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Testamos o Prius Fiat Argo espera
sacudir o mercado

Test
drive

Novo modelo da marca italiana é a aposta para peitar 
o Chevrolet Ônix e o Hyundai HB20 na briga pelo topo

Confira nossa
avaliação do

“foguetinho”
UP TSI

Página 6

Página 4

Página 10

Página 2

Retoque Francês
Novas C4 Picasso e Grand C4 Picasso recebem um tapa no visual e esbanjam tecnologia

“Argo
dignifica
a Fiat”

Alta Roda por 
Fernando Calmon
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Se os hatches compactos ainda 
representam de longe a pre-
ferência dos brasileiros, ape-

sar de todos os avanços dos SUVs e 
crossovers, o ano de 2017 ficará ca-
racterizado pela renovação e atuali-
zação tecnológica dos projetos em 
nível poucas vezes vistos na história 
da indústria. O primeiro a chegar é 
o Fiat Argo, cujas vendas já se inicia-
ram, enquanto o novo Polo vai de-
morar um pouco mais (ver abaixo).

Apesar de o novo compacto 
não se enquadrar como projeto 
mundial, o trabalho de desenvol-
vimento feito em Betim (MG) mos-
tra-se bastante competente. Sua 
arquitetura básica é a do Punto, o 
qual substitui, mas com grau de 
refinamento superior. Isso aparece 
de forma conspícua desde o estilo 
bem atraente (basta notar o for-
mato na parte central superior do 
para-brisa), um interior de caracte-
rísticas inéditas na marca, os cuida-
dos com as guarnições de portas 
para garantir seu fechamento com 
um quê de qualidade e até porme-
nores como iluminação na região 
dos pés do motorista.

Oferecer três opções de moto-
res – 1 litro tricilindro (72/77 cv) 
e dois quadricilindros de 1,3 litro 
(101/109 cv) e 1,75 litro (135/139 
cv) – e três opções de câmbio – ma-
nual e automatizado de cinco mar-
chas, além de um automático mo-
derno de seis marchas – demonstra 
que a Fiat decidiu cercar a gama de 
concorrentes diretos. Estes incluem 
Onix, HB20, Ka, Gol, Sandero, Etios, 
208 e C3 na ordem dos mais ven-
didos no mês passado. São três as 
versões – Drive, Precision e HGT – 
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Argo
redime a Fiat

Opinião

Alta Roda
FINALMENTE, boas notícias no mês 
de maio. Pela primeira vez, des-
de2014, as vendas de veículos no 
mercado interno reagem. Cresceram 
17% em relação ao mesmo mês do 
ano passado e, no acumulado do 
ano, mais 1,6% (considerados apenas 
veículos leves, + 2,3%) sobre igual 
período de 2016. Média de 8.900 uni-
dades/dia contra apenas 6.700, em 
janeiro último.
CARROS com motores de 1 litro su-
biram de 33% para 37% das vendas, 
sugerindo que recursos do FGTS 
irrigaram mesmo o mercado inter-
no. Estoques se mantêm dentro da 
normalidade: 33 dias. Exportações 
tiveram o melhor mês da história e 
também no acumulado dos primei-
ros cinco meses do ano. Isso fez a 
produção crescer robustos 23% so-
bre janeiro-maio de 2016.
MERCEDES-BENZ Classe C Sport 
agora é topo de linha do médio-
-grande produzido no Brasil. Motor 
2,0 turbo (245 cv; 37,7 kgfm) tem 
acelerações vigorosas. Novo câm-
bio automático de nove marchas 
permite respostas imediatas, além 
de manter velocidades de cruzei-
ro de 120 km/h a menos de 2.000 
rpm. Gerenciamento de ruído do 
escapamento também encanta. 
Preço: R$ 241.900.
FONTES da Coluna detectaram atra-
so no SOP (sigla em inglês para início 
de produção) do novo VW Polo, em 
São Bernardo do Campo (SP). Passou 
de 1º de julho para 1º de setembro 
próximo. Já SOP do sedã Virtus, de 
mesma arquitetura, se manteve em 
1º de novembro. Início de vendas se 
dá, em geral, entre 60 e 90 dias de-
pois do SOP, dependendo do inedi-
tismo do modelo.
DINAMARCA, país pioneiro em 
incentivar carros elétricos, mudou 
e resolveu retirar quase todos os 
subsídios. Resultado foi queda de 
60% na comercialização no primei-
ro trimestre deste ano, incluídos 
híbridos recarregáveis em toma-
das. Nada contra os elétricos, mas, 
quando algo dá errado, a repercus-
são aqui é a dos três macaquinhos: 
não falo, não vejo, não ouço...

cujos preços, sem incluir opcionais, 
vão de R$ 46.800 a 70.600.

O Argo significa uma guinada 
no conceito comum na marca ita-
liana de baixar preço a qualquer 
preço (trocadilho à margem). Nada 
de economizar em revestimentos 
baratos, saídas de ar do painel des-
cuidadas, plásticos com rebarbas, 
tela multimídia (no caso, de sete 
polegadas, formato de tablete e 
alta definição) ou sonegar engates 
Isofix para bancos infantis. Única 
opção estranha é o volante com 
regulagem de altura e distância nas 
versões mais caras e só em altura, 
nas mais baratas. Faróis mais efi-
cientes e sistema apurado de áudio 
indicam os objetivos buscados.

Espaço interno equivale ao do 
Onix, com vantagem de 7% no por-
ta-malas de 300 litros (no rival, 280 
litros) Seu desempenho dinâmico 
se destacou na avaliação inicial, em 
particular com o motor mais po-
tente. O de 1,3 litro se ressente de 

falta de torque para seus 1.148 kg 
de peso em ordem de marcha. Já o 
de 1 litro nem estava disponível no 
lançamento, pressupondo que dei-
xa a desejar.

Comportamento em curvas 
exemplar, embora o HGT estivesse 
com pneus mais largos opcionais. 
À posição de dirigir, bem melhor 
que em outros Fiat (volante menos 
inclinado e mais baixo), soma-se 
resposta direcional progressiva e 
precisa. Persiste, porém, curso do 
acelerador longo demais. Caixa de 
câmbio automática trabalha sem 
hesitações ou trancos. Até a regu-
lagem do encosto dos bancos dian-
teiros, por botão giratório, foge de 
padrões franciscanos da marca.

Fiat espera vender 6.000 Argo 
por mês que, se somados aos 9.000 
de Uno, Mobi e Palio juntos, lhe 
dariam condições de reassumir o 
protagonismo perdido nos últimos 
dois anos de conflito entre mode-
los e vendas em queda.
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Lançamento

A Fiat quer voltar a liderança das vendas no 
mercado brasileiro e aposta tudo em um 
modelo novo no país, lançado semana pas-

sada.  O novo rival de Chevrolet Onix e Hyundai 
HB20 terá sete versões, três opções de motores e 
outras três de câmbio. Os preços começam em R$ 
46.800 e vão até R$ 70.600.

O Argo será vendido em sete opções diferen-
tes: serão três opções de acabamento (Drive, Pre-
cision e HGT), três motores (1.0, 1.3 e 1.8) e três 
câmbios (manual de cinco velocidades, automati-
zado de cinco velocidades e automático de seis). 
Além disso, a empresa produzirá mil unidades de 
uma edição especial de lançamento, chamada de 
Opening Edition Mopar.

Com o 1.0 Firefly flex de três cilindros que já 
equipa o Mobi e entrega 77 cv e 10,9 kgfm de tor-
que com etanol, a Fiat garante que o carro chega 
a 100 km/h em 13,4 segundos e tem velocidade 
máxima de 162 km/h. Na cidade, promete médias 
de consumo de 9,9 km/l com etanol e 14,2 km/l 
com gasolina; na estrada, chega a 10,7 km/l com 
etanol e 15,1 km/l com gasolina.

Fiat Argo 1.0 Drive manual - R$ 46.800
Direção elétrica progressiva, ar-condicionado, 

quadro de instrumentos com tela central, banco 
do motorista com ajuste de altura, cintos de segu-
rança retráteis de três pontos para todos os ocu-
pantes, sistema start/stop, Isofix, travas elétricas e 
vidros dianteiros com acionamento elétrico.

 
Fiat Argo 1.3 Drive manual - R$ 53.900

Adiciona sistema de monitoramento da pres-
são dos pneus, central multimídia com tela sensí-
vel ao toque de 7 polegadas com Apple CarPlay e 
Android Auto, volante multifuncional e porta USB 
adicional para o passageiro traseiro.

 
Fiat Argo 1.3 Drive automatizado - R$ 58.900

Adiciona controles de tração e estabilidade, 
assistente de partida em rampa, modo de con-
dução Sport, aletas para trocas de marchas atrás 
do volante, sistema Auto-Up Shift Abort para 
retomadas de velocidades, conjunto de ilumina-
ção interna, controle de velocidade de cruzeiro, 
apoio de braço para o motorista, vidros traseiros 

Vale a liderança?
Argo é a aposta da Fiat para 
voltar ao topo. Ampla gama
de versões e preços são
alguns dos trunfos para
peitar o HB20 e o Ônix 

e retrovisores elétricos, sistema que ajusta os re-
trovisores automaticamente para facilitar mano-
bras e repetidores de setas.

Fiat Argo 1.8 Precision manual - R$ 61.800
Adiciona alarme, faróis de neblina, luzes de po-

sição de LED, rodas de liga-leve de 15 polegadas e 
banco traseiro bipartido.

 
Fiat Argo 1.8 Precision automático - R$ 67.800

Em relação à versão 1.8 Precision manual, 
acrescenta apenas aletas para trocas atrás do vo-
lante, controle de velocidade de cruzeiro, apoio 
de braço para o motorista, volante revestido de 
couro e pacote de iluminação interna.

 
Fiat Argo 1.8 HGT manual - R$ 64.600

Adiciona tela colorida de 7 polegadas no quadro 
de instrumentos, detalhe vermelho na grade dian-
teira, spoilers no para-choque, moldura preta na par-
te inferior da lateral e nas caixas de roda, ponteira de 

escapamento cromada, rodas de liga-leve de 16 po-
legadas e calibração de suspensão mais esportiva, 
revestimento vermleho na parte central do painel.

Fiat Argo 1.8 HGT automático - R$ 70.600
Em relação à versão 1.8 HGT manual, acrescen-

ta aletas para trocas de marchas atrás do volante, 
apoio de braço para o motorista e controle de ve-
locidade de cruzeiro.

 
Fiat Argo Opening Edition Mopar - R$ 75.200

Baseado na versão topo de linha 1.8 HGT au-
tomático, acrescenta acessórios Mopar. Limitada 
em 1.000 unidades, será vendida sempre pintada 
de azul Portofino, teto e retrovisores pintados de 
preto, aerofólio preto na tampa traseira, rodas de 
alumínio de 16 polegadas escurecidas, protetor 
de soleira das portas, tapetes de borracha e car-
pete, kit de alto-falantes com 60 W e o identifica-
ção Mopar nas colunas traseiras. Os donos destas 
unidades terão as três primeiras revisões gratuitas.

 Interior do Argo Precision

Argo Drive 1.3 é apontado
como de melhor custo-benefício

Cores

Prata Bari, Cinza Scandium, Preto 
Vesúvio e Branco Alaska - R$ 1.600.
Vermelho Alpine,  Branco Banchisa e 
Preto Vulcano - sem custo extra.
Cores exclusivas para a versão HGT: 
Vermelho Modena e Azul Portofino - 
sem custo extra.
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Lançamento

Após aparição no Salão de SP, 
chega às concessionárias da 
marca em todo o país o Novo 

Citroën C4 Picasso. Entre as novida-
des, o Novo C4 Picasso traz evolu-
ções em seu design, possibilidade 
de carroceria bi tom, maior conec-
tividade (Apple Car Play™, Android 
Auto® e sistema GPS 3D) e novas 
tecnologias (comutação automá-
tica de faróis alto/baixo, alerta e 
correção de desvio involuntário de 
trajetória, reconhecimento de pla-
cas de velocidade, etc.). Tudo isso 
combinado a um conjunto mecâni-
co que permite um comportamen-
to de referência em seu segmento, 
equipado com a motorização THP 
Turbo de 165 cv e caixa de câmbio 
automática sequencial de 6 mar-
chas equipada com Paddle Shifts, 
direção elétrica, faróis bi xenon au-
to-direcionais e um ambicioso pa-
cote de segurança veicular.

 O Novo C4 Picasso também ofe-
rece uma síntese global a serviço do 
bem-estar do corpo e da mente, à 
imagem do programa Citroën Ad-
vanced Comfort®.

Concebido na França e fabricado 
no Centro de Produção da PSA em 
Vigo, na Espanha, o Novo Citroën 
C4 Picasso é oferecido em duas si-
lhuetas: C4 Picasso, com capacidade 
para cinco ocupantes, e o Grand C4 
Picasso, para sete pessoas, ambas 
disponíveis nas versões Seduction e 
Intensive. O Novo Citroën C4 Picas-
so tem preço sugerido a partir de R$ 
121.400 e o Novo Citroën Grand C4 
Picasso a partir de R$ 131.400.

Na Grand Picasso de sete lu-
gares, há uma terceira fileira com 
dois assentos. Com as duas fileiras 
rebatidas, o assoalho torna-se pla-
no e abre espaço para 704 litros de 
bagagem.

A partir de agora, o C4 Picasso 
pode ser comprado com teto pin-

Espaço e tecnologia de sobra 
C4 Picasso e Grand C4 Picasso  chegam ao Brasil reestilizados. Preços partem
de R$ 121.400 com cinco lugares e R$ 131.400 para sete passageiros

Por fora pouco mudou, 
mas por dentro…

Na aparência, as modificações 
estão apenas na dianteira dos mo-
delos, que passam a ser idênticos 
– antes, as configurações de cinco 
e sete lugares tinham sutis diferen-
ças entre elas. O para-choque tem 
abertura maiores e a grade passou 
para uma posição mais elevada. As 
rodas também são novas e sempre 
de 17 polegadas.

São dois níveis diferentes de 
acabamento e equipamentos para 
as duas configurações: Seduction 
(R$ 121.400 para a Picasso e R$ 
131.400 para a Grand Picasso) e In-
tensive (R$ 132.200 na Picasso e R$ 
142.00 para a Grand).

Na Seduction, há ar-condicio-
nado digital de duas zonas, faróis 
automáticos, sensor de chuva, freio 
de estacionamento elétrico, assis-
tente de partida em rampas, faróis 
de neblina, controles de estabilida-
de e tração, pontos de ancoragem 
ISOFIX, sensores de estacionamen-
to traseiros, retrovisores elétricos e 
rebatíveis e central multimídia com 
USB, Bluetooth, GPS 3D e Wifi.

Na Intensive, acrescenta-se a 
função de cornering lights (luzes de 
neblina que acendem no lado inter-
no da curva), tela panorâmica de 12 
polegadas e alta definição, alarme, 
câmera de ré, chave presencial com 
partida do motor por botão, lanter-
nas com leds e efeito 3D, faróis de 
xenônio direcionais e teto solar pa-
norâmico.

Pacote de opcionais inclui câmera 360

São dois os pacotes de opcionais. O primeiro (Comfort) adiciona 
bancos parcialmente revestidos com couro e câmeras 360 graus, en-
quanto o segundo (Luxe) inclui bancos de couro (os dianteiros com 
massageadores), câmeras 360º, sistema de estacionamento semi-autô-
nomo e multimídia com duas telas.

O conjunto mecânico é o mesmo para C4 Picasso e Grand C4 Picasso: a já 
conhecida combinação do motor 1.6 THP (turbo de injeção direta) a gasoli-
na de 165 cv e 24,5 mkgf, com câmbio automático de seis marchas.

Para os ocupantes, as duas configurações de carroceria continuam ofe-
recendo uma série de atrativos inusitados, típicos da Citroën. O banco do 
passageiro dianteiro, por exemplo, pode ser rebatido e transformado em 
mesa – ou abrir espaço para mais bagagens.

Versões e preços 

Citroën C4 Picasso Seduction: R$ 121.400
Citroën C4 Picasso Intensive: R$ 132.000
Citroën C4 Picasso Intensive com Pack Comfort: R$ 141.900 *
Citroën C4 Picasso Intensive com Pack Comfort e Pack Luxe: R$ 152.000 *
Citroën Grand C4 Picasso Seduction: R$ 131.400
Citroën Grand C4 Picasso Intensive: R$ 142.000
Citroën Grand C4 Picasso Intensive com Pack Comfort: R$152.500 *
Citroën Grand C4 Picasso Intensive com Pack Comfort e Pack Luxe: R$ 
167.400 *

* Segundo a Citroën, os opcionais Pack Comfort e Pack Luxe não podem 
ser adquiridos separadamente. Assim, o Pack Comfort só é vendido na 
versão mais cara Intensive e o Pack Luxe necessariamente complementa 
carros já equipados com o Pack Comfort.

tado de preto e o restante da car-
roceria em outros tons. A novidade 
não será oferecida para a versão 
de sete lugares. A paleta de cores 
ganhou duas novas opções (azul 
metálico e areia), além das outras 
quatro que já eram oferecidas (ver-
melho, cinza, branco e preto).
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Test-drive

Três anos depois de ser lançado, 
o UP ainda segue em evolução 
e mudanças constantes. Na 

última delas, a grande novidade é 
o motor TSI, que faz do modelo da 
VW um verdadeiro foguetinho. A 
agilidade e a esperteza do carro são 
seus maiores atrativos, visto que o 
preço continua salgado. No nosso 
test-drive do mês, a versão avaliada 
foi a Connect. Confira então, o que 
achamos a respeito do UP. 

Vamos iniciar então pelo que con-
sideramos o seu maior atributo que 
é a motorização turbo, conhecida da 
marca Volkswagen pelo nome TSI. 

Dá até para arriscar dizendo que 
é muito motor para pouco carro. Mas 
pelo lado bom. Isso porque s˜åo 105 
cv, quando abastecido com etanol, e 
101, a gasolina, na faixa das 5.000 rpm. 
O torque o UP ́ ´de 16,8 kgfm. O que dá 
a quem dirige uma sensação de que 
ele vai cumprir muito bem seu papel 
se o motor for exigido, especialmen-

A série especial Connect 
tem o teto forrado com tecido 
preto, a mesma cor do acaba-

mento plástico que envolve 
as colunas, resultando em um 

interior mais esportivo. 

Quando se fala em uma série especial Connect, imagina-se uma tela 
touch, com um tamanho razoável e todos recursos disponíveis nela. Não 
é o caso.  É preciso usar um smartphone - que fica preso no novo suporte 
da VW (de série) para obter os bons recursos que a marca disponibiliza. 
Nessa versão, a única que traz de série o sistema Composition Phone, que 
funciona com o aplicativo Maps + More, o sistema multimídia oferece rá-
dio, Bluetooth, entradas USB e auxiliar, além de telefonia, funcionando a 
partir de uma tela de cinco polegadas. Com um bom celular,  por meio do 

Testamos o UP TSI 
agilidade e diversão
Modelo da VW ganha ainda mais agilidade com motor TSI.
Versão Connect traz itens interessantes, mas o preço assusta

te em ultrapassagens. O motor TSI é 
surpreendente e rouba a cena.  Além 
da agilidade e da velocidade atingida 
sem tanto esforço, outro ponto legal 
desse motor é a sua versatilidade pois 
ele permite que você tenha um carro 
comportado na cidade, com reto-
madas seguras, assim como as ultra-
passagens facilmente garantidas. No 
trânsito pesado, o motor 1.0 se ade-
qua muito bem sem a necessidade 
de subidas de giro. Agora, se precisar 
pisar fundo, temos a certeza de que o 
foguetinho responde muito bem. 

O que também é muito  interes-
sante nessa combinação de versati-
lidade (comportado na cidade e va-
lente na estrada) é que ele faz tudo 
isso sem beber tanto. De acordo com 
os dados da VW e que são muito 
próximos do nosso teste, o UP faz 10 
km/l na cidade e 14,3 km/l na estra-
da, isso com etanol. Abastecido a ga-
solina os dados são melhores (11,5 e 
16,3 respectivamente).

Motor  

Turbo
Cilindrada: 999 cc
Cilindros: 3, em linha
Comando de válvulas:
No cabeçote, correia dentada, 
variável
Válvulas por cilindro: 4
Combustível: Flex
Potência: 105 cv (E) / 101 cv (G) @ 
5.000 rpm
Torque: 16,8 kgfm (E) / 16,8 kgfm 
(G) @ 1.500 rpm
Taxa de compressão: 10,5:1

Desempenho  

Aceleração 0 a 100 km/h 9,5 s
Velocidade máxima 181 km/h

Consumo  

Urbano
10 km/l (E) / 14,3 km/l (G)
Rodoviário
11,5 km/l (E) / 16,3 km/l (G)
Autonomia máxima
575 km (E) / 815 km (G)

Preço  

R$ 54.990,00

FICHA TÉCNICA

Confortável 

O UP que testamos tem suspen-
são um pouco mais rígida que ou-
tras versões do modelo, e a direção 
se adapta de acordo a situação. 

Por dentro, o Connect tem alguns 
detalhes interessantes, mas que talvez 
não justifiquem os R$ 54.990 pedidos 
por ele. O carro é baseado na versão 
Move, e nessa reestilização o painel 
de instrumentos vem mais equipado 
e com melhor visualização. Na tela 
do painel de instrumentos (um pou-
co maior) aparecem mais destacados 
recursos do computador de bordo, de 
áudio, além do velocímetro digital. 

 A parte frontal do painel tem 
novas texturas, que variam de acor-
do com a versão. Um filete de LED 
ilumina todo o contorno do painel, 
criando um ambiente sofisticado 
(conteúdo não disponível na versão 
de entrada). Ruim é que a VW não 
oferece a iluminação dos comandos 

dos vidros elétricos, trava e ajustes 
elétricos dos retrovisores. Econo-
mias incompreensíveis em um carro 
de quase R$ 55 mil.

Em termos de design, a versão 
Connect tem alguns detalhes bem 
interessantes e que conferem um 
charme ao carro, como a faixas la-
terais, rodas diamantadas de 15 po-
legadas, além de teto e retrovisores 
em preto brilhante.

Na dianteira, para-choque mais 
pronunciado e faróis com elemen-
tos internos bem definidos deram 
aspecto mais esportivo ao compac-
to. Um friso ligando os faróis dá a 
impressão de um veículo mais largo. 
A traseira ganhou para-choque com 
linhas mais definidas e lanternas 
escurecidas com novo padrão de 
cores (repare que todo o conjunto 
óptico ganhou uma nova cara sem 
mudar de formato), dando mais per-
sonalidade às linhas e uma nova as-
sinatura visual noturna. 

aplicativo, você acrescenta navegação a esse pacote, e só com a tela do 
aparelho você terá o touch. 

Além das mídias, telefonia e navegação, o aplicativo te mostra de forma 
mais amigável o computador de bordo e o Think Blue, que avalia o quanto 
seu modo de dirigir é econômico. Os mostradores do conta-giros e da tem-
peratura do motor pouco ajudam, já que essas informações estão no painel 
de instrumentos. A modesta tela de cinco polegadas do painel também tra-
balha em conjunto com os sensores traseiros de estacionamento.

Conectividade sim, mas ainda com recurso do celular “pendurado”
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A primeira aparição foi no Salão 
de SP, agora em Buenos Aires 
ele foi revelado praticamente 

por inteiro.  O Kwid é a aposta da Re-
nault no mercado brasileiro, com o pri-
meiro SUV compacto urbano.  

O Kwid terá três versões de aca-
bamento: Life, Zen e Intense, nas op-
ções de cores: Orange Ocre, Vermelho 
Fogo, Branco Marfim, Branco Neige, 
Prata Étoile e Preto Nacré.  

  O Kwid se destaca pela posição de 
dirigir mais alta que a dos carros com-
pactos disponíveis no mercado, a boa 
altura do solo (18 cm, similar à de SUVs 
médios) e os destacados ângulos de 
entrada (24°) e de saída (40°).

Por fora, o Kwid dá a impressão de 
ser maior que os seus 3,68 m de com-
primento. A percepção é reforçada ao 
entrar no carro e se acomodar, graças 
ao seu entre-eixos de 2,42 m. O espa-
ço para quem viaja atrás é surpreen-
dentemente confortável, inigualável 
entre os modelos compactos. O mes-
mo ocorre com o compartimento de 
bagagem, que acomoda 290 litros e é 
o maior da categoria.

Com o novo motor 1.0 SCe de três 
cilindros – 70 cv de potência com eta-
nol e 66 cv com gasolina e torque de 
9,8 kgfm (etanol) e 9,4 kgfm (gasolina) 
-, o Kwid é o carro mais econômico da 
categoria. O SUV compacto faz 15,2 
km/l com gasolina e 10,5 km/l com 
etanol (trecho misto).

Ainda faltam mais 
detalhes para o mercado 
brasileiro e que serão 
divulgados em breve

Segurança
Fabricado no Complexo Ayrton 

Senna, em São José dos Pinhais 
(PR), o Kwid utiliza uma nova pla-
taforma mundial da Aliança Re-
nault-Nissan, que é moderna e 
adaptável para atender às especi-
ficidades de uso e de legislação de 
cada país. O Kwid brasileiro tem 
80% do seu conteúdo composto 
por peças novas, desenvolvidas 
pela Renault Tecnologia Américas 
(RTA), desde a estrutura e caracte-
rísticas mecânicas, passando por 
equipamentos de conforto, co-
nectividade e segurança.

Kwid
promete
ser o mais barato
Mini SUV da Renault foi revelado em Buenos Aires e chega
nesse semestre ao Brasil com preço abaixo de R$ 30 mil

Lançamento

Em todas as versões, o modelo 
traz de série dois airbags frontais e 
dois laterais,  inéditos no segmento 
dos compactos, além de duas fixa-
ções Isofix para cadeirinhas infantis, 
item fundamental para a segurança 
das crianças.

Outra novidade do Kwid será o 
tempo de garantia. São os conhecidos 
três anos de toda a linha mais a exten-
são de dois anos para quem optar pelo 
financiamento pela RCI, o braço finan-
ceiro da marca. O Kwid terá ainda um 
plano de manutenção com menos de 
R$ 1 por dia durante três anos.

Dimensões
O Renault Kwid tem 3,68m de 

comprimento, 1,59 m de largura, 1,47 
m de altura e 2,42 m de entre-eixos, 
com porta-malas de 290 l. Em compa-
ração com o VW Up!, é 1 cm mais cur-
to, 5 cm mais estreito, 3 cm mais baixo 
e tem o mesmo entre-eixos, com por-
ta-malas 5 l maior. O Kwid tem altura 
livre do solo de 18 cm, contra 16 cm do 
Volkswagen. Para comparação dentro 
de casa, o Sandero Stepway tem 18,5 
cm e o Duster, 21 cm de vão livre. 

Versões e preços 
Life - R$ 29.990
Principais itens: rodas 14”, 2 airbags laterais, 
2 airbags frontais, 2 Isofix, predisposição 
para rádio e indicador de troca de marcha
e de condução. 
 
Zen - R$ 34.990
Principais itens: direção elétrica, ar-condi-
cionado, travas e vidros dianteiros elétricos. 
Opcional: rádio com Bluetooth e entradas 
USB e AUX - R$ 35.390.
 
Intense + 
Pack Connect - R$ 39.990
Principais itens: retrovisores elétricos, faróis 
de neblina cromados, Media Nav 2.0, câmera 
de ré, abertura elétrica do porta-malas, 
rodas Flexwheel e chave dobrável.
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Nova Ecosport foi 
revelada na Argentina 

Por fora, poucas mudanças. A plataforma e o por-
te são praticamente os mesmos e o estepe continua 
lá atrás, pendurado. Mas a reforma foi extensa no in-
terior e no conjunto mecânico. O novo Ecosport virá 
com motor o novo motor 1.5 de três cilindros e tam-
bém com o 2.0 de 175 cv. O câmbio Powershift, por 
sua vez, dará lugar a um câmbio automático conven-
cional de seis marchas.  A montadora já confirmou 
que o inédito motor 1.5 terá 137 cv de potência, 16,2 
kgfm de torque e virá importado da Índia. Na linha 
EcoSport, o tricilíndrico substitui o 1.6 16V de 115 cv 
e de 131 cv (do Powershit). 

GM confirma o Equinox 
no Brasil em versão única

As montadoras aproveitaram o Salão de Bue-
nos Aires para algumas prévias do mercado bra-
sileiro, entre as quais a chegada do SUV Equinox, 
que será vendido no Brasil no último trimestre 
do ano. O modelo será importado e substituirá o 
Captiva. Os preços e versões do Equinox no nosso 
mercado ainda não estão confirmados. Deve ficar 
entre R$ 150 e R$ 160 mil.  Provavelmente terá 
motor 2.0 turbo a gasolina de 262 cv e câmbio au-
tomático de nove marchas e tração é integral.

MINI Countryman disponí-
vel em três configurações 

O novo MINI Countryman já está disponível nas 
concessionárias da marca no país em três versões: 
Cooper (R$ 144.950), Cooper S (R$ 164.950) e Coo-
per S ALL4 (R$ 189.950) — esta última à venda des-
de abril no mercado nacional. A versão Cooper (foto) 
deve responder pela maior fatia no mix de vendas. 
Vale lembrar que os primeiros 150 proprietários do 
modelo ganharão o MINI Service Inclusive, serviço 
gratuito de manutenção pelo período de três anos 
ou 40 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro). 

Depois de uma longa espera, enfim a  Ci-
troën confirmou as mudanças na transmis-
são de dois de seus principais modelos. O C3 
e o AIRCROSS ante equipados com câmbio 
de quatro velocidades, agora estão com nova 
transmissão automática sequencial de 6 mar-
chas.  Além disso, há uma melhora no desem-
penho dos dois modelos, fruto das novas ca-
libragens do GMP (Grupo Moto Propulsor), 
da presença de novas leis de passagem e da 
oferta de três modos de condução específi-
cos (Drive, Sport e ECO), desenvolvidos para 
torná-los mais distintos para o motorista.

O novo câmbio sequencial de 6 marchas 
também é sinônimo de eficiência energética, 
já que apresenta ganhos de consumo nos ci-
clos urbano e rodoviário.

A gama C3/AIRCROSS passa a oferecer em 
sua linha 2018 a oferta de uma nova cor, a 
Dark Carmin (marrom metálico) e inclui como 
equipamento de série em todas as versões 
(exceto ST@RT ) a moderna Central Multimí-
dia com tela Touch-screen de 7”, com Rádio 
AM/FM, MP3, Bluetooth e Mirror Screen.

Mas as novidades não param por aí: a mar-
ca passa a disponibilizar, também, uma nova 
versão de entrada de gama para o compacto 
Premium C3: Attraction Automática 6 Mar-
chas. Com preço a partir de R$ 58.540, traz 
de série inúmeros conteúdos, como Direção 
elétrica, Ar-condicionado, Central multimí-
dia, Computador de bordo, Faróis de neblina, 

A Volkswagen confirmou: o Golf nacional vai seguir os passos do irmão europeu e será reesti-
lizado até o final deste ano. Foi o que afirmou David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do 

Brasil, durante o Salão de Buenos Aires, na Argentina. O executivo, no entanto, não deu mais de-
talhes sobre a atualização - se será apenas um tapinha no visual ou se o hatch adotará inovações 

como o novo motor 1.5 TSI, pouco provável, ou uma central multimídia ainda mais tecnológica.

Enfim, as 6 marchas

Aceleradas

Vidros e travas elétricas, Volante com regula-
gem de altura e profundidade, Pneus 195/60 
R15 Fuel Saver, entre outros.

Já o Citroën AIRCROSS Live Automático 
Sequencial 6 Marchas, equipado com dire-
ção elétrica, ar-condicionado, DRL, rodas de 
alumínio 16”, Barras de teto e Central multi-
mídia, tem preço a partir de R$ 67.990.

Nova caixa que equipa o C3 e o Aircross é a EAT6
já usada no Lounge e no C4 Picasso




