5/6, 27%; Jaguar XF, 10%.
Mercedes segue sossegado.
Topo: Mercedes Classe S, 42%; BMW
Série 7, 28%; Chrysler 300 C, 12%. Líder tradicional.

Esportivo: Mercedes SLC, 30%; Subaru WRX, 29%; Audi TT, 20%. Briga
acirrada.
Esporte: 911, 43%; 718 Boxster/
Cayman, 27%; BMW Z4, 14%. Domínio Porsche.
Station: Weekend, 71%; Golf Variant,
13%; SpaceFox, 9%. Resultado imutável.
SUV compacto: HR-V, 20%; Renegade, 15,6%; Creta, 15,2%. Honda
aguentou o tranco.
SUV médio-compacto: Compass,
53%; ix35/Tucson, 16%; Audi Q3, 5%.
Compass arrasou.
SUV médio-grande: SW4, 63%;
XC60, 11%; Pajero Full/Dakar, 9%.
Toyota mais que tranquilo.
SUV grande: Trailblazer, 35%; Mercedes GLC, 9,6%; Jaguar F-Pace, 10%.
Avanço do líder.
Monovolume pequeno: Fit/WR-X,
54%; Spin, 32%; C3 Aircross, 12%. Ficou fácil.
Crossover: ASX, 53%; Range Rover
Evoque, 36%; Freemont/Journey, 9%.
Sem mudanças.
Picape pequena: Strada, 43%; Saveiro, 36%; Montana, 11%. Strada: menos fôlego.
Picape média: Toro, 34%; Hilux, 22%;
S10, 20%. Liderança se consolida.

Roda Viva
ANFAVEA revisou para cima as
previsões para 2017. Em relação
ao ano passado, a entidade agora
espera crescimento das exportações de 35,6% e da produção,
21,5%. Números realmente estimulantes para aliviar capacidade
ociosa na indústria. Quanto ao
mercado interno vai esperar mais
um mês para sentir a temperatura política em Brasília: manteve
mais 4% sobre 2016.
NISSAN iniciou produção do Kicks nacional não apenas com
uma versão de entrada e câmbio manual por competitivos R$
70.500. O SUV compacto já havia
surpreendido ao oferecer pacote tecnológico bem acima dos
concorrentes locais. Agora se
superou com alerta de colisão e
assistente inteligente de frenagem. Desempenho é bom, apesar
da potência limitada: compensa
pelo baixo peso. Câmbio CVT, porém, mostra limitações.
PRODUZIR oito milhões de unidades de um único modelo é
marco de respeito em qualquer
mercado. No Brasil o Gol conseguiu esse feito desde 1980, quando foi lançado ainda com motor
arrefecido a ar. Depois liderou
vendas no País por 27 anos consecutivos, feito inédito. Hoje voltou ao posto de automóvel de
entrada da Volkswagen, posicionado pouco abaixo do preço do
subcompacto up!.
PETROLÍFERA estatal da Argentina, a YPF, está de olho grande no
mercado brasileiro de óleos lubrificantes. Chegou a ter 3,5%, baixou para 2% e pretende voltar a
crescer. Segunda a empresa, duas
décadas atrás os lubrificantes tinham cerca de 5% em volume
de aditivos. Hoje chegam a 25%
na linha de topo, os sintéticos. A
formulação é segredo de estado
para essas companhias.
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Duas Rodas

Que tal uma BMW por R$ 21 mil?
G 310R estreia no Brasil no segundo semestre por R$ 21.900. Nova rodaster marca
entrada da BMW Motorrad no segmento de motocicletas abaixo de 550 cilindradas

Produzida na fábrica própria do BMW Group
em Manaus, modelo teve desenvolvimento
na Alemanha com foco no Brasil

A

guardada com grande expectativa pelos
apaixonados por motocicletas, a inédita
BMW G 310 R já tem preço sugerido definido: R$ 21.900. A roadster inédita, que marca a
entrada da BMW Motorrad no segmento de motocicletas abaixo de 500 cilindradas nacional, já
está sendo produzida na nova fábrica própria
do BMW Group em Manaus (AM) e fará sua estreia na rede de concessionárias autorizadas no
segundo semestre deste ano.
“Estamos bastante entusiasmados em ver,
em breve, a nova BMW G 310 R desfilando pelas ruas do Brasil, atraindo os olhares de quem
se empolga com a vida sobre duas rodas. E
mais que marcar o início de uma nova história da BMW Motorrad no Brasil, a nova BMW G
310 R reflete, em muito, o espírito da marca de
inovar e quebrar paradigmas”, afirma Federico
Alvarez, diretor da BMW Motorrad Brasil. “De-
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senvolvida na Alemanha e produzida no Brasil, teremos um foco total na qualidade deste
novo produto, que passa pela fabricação até a
atenção especial ao pós-vendas”, complementa o executivo.
A nova BMW G 310 R é a primeira motocicleta produzida no País, na fábrica própria do
BMW Group, em Manaus (AM), a partir de um
novo ciclo de investimentos, no valor de 4 milhões de euros, aplicado na aquisição de novas
tecnologias e equipamentos para produção de
novos modelos e no treinamento dos funcionários e colaboradores envolvidos nos processos
de manufatura.
Revelada ainda como uma moto-conceito
no Salão Duas Rodas de 2015, em São Paulo, a
nova BMW G 310 R se diferencia pelas dimensões compactas e pelo desenho arrojado, sem
deixar de lado o espírito de uma verdadeira

roadster caracterizado pela agilidade em ambiente urbano e vigor na estrada. A nova motocicleta também se destaca pelo conforto garantido pela posição excepcional do assento,
pelo display de LCD (cristal líquido) no painel
de instrumentos de fácil visualização, e pelos
comandos acessíveis ao piloto. A moto também
oferece um alto nível de ergonomia e segurança
ao ocupante.
A nova G 310 R é impulsionada por um
motor de 313 cm³, refrigerado a água, com comando duplo de válvulas e injeção eletrônica
de combustível. O bloco monocilíndrico é capaz de gerar 34 cv de potência (a 9.200 rpm) e
torque máximo de 28 Nm (disponíveis a 7.500
rpm). Considerando seu baixo peso (158,5 kg), a
roadster da BMW oferece uma condução ágil e
divertida, ideal para encarar o trânsito das grandes cidades brasileiras.
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Mercado

Os mais vendidos do mundo
Corolla segue imbatível como carro mais vendido no planeta,
em segundo vem a picape F-Series, da Ford

A

s vendas de carros cresceram 4% este ano,
considerando o período janeiro-maio e o
Corolla é o modelo mais vendido. O sedã
na Toyota vendeu 538.249 unidades no período,
contra 424.521 unidades do segundo colocado, a
picape F-Series, da Ford. O Golf, terceiro colocado,
vendeu 366.550 unidades.
O utilitário esportivo é o tipo de carro mais
vendido no mundo, sendo que o Honda CRV
lidera no segmento e é o quatro colocado no
ranking geral. O CVR vendeu 334.497 unidades
até maio, seguido pelo Civic (320.603) e o Toyota RAV4 (310.694).
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Veja a lista dos carros mais
vendidos no mundo

Em seguida aparecem o Polo, da Volks, com
282.010 unidades, o Focus, da Ford (281.721), o
Volkswagen Tiguan, com 281.168 unidades e a
picape Ram, fechando a lista dos dez mais com
254.605 unidades vendidas.
Embora a Toyota tenha o carro mais vendido, a
Volkswagen é que tem o maior número de modelos entre os Dez Mais: Golf, Pólo e Tiguan. A Toyota tem dois: Corolla e RAV4, assim como a Honda,
com o CRV e o Civic e a Ford, com a picape F Séries
e o Focus colocado.
Três utilitários esportivos figuram na lista dos
Dez Mais: CRV, RAV 4 e Tiguan.
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Nova geração do A5:
mais leve, potente e
assistente ao motorista

Preços (tabela de julho/2017)
A5 Sportback Attraction:
R$ 189.990,00
A5 Sportback Ambriente:
R$ 213.990,00
A5 Sportback Ambition:
R$ 239.990,00
A5 Sportback Ambition plus:
R$ 268.990,00

Motor 2.0 desenvolve 190 cv nas versões Attraction e Ambiente e 252 cv na Ambition e na
Ambition plus. Mais leve em 85 kg, o Sportback traz novidades tecnológicas em assistência ao
motorista, como o Traffic Jam Assist que assume o controle em situações de engarrafamento

E

le está longe de ser autônomo, até em razão dos entraves legislativos, mas possui
itens que já dão o gostinho ao motorista
de ver o seu carro assumindo o controle em algumas situações do dia a dia. Esse é só um dos
predicados da nova geração do Audi A5.
O carro chega ao país na carroceria Sportback com quatro opções de acabamento: Attraction e Ambiente, equipadas com motor 2.0
TFSI de 190 cv, e Ambition e Ambition plus,
que trazem o 2.0 TFSI com 252 cv.
Quando o assunto é assistência ao motorista e equipamentos o modelo traz uma combinação inteligente de diferentes tecnologias
que aumentam a segurança, o conforto e a eficiência. Por exemplo o Audi active lane assist
ajuda a manter o carro na sua faixa de rodagem e o controle de cruzeiro com Traffic Jam
Asssist, que pode assumir a direção do veículo
em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado. O modelo também
traz novidades como alerta para saída de estacionamento de vagas perpendiculares, aviso
de saída para os ocupantes e assistente para
evitar colisões, que junto aos sistemas Pre sense, oferecem mais segurança.
A lista de equipamentos de série inclui, desde a versão de entrada Attraction, faróis bi-xenônio com luzes diurnas e lanternas de LEDs,
sistema de som com Audi Music Interface,
Bluetooth, entrada USB, volante multifuncional com design de três raios, Audi drive select,
ar-condicionado automático, sensor de estacionamento traseiro, sistema start-stop, controle de cruzeiro com limitador de velocidade
e sensor de luz e chuva.

da versão Ambiente), tela de 12,3 polegadas
de TFT (thin film transistor) com resolução
de 1.440 x 540 pixels. Junto ao MMI plus com
sistema de navegação (de série nas versões
Ambiente e Ambition), que inclui monitor no
console central de 8,3 polegadas, forma a unidade central de informação. O ponto focal do
terminal MMI é o botão rotatório que também
funciona como touchpad.
O controle do MMI é feito de forma similar
ao de um smartphone, incluindo a função de
autocompletar textos. O novo sistema de controle de voz reconhece sentenças coloquiais,
como “eu quero ligar para o Peter”. Clientes
que escolherem o sistema MMI plus com sistema de navegação

Motor desenvolve
190 cv de potência
O motor 2.0 TFSI a gasolina com 1.984 cm³
de cilindrada equipa o novo A5 Sportback.
Seus principais refinamentos técnicos são o coletor de exaustão integrado ao cabeçote, o modelo de gerenciamento térmico com válvula
rotativa, o Audi Valvelift System (AVS - sistema
de levantamento de válvulas), a válvula de alívio (wastegate) elétrica do turbocompressor e
a dupla injeção de combustível. Sob carga parcial, a injeção indireta no coletor de admissão
suplementa a injeção direta FSI.
Nas versões Attraction e Ambiente, o propulsor desenvolve 190 cv de potência e torque

Infotainment
O A5 Sportback está disponível pela primeira vez com o Audi virtual cockpit (a partir
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de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,5 segundos
e a velocidade máxima é de 239 km/h. Já nas
top de linha Ambition e Ambition plus, o 2.0
TFSI rende 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em
termos de desempenho, os modelos de topo
chegam aos 100 km/h em 6 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente.
As quatro versões contam com transmissão
S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas.
Para maior economia de combustível, o câmbio oferece uma função roda-livre. O controle
seletivo de torque para cada uma das rodas
suplementa o trabalho da tração dianteira, no
caso das versões de entrada. Já o modelo de
topo vem equipado ainda com o sistema de
tração integral permanente quattro, que distribui a força para as quatro rodas conforme a
necessidade. Isso resulta em mais aderência,
controle, estabilidade e, consequentemente,
em maior segurança.

Com 480 litros no bagageiro,
o A5 Sportback tem uma das maiores
capacidades de carga de sua categoria.
O porta-malas tem acionamento elétrico
para abertura e fechamento da tampa.

Especificações Técnicas
A5 Attraction/Ambiente
Motor: 2.0 TFSI
Cilindros /cilindrada: 4 em linha/1.984 cm³
Potência: 190 cv entre 4.200 e 6.000 rpm
Torque Máx.: 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm
Tração: dianteira
Transmissão: S tronic, 7 velocidades
Peso: 1.535 kg
Comprimento: 4.733 mm
Largura: 1.843 mm
Altura: 1.386 mm
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Distância entre-eixos: 2.824 mm
Tanque de combustível: 54 l
Porta-malas: 480 l
Aceleração 0-100 km/h: 7,5 s
Velocidade máxima: 239 km/h
(limitada eletronicamente)

A5 Ambition/Ambition plus
Motor: 2.0 TFSI
Cilindros /cilindrada: 4 em linha/1.984 cm³
Potência: 252 cv entre 5.000 e 6.000 rpm

Torque Máx.: 370 Nm entre 1.600 e 4.500 rpm
Tração: integral quattro
Transmissão: S tronic, 7 velocidades
Peso: 1.470 kg
Comprimento: 4.733 mm
Largura: 1.843 mm
Altura: 1.386 mm
Distância entre-eixos: 2.824 mm
Tanque de combustível: 58 l
Porta-malas: 480 l
Aceleração 0-100 km/h: 6 s
Velocidade máxima: 250 km/h
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3008 de cara nova

Super premiado na Europa, o Novo Peugeot
3008 muda de categoria e é uma das maiores
apostas da marca nesse ano.
Modelo custará R$ 135.990,00

A

Peugeot brinda seu melhor momento no Brasil trazendo para o
nosso país o 3008 com muitas
novidades. O carro deixa de ser considerado um Crossover e entra no disputado mercado dos SUVs, com valor de
R$ 135.990,00. O carro traz muita tecnologia e não foi à toa que conquistou
24 prêmios na Europa, entre eles o “Car
Of The Year”. Além dos prêmios e de
um estilo realmente que impressiona,
o 3008 retrata para a marca um momento em que os executivos apostam
firmemente no crescimento no Brasil e
a quebra de alguns mitos.
Com a chegada do encantador e
moderno Novo SUV PEUGEOT 3008,
a Marca consolida sua estratégia
com base em quatro pilares de atuação, sendo dois deles compromissos
e cuidados específicos com o cliente
em todo o Brasil.
O primeiro pilar é o TOTAL CARE,
um programa que direciona todas
as ações da Marca a partir de uma
ruptura completa no cenário brasileiro: são 10 compromissos inéditos
que têm como base a transparência,
o cuidado, o respeito e a excelência
oferecidos ao consumidor. O TOTAL
CARE é a principal plataforma de diferenciação da PEUGEOT.
O outro pilar é o RENOVA PEUGEOT: o melhor plano de fidelização e
recompra do mercado. Ele oferece
tranquilidade, segurança e garante
valorização na troca de um usado
da marca por um novo. Com o Novo
SUV PEUGEOT 3008 a Marca pretende
estabelecer-se no segmento de SUV
médios com uma proposta inovadora, digna do seu incontestável know-how e coerente com sua estratégia
de subida de gama. Um avanço que
se materializa principalmente na adoção do novo PEUGEOT i-Cockpit® 2.0.
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Interior estiloso
O carro surpreende ao primeiro
olhar, especialmente pelo cluster digital customizado de 12,3”. Este conjunto
totalmente tecnológico é a mais recente evolução do PEUGEOT i-Cockpit®, já
encontrado nos PEUGEOT 2008 e 208,
que ganhou o sobrenome 2.0. Um
conceito inovador que revoluciona os
códigos tradicionais de condução.
O novo volante Sportdrive é compacto, com aro e base achatados, que
facilitam a pegada, além de um campo
de visão desimpedido e mais espaço
para as pernas. O cuidado na escolha
dos materiais assim como a minúcia dos detalhes – aro do volante em
couro integral, inserções cromadas,
elementos decorativos em preto brilhante – conferem ao habitáculo uma
elevada e inédita percepção de qualidade e atratividade.
A grande tela sensível ao toque
de 8’’ é como se fosse um tablet posicionado no centro do painel de
instrumentos e dispõe da tecnologia
capacitiva, que torna sua utilização
mais reativa e prática. Ele tem seis teclas bastante elegantes chamadas de
toggle switches que proporcionam
um acesso direto às principais funções de conforto: rádio, climatização,
navegação, parâmetros do veículo,
telefone e aplicativos móveis.
O cluster elevado de 12,3”, que contém um bloco de mostradores digitais
de alta resolução é dotado de um grafismo futurista. Totalmente personalizável, o painel de instrumentos reúne
tudo o que o condutor deseja ter diretamente no seu campo de visão. Com
quatro modos de visualização diferentes – acessíveis por meio de um comando no volante - o condutor pode
compor à “la carte” o que quer ver.

Interior tem estilo impactante, com destaque
para o novo PEUGEOT i-Cockpit 2.0;

Design bem diferente em elação ao antecessor
Por fora o 3008 ficou muito mais bonito que o modelo anterior. A ampla grade
com facetas cromadas é destaque. O capô longo e horizontal possui nervuras que
conferem robustez ao conjunto. Ele é prolongado por um para-brisas mais aprumado, posicionado atrás do eixo das rodas dianteiras e complementado nas laterais
por um detalhe cromado no prolongamento imediato dos faróis. A linha de cintura ficou mais alta e a proporção entre a carroceria e as superfícies envidraçadas
aumentou consideravelmente, mas o traço é sublinhado com elegância e fluidez,
tornando o perfil mais leve.
Já a linha superior do capô é prolongada por um vinco que integra as maçanetas
das portas e alonga o veículo, conferindo-lhe delicadeza e estilo.
Mas é a traseira que ficou bem mais chamativa. Sob o vidro traseiro inclinado,
uma faixa horizontal em preto brilhante integra as lanternas de LED opalinas. Elas
têm as três inevitáveis “garras” que constituem a inconfundível assinatura visual da
PEUGEOT – tanto de dia como de noite.
Essa concepção inteligente não se limita a oferecer aos ocupantes do veículo
os melhores equipamentos de conforto e segurança do mercado. Os passageiros
do Novo SUV PEUGEOT 3008 vivem momentos extraordinários a bordo graças à
grande polivalência do veículo. Sua modularidade e funcionalidade astuciosa foram
pensadas para satisfazer todas as expectativas e enfrentar todas as situações.
Para um carregamento inabitual, o banco traseiro rebatível fracionável 2/3-1/3
Magic Flat cria um assoalho plano. No caso de uso de carga ou atividade de lazer,
o assoalho de dois níveis permite otimizar sem esforços o volume do porta-malas.
Para levar um objeto muito longo, o rebatimento do banco do passageiro da frente
libera um comprimento de três metros.
Ele também conta com uma arquitetura otimizada. Com dimensões externas
que se situam na média do mercado, seus volumes internos estão entre os mais
generosos do segmento.
Assim, a exemplo de toda a habitabilidade interna, o volume do porta-malas também melhorou bastante em comparação com a geração anterior. Com
uma capacidade de 520 litros o porta-malas tem um dos chãos de carga mais
baixos da categoria.
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Carro mais leve e
motor mais eficiente
Os efeitos benéficos da nova plataforma EMP2, aliados a um verdadeiro
aperfeiçoamento da proporção peso/
dimensões/prestações em todos os níveis, permitem obter um ganho de 100
kg em média em relação à geração precedente. O Novo SUV PEUGEOT 3008
pesa apenas 1.567 kg. O motor 1.6 THP
de 165 cv, abastecido apenas com gasolina, faz bem seu papel. Seu torque
imponente surge antes das 2.000 rpm
e lança o Novo SUV PEUGEOT 3008
com vigor. O balanço entre boa potência, torque e carroceria moderna resulta em ótimos números de consumo e
diversão para todos a bordo.
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E para dar o suporte devido ao
1.6 THP, o câmbio automático de
seis marchas com opção de trocas
manuais por meio da alavanca ou
dos Paddle Shifters se torna peça
chave. Com escalonamento preciso
e trocas bem programadas, graças
à tecnologia do seletor de marchas
com acionamento elétrico, o câmbio do SUV PEUGEOT 3008 está totalmente preparado para o trânsito
das cidades brasileiras.

Mimo para os primeiros
O e-Kick (patinete dobrável com

assistência elétrica (e-Kick) by MICRO) será um presente da PEUGEOT
para os primeiros compradores do
PEUGEOT 3008. Uma forma de mostrar a preocupação da marca com a
mobilidade urbana e, também, de
trazer ao Brasil uma das principais
qualidades da Marca no mundo: a
versatilidade.

Dois bancos dianteiros
possuem massageador
Outro diferencial no interior do
carro são os bancos do motorista
e passageiro dianteiro – com mas-

sageador. O sistema pneumático
com oito bolsas de ar proporciona
uma experiência singular, com cinco tipos de massagens diferentes
que podem ser selecionados separadamente pelo condutor e passageiro diretamente em um botão
exclusivo, situado na estrutura do
banco. O 3008 traz teto solar panorâmico – tradicional na maioria
da linha Peugeot– mas que, agora,
tem abertura automática, feita por
meio de um botão na parte superior da cabine. Além disso, o teto
vem com uma iluminação azul,
Ambient Light, em led.
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Mercado

Financiamentos seguem em alta
Enquanto os novos sofrem queda até mesmo em financiamentos,
os carros usados avançaram 7.4% nessa modalidade de compra

O

s financiamentos de veículos
novos e usados avançaram
7,4% no primeiro semestre
do ano, encerrando o período com
um total de 2.425.796 unidades financiadas, entre autos leves, motos e pesados. Desse total, foram
vendidos a crédito 845.217 veículos novos nos seis primeiros meses
do ano, queda de 3,9% em relação
ao mesmo período de 2016. Já os
usados atingiram 1.580.579 vendas
a crédito no primeiro semestre do
ano, avanço de 14,6% na mesma
base de comparação.
O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA, uma das
maiores bolsas do mundo em valor de
mercado, e a Cetip, maior depositária
de títulos privados da América Latina.
A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base privada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados
como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que
o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.
Entre os automóveis leves, as unidades novas recuaram 1,5% no primeiro semestre do ano, em relação ao
mesmo período de 2016, ao somarem
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513.686 carros financiados. Já os autos
leves usados cresceram 14,4%, na mesma base de comparação, e totalizaram
1.452.348 unidades financiadas nos
seis primeiros meses do ano.
“Desde fevereiro o volume médio

diário de financiamentos de autos
leves novos (em dias úteis) vem crescendo mês a mês. Porém, esse crescimento acumulado no semestre não
foi suficiente para superar o mesmo
período do ano passado. Consideran-

do dados da conjuntura econômica,
principalmente emprego e confiança,
ainda é cedo para falar na recuperação do setor”, afirma Marcus Lavorato,
superintendente de Relações Institucionais da B3
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Mercado
CDC é a mais utilizada pelos consumidores
No primeiro semestre do ano,
os autos leves com até três anos de
uso mostraram queda de 7,9%, enquanto os autos leves com nove a
12 anos de uso avançaram 43,8%,
na comparação com o mesmo período de 2016, com 234.888 carros
negociados. Seguindo o mesmo
desempenho de alta, os carros
com mais de 12 anos avançaram
31% e somaram 77.917 unidades
e os autos leves de quatro a oito
anos de uso registraram alta de
17% e somaram 823.713 unidades
vendidas a prazo.
Considerando as modalidades
de financiamento, o CDC foi a única categoria que avançou no pri-
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meiro semestre do ano, e continua
sendo a mais utilizada pelos consumidores, com 2.003.569 unidades negociadas, alta de 11,6% na
comparação com o mesmo período de 2016. Já o consórcio recuou
7,1% ante os seis primeiros meses
de 2016, com 366.637 unidades
O prazo médio de financiamento de autos leves com até três anos
de uso aumentou de 42,2 para 43
meses no primeiro semestre do
ano, em relação ao mesmo período de 2016. No período, o prazo
para carros com quatro a oito anos
de uso também avançou de 42,6
para 43,3 meses, na mesma base
de comparação.
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Test-Drive

Testamos a nova

Nissan Frontier

Frontier está apenas 2 cm mais longa,
com 5,25 m de comprimento.
A largura passou de 1,78 m para 1,85 m e
o entre-eixos diminuiu 5 cm, para 3,15 m.

Picape ficou mais confortável sem perder a força. Custo-benefício é o ponto
forte da Frontier, mas faltam alguns detalhes essenciais como mais air-bags

Q

ue as picapes estão cada
vez mais com cara de
automóveis de luxo com
caçamba, não é mais uma novidade e dentro desse conceito a
nova Nissan Frontier aposta alto
em conforto, mas sem perder a
robustez. No nosso test-drive
com a Frontier comprovamos
que as mudanças processadas
nessa nova versão têm tudo
para recolocá-la em um melhor
patamar de vendas.
Essas mudanças começam
pelo peso com o reforço estrutural ao chassi, que agora conta
com oito barras transversais nas
longarinas e, mesmo assim, ficou 14 kg mais leve. O regime se
estendeu para a carroceria, que
perdeu 94 quilos, e o motor 10
kg mais leve. No total a picape
ficou 146 quilos mais leve, o que
trouxe resultados bem perceptíveis na condução.
Sem perder capacidade de
carga (1050 quilos) ganhou
suspensão traseira com molas
helicoidais em vez de feixes de
molas semielípticas. Com essa
alteração nota-se mais conforto
e silêncio de rodagem, além de
reduzir a sensação de que o veículo “flutua” em velocidade.
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Na nossa avaliação em trechos
urbanos e um pouco de estradas
de terra bem esburacado, a suspensão absorve bem o terreno e
não apresenta oscilações laterais
excessivas. (Na apresentação do
modelo Tuiuti comprovamos isso).
Em resumo a Frontier salta menos
sobre imperfeições e não ameaça
soltar a traseira a cada curva.
A Nissan também optou por redução de cilindrada: baixou de 2,5
para 2,3 litros, compensada pelo
emprego de um segundo turbocompressor. Dessa forma o novo motor
produz potência (190 cv) e torque
(45,9 m.kgf) iguais aos anterior.
O motor garante bom desempenho. Mas acima de 3.000 rpm
o ruído se torna sensível na cabine, mas nada que comprometa o
conforto. Em curvas, a suspensão
mostra bom controle e os pneus
(255/70 R 16) desenhados mais
para asfalto seguram bem.
A Frontier tem agora transmissão
automática de sete marchas que
permitiu relações iniciais mais curtas.

Mais capricho no interior
A Frontier ganhou muito com novos acabamentos e equipamentos no seu
interior. A versão LE equivale à antiga SL e tem bancos com revestimento tipo
couro, central multimídia, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, ar digital duas zonas, com saídas traseiras, controles de estabilidade e tração, assistente de descida, banco do motorista com ajuste elétrico e os dianteiros aquecidos,
faróis full led e partida sem chave.Uma tela LCD entre os instrumentos ajuda a
modernizar o desenho do painel. A central Multi-App tem 2 GB de memória para
baixar aplicativos e arquivos, porém a tela de apenas 6,2 polegadas sensível ao
toque poderia ser maior.
Outro ponto que pode ser melhorado. Ela só tem dois airbags e faltam encosto de cabeça e cinto de três pontos para o terceiro ocupante traseiro.

Consumo

Segundo o Inmetro, a Frontier fica
na categoria B do programa de etiquetagem Conpet. Sâo 8,9 km/l de diesel
na cidade e 10,1 km/l na estrada.
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Test-Drive

Ficha técnica
Nissan Frontier LE
Preço: R$ 166.400,00
Motor: diesel, diant., longit., 4 cil.,
2.298 cm3, 16V, biturbo, 190 cv a
3.750 rpm, 45,9 mkgf a 2.500 rpm
Câmbio: Aut., 7 marchas, 4×4
Suspensão: duplo A (diant.),
multilink (tras.), 31,6° ângulo de
ataque, 27,2° ângulo de saída,
29,2 cm vão livre
Freios: discos ventilados (diant.),
tambor (tras.)

Pontos fortes

Poderia ser melhor

- Dirigibilidade
- Boa performance com o
novo câmbio de sete velocidades
- Nova suspensão traseira Fivelink

- Falta o terceiro encosto de
cabeça no banco traseiro
- Cinto central de dois pontos
- Giro alto do motor dá a
impressão de esforço
excessivo nas saídas
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Direção: hidráulica
Rodas e pneus: liga leve, 225/70
R16
Dimensões: compr., 525 cm;
largura, 185 cm; altura, 185,5
cm; entre-eixos, 315 cm; peso,
1.985 kg; caçamba, 1.050 kg,
805 l; tanque, 80 l
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Lançamento

Feito no Brasil

Kicks passa a ser produzido no Complexo Industrial de Resende e ganha mais versões e
cores. Preços começam em R$ 70.500 e beiram os R$ 95.000 na versão mais cara

A

ntes importado do México, o Nissan Kicks
passa a ser produzido no Brasil, no Complexo Industrial de Resende (RJ), o que
permitiu a montadora ampliar a quantidade de
versões e cores.
Com a chegada às lojas ainda neste mês de
julho da nova versão S com câmbio XTRONIC
CVT, o crossover compacto passa a ter uma linha
completa, com preços começando em R$ 70.500,
na versão S com câmbio manual de cinco marchas. Entre os equipamentos introduzidos pelo
Nissan Kicks brasileiro estão os inéditos – para o
segmento – alerta de colisão e assistente inteligente de frenagem, itens opcionais para a versão
topo de linha SL. O crossover compacto também
traz para os consumidores o sistema multimídia
“Nissan Multi-App”.
Os novos itens juntam-se à lista de equipamentos diferenciados que o carro trouxe para os
brasileiros no ano passado, quando foi lançado
mundialmente no Brasil durante os Jogos Rio
2016. Entre eles, a Visão 360º com Sistema Inteligente de Câmeras, o Detector de Objetos em Movimento (Moving Object Detection), o Controle
Inteligente de Chassi (Chassi Control), que reúne
o Controle Inteligente em Curvas (Active Trace
Control), o Estabilizador Inteligente de Carroceria (Active Ride Control) e o Controle Inteligente
de Freio Motor (Active Engine Brake), que atuam
na suspensão, freios e também na estabilidade.
Outra novidade é a ampliação da oferta de cores
para a linha do modelo fabricado no Brasil. Uma
delas é a vermelho “Malbec”.

Versões e Preços
Kicks S
O Nissan Kicks brasileiro tem como primeira
opção, com preço sugerido de R$ 70.500, a versão S com câmbio manual, com airbags duplos
frontais; ar-condicionado; alarme perimétrico;
bancos dianteiros com a tecnologia Zero Gravity®; acabamento de tecido nos bancos; fixadores
traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX); cinto
de segurança de três pontos para todos os cinco passageiros; freios ABS com EBD e assistência
de frenagem (BA); rádio com entrada para mp3
player, conector USB e Bluetooth™ para conexão de telefones celulares; retrovisores na cor da
carroceria e com regulagem elétrica; maçanetas
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internas das portas cromadas e externas na cor
da carroceria; coluna de direção com ajustes de
altura e profundidade; direção com assistência
elétrica e com comandos do computador de
bordo, comando de telefone e rádio no volante;
rodas de aço de 16 polegadas com calotas; sistema de partida a frio FLEX START®; travamento
central automático das portas com o veículo em
movimento e vidros dianteiros e traseiros com
acionamento elétrico. A versão pode também
ser equipada, opcionalmente, com os controles
de tração e estabilidade (VDC) e o sistema inteligente de partida em rampa (HSA), itens que fazem parte do “Pack Safety”.
Kicks S CVT
O Kicks S equipado com transmissão XTRONIC CVT com modo Sport chegará às concessionárias ainda este mês por R$ 79.200. Esta versão,
além do câmbio, já traz todos os itens de série da
S manual com o “Pack Safety” e, além disso, agrega rodas de liga leve aro 16 calçadas em pneus
205/60 R16 e faróis de neblina.
Kicks SV
O crossover brasileiro ganha também uma
inédita versão SV – diferente da edição limitada SV “Limited” trazida para o Brasil do México
–, que é equipada exclusivamente com câmbio XTRONIC CVT com modo Sport e sai por R$
85.600. Esta nova versão de produção em série
tem os mesmos equipamentos da versão S CVT
com acréscimo da câmera traseira com imagem
integrada à tela do rádio; chave inteligente presencial (I-Key); sistema eletrônico de ignição

(Push Start) sem o uso da chave; parachoques
frontais e traseiros na cor do veículo; retrovisores
externos com regulagem elétrica e indicador de
direção de LED; rodas de liga leve aro 17; sensor
de estacionamento; sistema de navegação integrado ao painel e tela sensível ao toque colorida
de sete polegadas integrada ao rádio e controles
de tração e estabilidade (VDC) com sistema inteligente de partida em rampa (HSA). Como opcional, o “Pack Plus”, inclui acabamento de couro nos
bancos e airbags laterais e de cortina.
Kicks SL
Completando a linha nacional, a versão SL ganha novos equipamentos, que a diferenciam do
modelo trazido até então do México: maçanetas
cromadas, sistema multimídia Nissan “Multi-App”,
retrovisores com rebatimento elétrico automático (recolhem-se com o desligamento do motor
e se abrem com o acionamento da ignição) e
quatro novas combinações de pintura externa
“2-Tone”, que se somam à conhecida cinza com
teto laranja. Além desses itens, a versão vem com
o Controle Inteligente de Chassi (Chassi Control),
que reúne avançados sistemas eletrônicos como o
Controle Inteligente em Curvas (Active Trace Control), o Estabilizador Inteligente de Carroceria (Active Ride Control) e o Controle Inteligente de Freio
Motor (Active Engine Brake); além do acabamento de couro nos bancos; acendimento inteligente
dos faróis; airbags laterais e de cortina; ar-condicionado automático digital; Visão 360º com Sistema Inteligente de Câmeras, Detector de Objetos
em Movimento (MOD) e painel de instrumentos
TFT. O preço sugerido é de R$ 94.900.

Motor e transmissão

O Nissan Kicks é equipado com a segunda geração do confiável motor HR16DE 1.6 de 16 válvulas, que conta com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS) e sistema
Flex Start System (FSS), que eliminou o tanque de partida a frio. Ele desenvolve 114 cavalos de
potência máxima a 5.600 rpm e torque máximo de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.

Consumo

Os consumos na cidade para o câmbio manual, de acordo com medições do Inmetro, são de
7,8 km/l (Etanol) e 11,1 km/l (Gasolina) na cidade. Na estrada, a versão com pedal de embreagem
marca 9 km/l (Etanol) e 13 km/l (Gasolina), respectivamente. Com a transmissão XTRONIC CVT as
médias são de 7,7 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada, com etanol, e 11,4 km/l e 13,7 km/l com
gasolina, respectivamente nos dois tipos de ciclo.
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Aceleradas

Hyundai amplia oferta de central multimídia para alinha HB20.
O Sistema multimídia passa a ser oferecido em todas as versões do HB20 2018:
será item de série nas mais completas e opcional nas mais básicas

Série especial
confirmada para o Brasil

Audi A8

é o primeiro em série
a “andar sozinho”

N

o Audi Summit 2017, realizado pela
marca em Barcelona, a Audi mostrou
o A8, primeiro carro com nível de automação 3 que será produzido em série no
mundo. Este nível permite que o motorista
tire as mãos do volante quando o veículo estiver a uma velocidade de até 60 km/h e se
distraia fazendo outras atividades.
Tudo isso
se deve a inteligência
artificial do
carro e ao
sistema traffic jam, que
reúne informações dos
12 sensores
ultrassônicos
instalados no
veículo e permite que o
mesmo ande
sozinho lendo placas de trânsito, velocidades dos carros
na frente e atrás, curvas, entre outras informações. Além dos sensores, o novo A8 tem
quatro câmeras de 360 graus, uma câmera
na parte de cima do para-brisa, uma câmera
infravermelha, radares e um scanner a laser–
usado pela primeira vez em um carro de produção.
Já quando uma situação de tráfego requerer a atenção do motorista, o carro vai ativar
um sistema de entrega do comando, geralmente dando ao motorista alguns segundos
para avaliar a situação e retomar o controle
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do volante. Há ainda uma câmera que monitora o condutor para identificar se o mesmo
dormiu enquanto o carro trafega. Em caso
positivo, um alerta sonoro é disparado e, se
não houver resposta, o carro encosta.
Além disso, por meio de um app de celular,
o myAudi, também é possível fazer com que
o A8 estacione sozinho, sem a necessidade
da presença
do motorista dentro do
carro.
As tecnologias
não
param
por
aí. O A8 também
conta
com suspensão capaz de
reconhecer
buracos por
meio de sensores e um
massageador
para os pés de quem vai atrás. Já em termos
de segurança, o A8 tem radares que detectam
uma colisão lateral, situação na qual a suspensão levanta oito centímetros. Desta maneira,
o impacto se dá sobre uma parte mais rígida
da estrutura de segurança.
O novo A8 chega ao Brasil no ano que vem.
Todos os detalhes do lançamento do carro e das tecnologias empregadas nele, as
mais modernas já produzidas pela Audi, podem ser conferidas nos vídeos no nosso site
www.jornalmotormais.com.br e no
facebook/motormaisjornalrp.

Lançado recentemente na Europa, o novíssimo
BMW M4 CS já está com o passaporte carimbado
para o Brasil. A data de chegada da edição especial e
limitada do cupê esportivo será confirmada oportunamente, assim como seu preço sugerido no mercado brasileiro. O motor de alta performance 3.0 litros
teve sua potência de saída elevada a 460 cv, o que
significa 29 cv a mais que o motor do BMW M4 convencional.

Novo câmbio impulsiona
vendas do Aircross
O Citroën AIRCROSS vem registrando um ótimo
resultado de vendas. Em junho, o modelo teve 945
unidades emplacadas, um crescimento de 71,2%
em relação ao mesmo mês de 2016 (552 unidades
registradas). No acumulado do ano, o modelo já
registra 4.078 unidades, um aumento de 17,3%
em relação ao primeiro semestre de 2016 (3.478
unidades). Isso faz do AIRCROSS o modelo com
maior crescimento de vendas no segmento SUV
Compacto (B2 TT ALL) no primeiro semestre.

Aston Martin Valkyrie
revela suas linhas
O Aston Martin Valkyrie – prometido hiperesportivo feito com a equipe Red Bull de Fórmula 1 – apareceu com a forma que realmente chegará ao mundo. O conjunto mecânico ainda não está confirmado
(ao menos pela marca), porém, é esperado um 6.2
V12 naturalmente aspirado.
Na cabine, haverá três telas fixadas no painel e
bancos moldados na estrutura do carro. Além disso,
a posição mais elevada das pernas – bem como o volante com comandos integrados e mostrador digital
– garante um jeitão de carro para as pistas.
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