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Corolla XRS

Nosso test-drive do mês
Confira nossas impressões
sobre essa versão com apliques
esportivos e que está em busca
de um público mais jovem.
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C

ontinua difícil prever o que
acontecerá nesse segundo semestre em termos de recuperação do mercado interno de veículos (automóveis e comerciais leves
representam 95% do total). Depois
da boa reação de junho, julho voltou a mostrar desaceleração no ritmo de vendas diárias. Ainda assim,
é provável que no balanço final do
ano o crescimento supere os 4% sobre os 12 meses de 2016, previstos
pela Anfavea. São números descolados do aumento do PIB (soma de
tudo que se produz no País) estimados em apenas 0,5% em relação ao
ano passado.
Há algumas razões para isso. A
primeira é o recuo de preços puxado pela baixa inflação, que deverá atingir apenas 3,5%, abaixo da
meta de 4,5%. No caso da indústria automobilística isso ocorre de
modo sutil. Além de realinhamentos de preços nominais, equipamentos agregam-se aos produtos
sem mudanças nos preços sugeridos ou com acréscimos inferiores
ao custo. Em termos reais, o comprador ganha, mas não é captado
pelos institutos de pesquisa.
Recuo da inadimplência, em
parte consequência da liberação
de contas inativas do FGTS recém-concluída, refletirá em liberação
de créditos para financiar automóveis neste segundo semestre. A
taxa básica de juros (Selic) deverá
recuar, no final do ano, para o nível
mais baixo de sua história sem artificialismo. Ajudará a baixar juros do
crédito ao consumidor.
Até o aumento de vendas diretas (frotistas, locadoras e outros)

Alta Roda

DEPOIS
DO INVERNO

tem aspecto positivo. Mais pessoas
procuram automóveis para trabalhar por meio de aplicativos de mobilidade urbana. Pode ocorrer um
efeito negativo nas grandes cidades
pela diminuição de interessados em
manter carro próprio, porém nas de
menor porte esse fenômeno deve
demorar a surgir.
Um exemplo de que o setor automobilístico começa a se reerguer
foi o 27º Congresso da Fenabrave
(Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores) realizado semana passada, em São
Paulo. Além do presidente da República, nomes presidenciáveis
para 2018 compareceram. Aos discursos de otimismo moderado com
a recuperação econômica, apesar
de incertezas da crise política, somaram-se anúncios de suportes à
comercialização.
Um exemplo é a chegada ao
Brasil da Kelley Blue Book, plataforma importante em cotações e
informações on line sobre auto-

móveis dos EUA, aqui em parceria
com o site de compra e vendas
iCarros. Por sua vez, o Itaú Unibanco anunciou ter desenvolvido uma
ferramenta que “exige apenas três
cliques para finalizar a simulação
de compra e liberar o voucher de
crédito”. Todo o processo pode demorar apenas 15 minutos. Segundo Rodnei Bernardino, diretor do
banco, os preenchimentos de fichas cadastrais exigiam respostas
a até 70 perguntas. Haja vontade
de comprar um automóvel...
Já o Santander, dono do portal
Webmotors, decidiu simplificar a
compra e venda entre proprietários
de veículos usados. Ampliação desse mercado facilitará a recuperação
das vendas de carros novos aos primeiros sinais de volta da confiança
e, por consequência, dos empregos.
A longa série de lançamentos de
modelos mais modernos e econômicos pode ser a centelha decisiva
para o motor voltar a pegar depois
do inverno.

Roda Viva
Este colunista completará 50 anos
de jornalismo sobre automóveis
em 19 de agosto. Tudo começou
em 1967 no programa “Grand Prix”,
da TV Tupi, Rio de Janeiro, às 12h30.
No banco ao lado, o parceiro Álvaro
Costa Filho. Meio século de aprendizado contínuo que permanecerá
enquanto leitores, ouvintes e atores
desse setor assim desejarem. Obrigado a todos.
Ativa por 60 anos em São Bernardo
do Campo (SP), unidade industrial de
onde saía a Kombi abrigará produção
do novo Polo. Foi totalmente modernizada com 373 robôs. Em cerimônia
na fábrica, alguns Polos (só em outubro nas lojas) tinham capas na frente
e na traseira. Volkswagen queria esconder pequenas mudanças estilísticas em relação ao modelo alemão.
Captur com câmbio automático
CVT supre uma lacuna com motor
de 1,6 litro. Respostas ao acelerador
estão mais rápidas graças à redução
adicional na polia de saída e possibilidade de seleção manual de 6
marchas virtuais. Ao pisar fundo no
acelerador as rotações do motor se
elevam bastante e velocidade aumenta de forma lenta. Mas vai bem
em acelerações progressivas.
Comboio de caminhões em estrada tende a se transformar na primeira aplicação em grande escala
de condução semiautônoma. Previsão de Reynaldo Contrera, da Wabco América do Sul, fabricante de
sistemas de controle veicular. Ganhos econômicos e, em especial, de
segurança rodoviária vão estimular
sua adoção relativamente rápida,
inclusive no Brasil.
Ressalva: Cinco anos de garantia e
três primeiras revisões gratuitas no
Kwid valeram como pacote promocional de pré-venda por cerca de 50
dias (até 2 de agosto). Agora garantia
é de três anos e apenas primeira revisão, grátis. Quem financiar pelo Banco Renault ganha os três primeiros
serviços de manutenção gratuitos. A
fábrica não marcou o fim dessa segunda promoção.
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Recupera ou não?
Vendas de veículos aumentam 1,9% em julho na comparação com 2016, mas ainda segue em
queda na comparação com mês anterior.
As vendas de veículos subiram 1,9% em julho
em comparação com as do mesmo período do
ano passado. No mês passado, foram vendidas
184.800 unidades contra as 181.400 de julho de
2016. Na comparação com junho, houve queda
de 5,2%, com a venda de 195 mil unidades. No
acumulado do ano, foram licenciadas 1.204.260
unidades, o que representa alta de 3,4% ante as
1.164.940 do mesmo período do ano passado. Os
dados foram divulgados no dia 6 pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
“As vendas do acumulado do ano, com leve
crescimento, mostram estabilização, mais ou menos em linha com o que havíamos previsto nesses
últimos meses”, disse o presidente da Anfavea, Antonio Carlos Botelho Megale.
Segundo a Anfavea, a produção cresceu 17,7%
no último mês, com 224.763 novas unidades ante
as 190.612 de julho do ano passado. Em relação
a junho houve aumento de 5,9%. No acumulado
de janeiro a julho, foram produzidas 1.488.041
unidades, 22,4% a mais do do que no mesmo período de 2016. “Quando temos uma exportação
adequada, nossa produção é reforçada. Essa produção tem ajudado a reduzir a capacidade ociosa
das montadoras. Esse resultado de julho é significativo porque em junho tivemos algumas paralisações técnicas em algumas fábricas. Por isso, o
crescimento é pequeno, mas mostra estabilização”, disse Megale.
Quanto às exportações, o mês de julho registrou queda de 2,4%, ao passar de 67.360 unidades para 65.722. Entretanto, na comparação com
julho do ano passado, as vendas para comércio
externo registraram aumento de 42,5% e no acumulado do ano, 55,3%, ao passar de 283.054 unidades para 439.586.

Segmentos

2017

2016

Variação %

(A)Auto

Jul
(A)
151700

Jun
(B)
161189

Acumul.
(C)
999482

Jul
(D)
146578

Acumul.
(E)
957156

(B)Comercial Leve

27133

28029

170806

28192

178833

189218

1170288

(C)Caminhão

4524

4180

(D)Ônibus

1466

(C+D)

Part. % Acumul.

(A/B)

(A/D)

(C/E)

2017

2016

-5,89

3,49

4,42

56,42

51,33

168712

-3,20

-3,76

1,24

9,64

9,05

174770

1125868

-5,49

2,32

3,95

66,07

60,38

25983

4682

30110

8,23

-3,37

-13,71

1,47

1,61

1562

7930

1947

8916

-6,15

-24,70

-11,06

0,45

0,48

5990

5742

33913

6629

39026

4,32

-9,64

-13,10

1,91

2,09

(E)Moto

70343

71781

497622

79127

626235

-2,00

-11,10

-20,54

28,09

33,59

(F)Implemento Rodoviário

2151

2199

13284

2092

14857

-2,18

2,82

-10,59

0,75

0,80

Outros

8660

8241

56304

9209

58552

5,08

-5,96

-3,84

3,18

3,14

TOTAL

265977

277181

1771411

271827

1864538

-4,04

-2,15

-4,99

100,00

100,00

(A+B)

Ribeirão registra
1300 emplacamentos
De acordo com os dados da Fenabrave revelados
no início do mês, o período de julho em Ribeirão Preto não foi de grande entusiasmo para o mercado de
novos. Em relação ao acumulado do estado de SP, a
cidade representa 2,69% em Autos, os quais tiveram
1106 emplacamentos no período. Comerciais leves
foram emplacados 196, com 3.33% em relação ao
acumulado de São Paulo. Na soma, autos e comerciais leves tiveram 1302 unidades emplacadas. As
motos continuam em alta, com 304 unidades emplacadas em julho e 2217 no ano.
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Segmento

Julho

Acumulado 2017

%em relação ao acumulado de SP

Auto

1106

7327

2,69

Comercial leve

196

1164

3,33

Caminhão

35

325

4,75

Ônibus

3

14

0,77

304

2217

2,47

Moto
Dados de Ribeirão (julho 2017)
* Fonte Fenabrave
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Importados fecham

julho com queda

Em julho, com 2.712 unidades comercializadas, setor registra ligeira alta de 4,2% em relação a
junho último. Comparadas a julho de 2016 e no acumulado, porém, veículos importados ainda
amargam quedas de 18,7% e 25,7%, respectivamente.
As marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas
Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 16.001 unidades, anotaram nos primeiros sete meses do
ano baixa de 25,7% ante igual período de 2016, quando foram vendidas
21.537 unidades.
No comparativo mensal, julho de
2017 ainda registra queda de 18,7%
em relação a igual período de 2016.
Foram comercializadas 2.712 unidades contra 3.337 licenciamentos em
junho do ano passado. O desempenho de vendas no mês de julho,
porém, obteve uma pequena alta
– 4,2% - comparado com o mês imediatamente anterior. Foram 2.712
unidades contra 2.603 unidades em
junho último.
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Participações – Em julho último,
com 2.712 unidades licenciadas, a
participação das associadas à Abeifa foi de 2,54% do mercado total de
autos e comerciais leves (178.847
unidades). No acumulado, o market
share foi de 2,17% (25.437 unidades,
do total de 1.170.427 unidades).
Se for considerado o total de veículos importados, ou seja aqueles
trazidos também pelas montadoras,
as associadas à Abeifa responderam, em julho, por 13,28% (2.712
unidades, do total de 20.421 unidades importadas). No acumulado,
12,37% (16.001 unidades, do total
de 29.366 veículos importados).
Produção local – Entre as associadas à Abeifa, que também têm
produção nacional, BMW, Chery,
Land Rover, Mini e Suzuki fecharam

o mês de julho com 1.828 unidades
emplacadas, total que representou
alta de 1,4% em relação ao mês anterior. Comparado a julho de 2016,
o aumento de 66%, quando foram
emplacadas 1.101 unidades nacio-

nais. Enquanto, no acumulado, as
cinco associadas à Abeifa totalizaram 9.436 unidades emplacadas,
alta de 49,1% ante as 6.328 unidades (agora, já com a produção da
Jaguar Land Rover).
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Duas Rodas

Nova CG investe
em segurança

Modelo mais vendido do Brasil agora conta com CBS em toda linha CG 160cc.
Item que integrava apenas cilindradas maiores, agora estão na linha Street da Honda

A

Honda CG traz na sua versão 2018 as novidades técnicas para a categoria street:
agora todas os modelos comercializados na
linha CG 160, (CG 160 Start, CG 160 Fan e CG 160
Titan), contarão com a segurança do sistema de
freio CBS (Combined Braking System), além exclusiva suspensão dianteira SFF (Separated Function
Fork), tecnologia anteriormente exclusiva aos modelos de maior cilindrada, que permitirá aos modelos maior eficiência e conforto para encarar os
mais diversos cenários cotidianos.
Introduzido na linha em 2014 (inicialmente na
CG 150 Titan), o sistema de freios CBS, foi pioneiro ao acrescer ainda mais segurança com eficácia
de ganho em até 20% da distância de frenagem
se comparado a modelos standard, o sistema
CBS agora equipa tanto as CG dotadas de freio
a disco de acionamento hidráulico na dianteira (
CG 160 Titan e CG 160 Fan ) como a com freio a
tambor em ambas as rodas, CG 160 Start.
Seja com freios disco/tambor ou tambor/
tambor o sistema CBS atua da mesma forma: ao
acionar o pedal de freio traseiro a força frenante
é distribuída para ambas as rodas, 34% para o
freio dianteiro e os 66% restantes para
o freio traseiro, proporcionando uma
frenagem mais eficaz, impedindo o travamento das rodas e corrigindo por meio de um
sistema, o mal habito dos motociclistas de

usar somente o freio traseiro, quando o ideal é
acionar os dois.

SFF, a suspensão
que faz a diferença
Desenvolvida visando as tremendas exigências das motocicletas usadas nas competições
off-road, motocross, enduro e rally, a nova suspensão dianteira da Linha CG 2018 é do tipo SFF
(Separated Function Fork). Seu princípio de funcionamento é o mesmo e como indica o nome
em inglês, o sistema separa as funções das bengalas da dianteira: nas suspensões convencionais ambas bengalas contam com molas e dispositivos hidráulicos dedicados ao amortecimento.
No sistema SFF, uma bengala é dedicada ao sistema hidráulico, o amortecimento progressivo da
compressão e extensão, enquanto a outra bengala abriga a mola.
As vantagens deste novo sistema são múltiplas:
maior leveza da suspensão favorece a melhor dirigibilidade. O menor atrito interno garante boas
respostas e funcionamento
mais preciso por absorver
melhor as irregularidades do
terreno, tendo como ganho a
diminuição de componentes internos, o que facilita a manutenção e
aumenta a durabilidade
da suspensão para às diversidades de pisos.

Novos painéis de
instrumentos e detalhes
de acabamento
Para a versão CG 160 Tiitan e CG 160 Fan
2018, outra novidade é o exclusivo painel de
instrumentos “Blackout” enquanto a CG 160
Start apresenta instrumento dotado de contagiros. Outra inovação na Start é o acabamento
em “Black Chrome? nos aros de roda, que proporciona um estilo exclusivo aos modelos além
de possibilitar reduzir emissão de elementos
nocivos ao meio ambiente em sua produção se
comparados aos aros cromados convencionais.
A CG 160 Start, Fan e Titan são equipadas
com o motor monocilíndrico com sistema de
comando de válvula no cabeçote OHC (Over
Head Camshaft), quatro tempos, arrefecido a ar
e injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel
Injection). Com capacidade cúbica de 162,7
cm3, é capaz de gerar 15,1 cv (etanol) e 14,9
cv gasolina) a 8.000 rpm. O torque máximo é
de 1,54 kgf.m (etanol) e 1,40 kgf.m (gasolina) a
6.000 rpm.

Cores
Azul Perolizado e Vermelho Perolizado na CG 160 Titan, Vermelha e Branca
para a CG 160 Fan e Vermelha na CG
160 Start.

Preços
R$ 7.990,00 (CG 160 Start),
R$ 8.990,00 (CG 160 Fan) e
R$ 10.190,00 (CG 160 Titan)
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SUV

Vem aí o Volvo XC 40

Uma prévia do que será
o SUV compacto XC40

Caçulinha da marca tem chegada confirmada para o Brasil.
Ele vem para brigar com BMW X1, X2, Audi Q3, Mercedes GLA e o Range Rover Evoque

D

urante o lançamento da nova
geração do XC60 a Volvo confirmou que trará um modelo
inédito para o Brasil. O SUV compacto XC 40, cuja primeira aparição
vai acontecer no próximo Salão de
Frankfurt, na Alemanha, no mês que
vem. A expectativa é que a estreia
do utilitário esportivo no Brasil deverá acontecer entre março e abril
do próximo ano.
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O XC40 desembarcará no País
com credenciais para ser o carro
mais importante da Volvo. Isso porque a aposta é de que ele responderá pelo maior volume de vendas
da marca, além de brigar em um
segmento badalado, onde coabitam BMW X1, Mercedes-Benz GLA,
Audi Q3 e Range Rover Evoque. O
preço do XC40 não foi revelado, mas
deverá ficar entre R$ 150 mil e R$

200 mil, de acordo comUOL Carros.
Sozinho, o novo SUV compacto
da Volvo deverá emplacar no Brasil
2.500 exemplares por ano, fazendo
a marca atingir o patamar de 6 mil
unidades em 2018.
A maioria das informações técnicas a respeito do XC40 ainda é mantida a sete chaves. No entanto, já se
sabe que o novato será montado sobre uma nova plataforma modular

(CMA, sigla para arquitetura modular compacta) feita em parceria pela
chinesa Geely, atual dona da marca
sueca. Acredita-se que o compacto
herdará dos irmãos maiores tecnologias de condução semiautônomas, além de um pacote de itens de
segurança completo, como manda
a tradição da Volvo. Por enquanto,
não foram reveladas as opções de
motorização.
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Test-drive

Testamos o XRS,

a versão esportivada do Corolla

Confira nossas impressões sobre essa versão com visual que tem alguns toques de esportividade
mas cujo comportamento não é tão arrojado assim. Bonitão ele é, mas como anda? Confira

A

relançada versão XRS do
Corolla está no mercado
para atrair clientes cativos
do modelo, e quem sabe, novos
entusiastas que apostam na qualidade da marca japonesa e sonham com um carro com pegada
mais esportiva. Pois bem. Foi nisso que a Toyota se inspirou para
por no mercado o XRS. Mas será
que vale a pena investir os R$ 108
mil pedidos por essa versão?
No nosso test-drive com o Corolla XRS mais uma vez ratificamos todas as virtudes que fazem
desse carro um campeão de vendas mundo afora. Mas para quem
está querendo exatamente um
carro com desempenho esportivo
e não apenas a aparência “esportivada”, o Corolla deixa um ponto
de interrogação no ar.
O XRS é muito semelhante a
versão abaixo da sua, a XEi (R$
99.900), porém com apliques
estéticos que conferem esse ar
esportivo ao carro. Entre os incrementos estão as saias laterais,
spoiller dianteiro, difusor traseiro,
aerofólio com break light integrado, rodas de liga leve de 17 polegadas exclusivas do modelo, ponteira do escapamento cromada e
o interior do carro todo em preto.
Esses itens custam em torno de
R$ 9.000,00 que é a diferença de
preço entre o XEi e o XRS.
É inegável que o conjunto deixam o carro bem bonito, principalmente pela frente renovada,
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mais fina e esportiva (para todas
versões).Os faróis de Led são outro ponto que merece ser citado.
Por dentro o destaque, já citado, é o interior todo preto cuja
finalidade é a esportividade. As
dimensões do carro são as mesmas 4,62m comprimento e 2,70
de distância entre eixos. O nível

de acabamento segue no alto
padrão da marca. Ou seja, peças
bem encaixadas, texturas agradáveis ao toque, pouco plástico
(textura é emborrachada nos topos dos painéis de instrumentos,
nas portas).
O painel não muda em relação as outras versões. Os leitores

são analógicos, tanto velocímetro
como conta-giros. Ponto positivo
para a agradável iluminação azul.
O multimídia oferece entre outras
coisas a TV. Na tela de TFT são exibidas as mensagens do computador de bordo.
Mas e aí, como ele anda?
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Test-drive

153 cv e controle de
estabilidade e tração
O XRS e todas as outras versões do
Corolla vieram com o tão aguardado
controle de estabilidade e de tração.
Já estava na hora! E a Toyota fez, permitindo assim que o sedã não ficasse
mais atrás da concorrência em um
quesito importante que é segurança.
Aliada a isso, o modelo preservou o estilo McPherson na dianteira
e eixo de torção na traseira, as duas
com barra estabilizadora. O carro
está firme e quando exigido em
uma tocada mais agressiva, lá está o
controle de estabilidade! Ainda em
termos de segurança, essa versão e
as demais lançadas esse ano trazem
sete airbags – frontais, laterais, de
cortina e de joelho para o motorista.
E o seu motor 2.0 16V Flex aspirado de quatro cilindros de até 153
cv de potência máxima – o mesmo
da geração anterior, permite essas
aceleradas.
Não tem, é claro, o desempenho
dos motores turbo e que poderia
estar nessa versão tida como esportiva. O motor não é fraco, muito pelo
contrário, mas não é o maior desta-

que do carro (quando poderia).
Mas ele tem muitas compensações. O conjunto mecânico é bom,
especialmente por estar acoplado
a uma transmissão automática CVT
(continuamente variável), os 20,7
kgf.m de torque a 4.800 rpm entregam retomadas e acelerações dentro do razoável (reforço, que não é
um turbo!). O câmbio simula 7 marchas e as trocas podem ser feitas pelas aletas que ficam atrás do volante.
O XRS traz a opção de uma tecla
Sport no controle central, que ao ser
pressionada faz a transmissão exigir
rotações mais elevadas do motor.
Aí temos um ronco mais esportivo,
percebido nitidamente na cabine.
Tudo a ver com o conceito do carro.
Mas que não casa bem com o estilo
do Altis, mais comportado.
Durante nosso teste, em estrada ao atingir a velocidade máxima
permitida na rodovia (120 km-h) o
conta-giros trabalha baixo e deixa
o silêncio reinar no interior – ponto
para o trabalho de acústica refeito
pela engenharia da Toyota.

Ficha Técnica
Motor: 4 cilindros em linha, 1.997 cm3, com 154 cv de potência
com etanol a 5.800 rpm e 143 cv de potência com gasolina a 5.600
rpm. Torque de 20,7 kfgm a 4.800 rpm com etanol e 19,4 kgfm a
4.000 rpm.
Câmbio: Automático CVT simula 7 velocidades.
Tração: Dianteira
Freios: Discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira.
Pneus: 215/50 R17
Equipamentos: Ar-condicionado digital automático de 1 zona,
auxílio de partida em ladeira, controle de estabilidade, central
multimídia de 7 polegadas sensível ao toque, 7 airbags, luzes
diurnas e lanternas em led e piloto automático.
Porta mala: 519 litros
Tanque combustível: 60 litros
Preço: R$ 108.990,00

Nosso veredicto
O visual do carro é muito bonito. A dúvida é se vale a pena
investir R$ 9.000 pelos detalhes visuais que dão a ele esse ar
mais esportivo que o Altis.
O motor é aspirado. Mas não é uma decepção. Mas não
esperem do Corolla XRS um comportamento de modelos turbo.
A Toyota aposta em novos clientes e o visual do carro ajuda a
desmistificar o conceito de carro tiozão. A marca japonesa com
seu principal modelo, segue a risca o conceito de que é bom
em tudo. Vale a pena um test-drive para tirar suas próprias
conclusões.

3632-6898 | 3019-1470
Rua Sergipe, 217 - Campos Elíseos - CEP 14080-040 - Ribeirão Preto - SP
Agosto 2017
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Lançamento

Segunda geração

na área

Q5

Novo Audi Q5 já está disponível no mercado brasileiro com preço inicial de R$ 245 mil.
Com motor 2.0 TFSI de 252 cv, SUV acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e atinge 237 km/h

L

ançado oficialmente na semana
passada, um dos SUVs de maior
sucesso da marca, a segunda
geração do Audi Q5, chega recheado de novidades tecnológicas como
o painel totalmente digital Audi virtual cockpit e o sistema de condução semiautônomo traffic jam assist.
O SUV oferece três versões com
preços entre R$ 245 mil e R$ 293 mil:
A versão de “entrada”, Attraction
tem preço de R$ 244.990, a Ambiente é oferecida por R$ 274.990 e Ambition, com preço inicial de R$ 292.990.
“O Q5 é um dos principais lançamentos no Brasil para a Audi
neste ano, modelo que sempre fez
um enorme sucesso com os nossos
clientes. Temos orgulho de oferecer
no mercado um produto de extrema qualidade, com as mais avançadas tecnologias e uma alta competitividade em seu segmento”, afirma
Johannes Roscheck, presidente e
CEO da Audi do Brasil.
Com 4,66 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e distância entre-eixos de 2,82 m,
o Q5 cresceu em relação à geração
anterior. Apesar disso, o peso em
ordem de marcha foi reduzido em
aproximadamente 50 kg.
Outro destaque do modelo é sua
lista de equipamentos, que traz inovações tecnológicas como o Audi
virtual cockpit, conexão à internet,
ACC com traffic jam assist – que assume a direção em trânsito congestionado com velocidades de até 60
km/h –, além de diversos sistemas
de assistência ao motorista, garantindo a segurança e a alta confiabilidade do modelo.
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Motorização única para as três versões
Em todas as opções, o novo Q5 é equipado com motor 2.0 TFSI a gasolina, que desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis
entre 1.600 e 4.500 rpm. No quesito de desempenho, SUV chega aos 100
km/h em 6,3 segundos e sua velocidade máxima é de 237 km/h.
O modelo também conta com transmissão S tronic de sete velocidades
e dupla embreagem, com trocas feitas por meio da alavanca ou de shift
paddles atrás do volante. Há ainda o sistema de tração integral permanente quattro com tecnologia ultra, que distribui a força para as quatro rodas
conforme a necessidade.

Preços
Attraction - R$ 244.990
Ambiente - R$ 274.990
Ambition- R$ 292.990.

Confira nossa
avaliação na TV
Confira nosso test-drive (impressões ao dirigir) e mais detalhes do carro no Canal 22 e no site
www.jornalmotormais.com.br

Agosto 2017

Tecnologia

Peugeot
adota nova caixa
Modelos 208 e 2008 ganham nova caixa automática de seis velocidades

N

o mesmo caminho da Citroen, que atendeu
ao clamor dos clientes, a Peugeot traz ao
Brasil o 208 e 2008 ano modelo 2018, equipados com a nova caixa de câmbio automática de
seis marchas e a nova central multimídia com Android Auto e CarPlay.
Os ajustes feitos nos Peugeot 208 e 2008 ano
modelo 2018 visam realçar esta tradicional e prazerosa experiência de condução. Com a inclusão
dos novos câmbios AISIN de 3ª geração – para o
208 nas versões Allure e Griffe e nas versões Allure,
Griffe e Crossway para o 2008 – ficam evidentes
a agilidade, potência e dinamismo dos veículos.
As trocas de marchas, sequenciais, bem programadas e com escalonamento preciso, tornam-se
mais rápidas, suaves, lineares e agradáveis.
O novo câmbio também é sinônimo de eficiência energética, já que apresenta ganhos de consumo na estrada. Com velocidade máxima de 196
km/h, o Peugeot 208 realiza 11 km/l na cidade,
com gasolina, e 7,7 km/l com etanol. Já na estrada,
13,2 km/l com gasolina e 9,3 km/l com etanol. O
2008, por sua vez, tem velocidade máxima de 186
km/h e consome 10,7 km/l na cidade, com gasoli-
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Novo câmbio equipa
os modelos 208 e 2008
na, e 7,5 km/l com etanol. Na estrada, faz 13 km/l
com gasolina e 9,2 km/l com etanol.
O tipo de condução pode ser personalizado a partir das quatro opções disponíveis para
cada tipo de motorista ou momento específico. O modo “Drive” é um modelo convencional,

para quem mantém uma velocidade constante;
o “Eco”, por sua vez, representa a economia de
combustível; já a função “Sport” deixa o carro
mais ágil e dinâmico por elevar o giro do motor
e o modo “Sequencial”, que é uma alternativa
para as trocas manuais.
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Antigomobilismo

Organizadores esperam
receber mais de 10 mil
visitantes nos três dias

Clássicos na vitrine

Shopping de Ribeirão Preto recebe mais uma exposição de carros antigos. Evento reunirá
mais de 400 clássicos e fará homenagem ao cinquentão Ford Galaxie e aos 70 anos da Ferrari
O Ribeirão Auto Collection chega a sua sétima edição com mais
um mega evento de carros antigos
entre os dias 25 e 27 deste mês, promovido pelo Auto Mogiana Clube.
A exposição mais uma vez acontece no estacionamento do Iguatemi Shopping, localizado na Vila do
Golfe. Para este ano, os apaixonados
pelo universo automobilístico terão
a oportunidade de conferir mais
de 400 modelos de carros e motos
com, no mínimo, 30 anos e até mesmo centenários – como um Ford e
um Chevrolet 1917, entre outros.
De acordo com Jalmir Duete,
presidente do Auto Mogiana Clube, o objetivo do RAC é difundir a
cultura do antigomobilismo junto à
sociedade. “Os automóveis demonstram a tendência de designs da indústria automobilística com base
nas épocas. O evento promove o
resgate dessa história. Quem passar
pelo local poderá rever e conhecer
as principais características de cada
modelo da mostra”, disse. Em 2016,
a Fiva (Federação Internacional de
Veículos Antigos) recebeu a validação da Unesco (Organizações das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) para reconhecer os automóveis antigos como Patrimônio
Cultural da Humanidade.
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Ícones mundiais serão homenageados
Esse ano, em especial, o 7º RAC celebrará as cinco décadas do início
da produção da linha Galaxie. O nacional, lançado pela Ford em 1966, era
idêntico ao modelo norte americano. O gigante de 5,33 metros, que trouxe
luxo a carros familiares da época, se tornou o sonho de consumo da sociedade, principalmente de empresários e políticos – como o ex-presidente da
República Juscelino Kubitschek. Pioneiro em tecnologia e conforto, o automóvel impressionava pela atualidade do projeto, apresentando itens como
direção hidráulica e sistema de ar condicionado. O modelo saiu de linha em
1983, após cerca de 77 mil unidades produzidas.
A emblemática montadora italiana Ferrari completa, em 2017, seu
70º aniversário. Desde o primeiro modelo, criado em 1947, a marca vem
escrevendo seu nome na história da indústria automotiva com seus superesportivos. Com o 125 S, voltado somente para o uso nas pistas, o comendador Enzo Ferrari lançava oficialmente a escuderia de Maranello. Depois,
em 1949, surgia o 166 Inter, que se tornou o primeiro carro da empresa que
podia ser usado nas ruas. Entre tantos modelos lendários há a F40, a Ferrari
308, a Ferrari 456 e outros.

Serviço
Local:
Estacionamento Shopping Iguatemi
Data:
Dias 25, 26 e 27 de agosto
Entrada gratuita.

Confira nossa cobertura
completa do evento na
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Clássico

Reverência

ao campeão
Ford apresenta GT em edição especial alusiva ao vencedor de 1967 em Le Mans

S

empre lembrando seus ícones e os reverenciando, a Ford anunciou uma edição
limitada do novo GT, interpretação moderna do GT Mark IV vencedor das 24 Horas de
Le Mans em 1967, que será lançada no próximo ano-modelo do superesportivo. O Ford GT
modelo ’67 Heritage tem carroceria em vermelho brilhante “Race” com listras brancas, peças
aparentes de fibra de carbono e o número 1
estampado nas laterais e no capô, além de interior e rodas com acabamento exclusivo.
No ano passado, a Ford lançou a edição especial ‘66 Heritage em homenagem ao GT40
Mark II que iniciou sua série histórica de vitórias na corrida francesa em 1966. A marca
voltou a vencer no circuito em 1967, 1968 e
1969 e cinquenta anos depois, em 2016, com
o novo GT.
“O primeiro carro da edição Heritage foi
um grande sucesso e continuar a série com
um Ford GT baseado no GT40 Mark IV era
algo que simplesmente tínhamos de fazer”,
diz Dave Pericak, diretor global da Ford Performance. “O Ford GT ‘67 Heritage homenageia aquela vitória com uma visão moderna
de um dos veículos mais importantes da história da Ford nas corridas.”
O Ford GT ’67 Heritage tem rodas de alumínio forjado em peça única, de 20 polegadas,
com acabamento em verniz acetinado e porcas
pretas. Pinças de freio vermelhas e capas dos
retrovisores prata completam o visual externo.
No interior, os bancos de fibra de carbono
e o volante são revestidos em couro com costura vermelha. As correias dos cintos de segurança também são vermelhas. O painel de
instrumentos e as portas exibem apliques de
aço e há peças de fibra de carbono na soleira
das portas, nas saídas de ar e no console. Cada
carro traz uma placa personalizada com o número de série.
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Aceleramos

ainda mais alto

Sintonize 22 e agora também o 522 !
E acompanhe o seu programa
automotivo regional na TV.
Todos sábados (14h) e domingos (23h55)
e reprises diárias

Aceleradas

Novo WV T-Roc será apresentado no dia 23 de agosto.
Veja detalhes desta novidade no nosso site www.jornalmotormais.com.br

A Hyundai ampliou a linha do Creta com a nova
versão 1.6 Pulse Plus. Ela passa a ser a opção mais
completa para a motorização e já vem acompanhada do câmbio automático de seis marchas. A nova
versão tem preço inicial de R$ 89.990 e traz central
multimídia blueNav com tela sensível ao toque de 7
polegadas, ar automático digital, vidros elétricos um
toque com abertura e fechamento automático pela
chave e faróis com acendimento automático, que
são ativados quando o sensor detecta baixa luminosidade. O motor 1.6 é o mesmo já oferecido na linha
Creta, que rende 130/123 cv de potência a 6.000 rpm
e torque de 16,5/16 kgfm a 4.500 rpm.

Confirmado

por aqui
Está oficializado. A BMW vai trazer o X5M ao Brasil
no primeiro semestre de 2018. Preço ainda é segredo

O

BMW Group confirma a chegada do
novo X5 M ao mercado brasileiro no
primeiro semestre de 2018. O utilitário
esportivo ganhou um visual personalizado, com
acessórios da linha Motorsport que tornam seu
visual mais agressivo e contribuem para uma
melhor performance. Sob o capô, o modelo traz
um propulsor V8 4.4 que desenvolve 575 cavalos de potência e o leva dos 0 aos 100 km/h em
menos de 5 segundos. A velocidade máxima (li-

mitada eletronicamente) é de 250 km/h. O lançamento vem recheado por uma ampla lista de
itens de tecnologia, segurança e conveniência,
entre eles bancos aquecidos, entretenimento
traseiro, sistema de som Bang&Olufsen, acabamento em fibra de carbono, alcântara e couro,
faróis full-LED adaptativos, head-up display, aviso de mudança de faixa e câmera de visão noturna. O preço sugerido do modelo será anunciado oportunamente.

O BMW Group revelou as primeiras imagens
do BMW Z4 Concept. Dinâmico e progressivo a
versão conceitual do novo Z4 desperta emoções,
ostenta proporções compactas e contornos suaves, além de uma silhueta dinâmica e que abusa
emocionalmente de formas atraentes. O estudo
de design fornece algumas percepções sobre o
modelo definitivo de produção do roadster, a
ser apresentado no decorrer do ano que vem. “O
BMW Z4 Concept é tudo o que podemos esperar
de uma máquina completa”, explica Adrian van
Hooydonk, vice-presidente Sênior de Design do
BMW Group.

Bancos com costura dupla pespontada e couro
perfurado, peças macias ao toque no painel e nas
portas, interior em dois tons. Estas são algumas
características que estarão presentes no Chevrolet Equinox, SUV médio que chega às lojas brasileiras em outubro para substituir a Captiva. O utilitário (ainda sem preço definido) virá na inédita
versão Premier, opção mais cara da Chevrolet no
exterior. Além de todo o luxo a bordo, o Equinox
— que virá importado do México — também promete surpreender no desempenho e na sofisticação eletrônica. O SUV usará o mesmo 2.0 turbo de
injeção direta do Camaro turbo à venda nos EUA,
com 262 cv de potência.
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Anuncie aqui e fale
com seu público alvo!
Motor+ seu jornal
automotivo mensal
(16)

99615.5050 - www.jornalmotormais.com.br
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