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ALEMANHA
Quando o assunto é carro, os alemães não brincam em 

serviço. Confira as novidades apresentadas na principal 
mostra automotiva do ano, o Salão de Frankfurt.
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Lançamento da VW permite que até condutores da categoria B
possam dirigi-lo. Preço de versão Express é inferior a de algumas
picapes. Conheça o VW Delivery Express.

Além do bom desempenho do motor,
a picape da Chevrolet está cada vez mais luxuosaPágina 6 e 7
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Nesta semana quando se abri-
ram as portas do maior salão 
de automóveis do mundo 

em área de exposição, na cidade 
alemã de Frankfurt, o público viu o 
primeiro carro autônomo homolo-
gado para circular em vias públicas. 
Trata-se da nova geração do Audi 
A8, um dos sedãs grandes mais ca-
ros da indústria, que poderá se va-
ler das novas regras de trânsito im-
plantadas pela Alemanha em maio 
último, porém passível de revisão 
dentro de dois anos.

É um avanço histórico, sem dúvi-
da. Classificado no nível três, entre 
cinco possíveis, marca o início de 
uma era sobre a qual ainda pairam 
incertezas. Embora algumas de-
monstrações na vida cotidiana já 
tenham sido feitas para convidados 
em Munique, somente em outubro 
os jornalistas poderão assumir o vo-
lante em um teste real. Os equipa-
mentos específicos serão acrescen-
tados paulatinamente à produção 
seriada, em 2018. Só estarão dispo-
níveis de acordo com legislação e 
infraestrutura viária de cada país.

Quem estiver no comando, com 
todos os recursos incluídos, pode-
rá circular pela primeira vez sem a 
obrigatoriedade de colocar pelo 
menos uma das mãos no volante a 
intervalos regulares, como ocorre 
nos sistemas semiautônomos atu-
ais. Manuseio de qualquer disposi-
tivo de comunicação está autoriza-
do, inclusive assistir a um filme na 
central multimídia. Mesmo assim 
haverá limitações: deve existir uma 
barreira física para separar o tráfe-
go contrário, a velocidade se limita 
a 60 km/h e o veículo poderá exigir 
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Opinião

Alta Roda
IMPRENSA argentina confirma pro-
dução do VW Tharu na fábrica de Ge-
neral Pacheco (Grande Buenos Aires), 
a partir de 2020. Para alcançar preço 
competitivo, sem abrir mão da filoso-
fia de segurança estrutural da marca 
alemã, a subsidiária checa Skoda será 
responsável pelo modelo. Visa espe-
cificamente a concorrer com Jeep 
Compass que dá as cartas entre SUVs 
médios-compactos.
MAIS um modelo tem redução 
nominal de preço em razão da for-
te retração de mercado. Agora as 
versões superiores do Ka sofreram 
realinhamento para baixo entre 
R$ 600,00 e R$ 1.000,00. Há tem-
pos preços reais mostram quedas 
de forma disfarçada por meio de 
bônus, promoções, valorização na 
troca e, em especial, equipamentos 
agregados sem repasse na etiqueta.
USO cotidiano mostra que o Fiat 
Argo Precision, com motor de 1,8 litro 
e câmbio automático, forma um con-
junto bem equilibrado. Respostas ao 
acelerador (de curso exagerado) são 
bem progressivas, assim como a dire-
ção (faz falta regulagem de distância 
do volante). Atmosfera interna é um 
dos pontos altos. Incomoda, porém,  
o puxador da porta muito próximo 
ao joelho do motorista.
SEGUNDO a Confederação Nacio-
nal do Transporte, as agruras fiscais 
levaram o Governo Federal a alocar 
mais verbas em manutenção do 
que em adequação e construção de 
novas rodovias, processo agravado 
no ano passado. Trata-se de uma 
herança pesada em um país onde 
apenas 12% de toda a malha rodo-
viária é pavimentada.
ANUNCIADA em fevereiro deste 
ano para valer em 2018, inspeção 
ambiental de toda a frota a diesel 
do Estado de São Paulo continua a 
patinar. Não se falou mais no assun-
to. Enquanto isso é cada vez mais 
comum ver caminhões e vans (de 
carga e de passageiros) com libera-
ção de fumaça preta. Mesmo sem 
emissão visível há necessidade de 
controlar esse tipo de motor.

do motorista reassumir o volante de 
acordo com parâmetros computa-
cionais de segurança.

Estreia do A8 não encerra as dis-
cussões sobre alcance, viabilidade 
ou se os compradores vão de fato 
mostrar entusiasmo por um assis-
tente virtual em congestionamen-
tos (ou mesmo sem estes) assim que 
a produção aumentar e o preço co-
meçar a cair. A fabricante ainda está 
por anunciar o valor dessa opção.

Em pesquisa recente internacio-
nal com 2.000 motoristas, a pedido 
da Continental Pneus, apareceram 
respostas desconcertantes em pro-
porção surpreendentemente alta: 
“as pessoas ficarão preguiçosas e 
confiantes demais na tecnologia”; 
“haverá riscos de interferências, in-
clusive de hackers (piratas eletrô-
nicos)”. Mas outros participantes 
reconheceram que aumentará a se-
gurança do trânsito.

O risco regulatório também não 
se pode desprezar. Países com fro-
tas imensas de veículos, como os 

EUA, impõem cautela e tendem a 
estudar de forma ainda mais pro-
funda as implicações. Uma das 
discussões na Alemanha levou a 
decidir que os softwares devem ser 
programados para diminuir ao má-
ximo ferimentos ou mortes de hu-
manos, mesmo à custa da vida de 
um animal ou de maiores danos a 
veículos e propriedades. Uma lon-
ga discussão entre especialistas de 
ética, lei e tecnologia.

No entanto, existem outros as-
pectos ligados à direção autônoma 
muito agradáveis oferecidos no A8. 
O principal é ordenar por meio de 
aplicativo de telefone inteligente 
que o carro procure um local para 
estacionar, coloque-o na vaga e, 
na ordem inversa, dirija-se de volta 
até onde está o seu dono. Todas as 
manobras podem ser transmitidas 
pelas câmeras de visão externa em 
360° do veículo e exibidas em tem-
po real na tela do celular.

Para tudo tem que haver um 
ponto de partida. Essa hora chegou.
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Evento

Carro da categoria e simulador
estarão expostos no Shopping Iguatemi.
Visitantes terão possibilidade de
ganhar um”drive day” em Interlagos 
 

Fórmula Vee
expõe exemplar

em Ribeirão

Que tal conhecer de perto 
tudo sobre uma das mais 
importantes categorias do 

automobilismo nacional? Entre 
os dias 20 e 26 deste mês, o Sho-
pping Iguatemi Ribeirão Preto te-
rão acesso a um carro da Fórmula 
FVee que ficará no piso térreo do 
shopping junto com um simula-
dor, montado no mesmo chassi 
monoposto de corrida. O visi-
tante poderá sentir a emoção de 
pilotar no simulador e ainda dis-
putar um prêmio especial: os três 
mais velozes ganharão um drive 
day na Fórmula Vee.

Além de conhecerem o carro 
de corrida, os apaixonados por 
velocidade poderão participar de 
um bate-papo com  Wilson Fitti-
paldi Júnior. 

No dia 21, Wilsinho, consul-
tor e instrutor da FVee, receberá 
o público para um bate-papo às 
20h e irá contar um pouco da his-
tória da categoria. 

“Será uma grande oportunida-
de de conversar com os amantes 

do automobilismo sobre a nova 
Fórmula Vee e outras categorias, 
como a Fórmula 1 e a F-Indy”, diz 
Wilsinho, 73 anos, que foi piloto e 
chefe da única equipe brasileira 
na F-1, a Copersucar-Fittipaldi.

Wilsinho, ao lado do irmão 
Emerson, foi o criador da FVee no 
Brasil, em 1967. A categoria mais 
acessível do automobilismo na-
cional está assim completando 50 
anos no país.

“Até hoje, a FVee mantém suas 
principais caraterísticas, que é o 
baixo custo e o trabalho para a 
revelação e formação de jovens 
pilotos”, afirma Wilsinho. “E o mais 
importante, sem gastar muito e 
com oportunidades a pilotos de 
todas as idades.”

Além de Wilsinho e Emerson, 
outros dois grandes pilotos brasi-
leiros iniciaram a carreira na Fór-
mula Vee e chegaram à F1: Nelson 
Piquet, tricampeão mundial, e 
José Carlos Pace, o primeiro brasi-
leiro a vencer em Interlagos.

“Ou seja, dos três brasileiros 

campeões na F-1, dois deles começaram na FVee (Emerson e Piquet), o 
que mostra a importância da categoria e a necessidade de incentivarmos 
trabalhos para a formação de novos pilotos”, afirma Wilsinho.

Simulador 
Os vencedores da disputa no simulador terão direito  a três voltas 

completas em um dos autódromos em que ocorrerá campeonatos em 
2018 – Interlagos ou Piracicaba (sujeitos a disponibilidade). O drive day 
inclui todos os equipamentos de segurança, como capacete e macacão. 
Para participar, é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação em dia.

Fernando Santos/D
ivulgação FVee

C
láudio Larangeira/D

ivulgação FVee
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Avaliação

O novo conjunto mecânico veio
um pouco tarde, mas compensou
ao se mostrar um excelente
custo-benefício nessa categoria.
Consumo não é o forte, mas ainda
está à frente da rival Hilux nesse quesito.
Veja nossas impressões ao dirigir a Chevrolet S10 flex  4x4

Testamos a S10 Flex automática
A demora valeu a pena

Demorou,  mas a Chevrolet enfim colocou 
à disposição dos seus clientes aquela que 
era a versão que faltava. A S10 Flex com 

câmbio automático. Mesmo liderando o seg-
mento de picapes motor bicombustível, faltava 
o câmbio destes para compor o conjunto com o 
motorzão 2.5 flex . A demora valeu a pena.  Ele 
é o mesmo aplicado nas versões a diesel, uma 
caixa automática com seis marchas e opção de 
trocas manuais (e sequenciais) por meio de to-
ques na alavanca. A suavidade fica evidente com 
excelente progressividade, com uma rodagem 
sem solavancos.

A transmissão de seis marchas, por sua vez, 
é igual à utilizada pelas irmãs turbodiesel, 
com exceção da nova programação eletrôni-
ca e da relação do diferencial alongada para 
reduzir as rotações e, consequentemente, o 
consumo.

Nosso test-drive foi com a versão topo de 
linha, a LTZ 2.5 flex AT 4x4, oferecida por R$ 
129.990. O preço, aliás, bem mais baixo da 
versão flex em relação à diesel (em média, 
19,4%) o que significa que pode dar às S10 
automáticas o mesmo bom desempenho que 
as manuais sempre tiveram.

Outros atrativos não são novidade e foram 
mostrados no lançamento nacional, no ano 
passado, em Ribeirão Preto. quando a marca 
promoveu a primeira atualização no visual 
desta geração e mostrou novidades como a 
direção elétrica, que disfarça os 5,36 metros 
de comprimento e os 1.810 kg do modelo, 
mas não deixa a sensação incomoda de estar 
“flutuando”. 

A carroceria também está mais contida 
nas curvas graças a novos coxins de fixação 
no chassi.

FICHA TÉCNICA

Motor: Dianteiro, longitudinal, 4 cil. em linha, 
2.5, 16V, comando duplo, injeção direta, flex
Potência: 206/197 cv a 6.000/6.300 rpm
Torque: 27,3/26,3 kgfm a 4.000 rpm
Câmbio: Aut. de 6 marchas, tração integral
Direção: Elétrica
Suspensão: Independente McPherson (dian-
teira) e eixo rígido (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteira) e tambo-
res (traseira)
Pneus: 265/60 R18
Dimensões: Comprimento: 5,36 metros
Largura: 1,87 metro / Altura: 1,83 metros
Entre-eixos: 3,09 metros
Tanque: 76 litros
Caçamba: 1.061 litros (fabricante)
Peso: 1.934 kg
Central mult.: 7 polegadas, sensível ao toque
Garantia: 3 anos

Custo-benefício e consumo

Foi o tempo que a Chevrolet pensava nas 
versões de entrada peladas, os pé-de-boi, que 
agora foram substituídos por veículos muito 
mais bem equipados já nas versões iniciais. As 
médias de 5,3 km/l na cidade e 6,4 km/l na estra-
da, segundo o Inmetro, da Chevrolet abastecida 
com etanol podem desanimar, especialmente 
em cidades onde o etanol tem valor elevado. 
Mas na comparação com a Hilux (SRV), por 
exemplo, (4,8 km/l e 5,6 km/l, respectivamente) 
ela se sai u m pouco melhor e entra na classifi-
cação “A” na categoria. A S10 também é mais ba-
rata e possui mais equipamentos, além de mais 
capacidade de carga (915 kg contra 850 kg), até 
a oferta de itens de segurança como assisten-
te de permanência em faixa e alerta de colisão 
iminente. Em relação aos airbags, a Toyota sai 
à frente, com bolsa de joelho, enquanto a GM 
oferece apenas os frontais obrigatórios. Partida 
remota do motor, controle de descenso e sensor 
de estacionamento frontal pesam a favor da S10 
LTZ 2.5 flex AT 4x4 no conforto.

Interior da S10 com acabamento refinado. 
Modelo vem com tecnologia On Star
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Avaliação

Picape com luxo de carrão
As alterações mecânicas que trouxeram 

mais prazer ao volante não poderiam deixar 
de vir acompanhadas de um excelente pacote 
de equipamentos que compõe a S10.

Por exemplo, de série, a picape traz ar-con-
dicionado manual, central multimídia com 
tela de sete polegadas, sensor de estaciona-
mento traseiro, direção elétrica com ajuste de 
altura, computador de bordo, monitoramento 
de pressão dos pneus, faróis de neblina, capo-
ta marítima, desembaçador do vidro traseiro, 
controlador de velocidade automático, rodas 
de liga leve aro 16, bem como vidros e travas 
elétricas desde as versões de entrada LT.

Na topo de linha LTZ que o Motor+ testou, 
também há partida remota com acionamento 
do ar-condicionado digital, assistente de par-
tida em rampa, acendimento automático dos 
faróis, controle de descenso, sensor de chuva, 
assistente de permanência em faixa, alerta de 
colisão, bancos com material que imita couro, 
volante multifuncional, câmera de ré, sensor 
de estacionamento dianteiro, luzes diurnas de 
led, central multimídia com tela de oito pole-
gadas e GPS integrado, sistema OnStar, rack 
de teto e rodas de liga leve aro 18.

Além do conjunto mecânico, a S10 também 
recebeu o módulo eletrônico do motor

da norte-americana Colorado e nova
calibração da transmissão, que é a mesma

utilizada nas versões turbodiesel.

Confira os preços
das versões da S10

Chevrolet S10 LT 2.5 flex AT 4x2 - R$ 107.990

Chevrolet S10 LT 2.5 flex AT 4x4 - R$ 116.990

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex AT 4x2 - R$ 122.990

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex AT 4x4 - R$ 129.990 *

* Versão testada
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Exposição

Quando o assunto é carro, os alemães estão na vanguarda e não é mais surpresa esperar que em sua casa,
seja realizado o maior evento automotivo do mundo. A edição 2017 está sendo realizada em alternância de anos 
com o Salão de Paris e será encerrada no dia 24. Neste ano foram muitas as novidades, carros futuristas, clássicos e 
até modelos que em breve deverão pintar no Brasil. Apesar do gigantismo, algumas marcas não estiveram presentes, 
entre elas a Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Infiniti e a Volvo. Confira alguns destaques da edição 2017.

Salão de Frankfurt        
exibe super-carros 

Mercedes-Benz  -  Tendo o piloto 
de Fórmula 1 Lewis Hamilton como 
encarregado de mostrar ao mundo 
o primeiro projeto de “hipercarro” 
híbrido da Mercedes-AMG, a marca 
exibiu sua super-máquina. Este mo-
delo da AMG, divisão esportiva da 
marca alemã, tem todos os super-
lativos que os fãs de veículos mais 
gostam, a começar pela definição 
de “hipercarro”. São mais de 1.000 
cavalos obtidos graças a um motor 
1.6 V6 turbo de Fórmula 1 e mais 4 
propulsores elétricos. A velocidade 
máxima é de 350 km/h.

O modelo usa o mesmo motor 
1.6 V6 turbo a gasolina da Fórmula 1, 
mas ele vem aliado a outros quatro 
propulsores elétricos: um integrado 
no turbocharger, outro diretamente 
no motor a combustão e outros dois 
em cada roda da frente.

A potência do conjunto híbrido 
supera os 1.000 cavalos, enquanto 
a velocidade máxima vai ultrapassar 
os 350 km/h. Como comparação, a 
LaFerrari, outro supercarro híbrido, 
tem 963 cv e alcança os 350 km/h.

Ferrari -  Na festa dos seus 70 
anos, a marca italiana lançou em 
Frankfurt o seu novo modelo de 
“entrada”, a Portofino, que substitui 
a California GT. Mas se você é um 
simples mortal, não se empolgue 
com a expressão carro de entrada. O 
carro mais “barato” da marca deverá 
ser vendido por cerca de 200 mil eu-
ros, preço semelhante ao de sua an-
tecessora. No Brasil, a California saía 
por cerca de R$ 2 milhões. 

O Portofino não é bem um mo-
delo acessível, mas terá um preço 
parecido com o da California T, que 
sucederá: cerca de 200 mil euros (o 
equivalente a R$ 746,5 mil na cota-
ção desta terça).

A supermáquina tem motor V8 
de 3.8 litros que desenvolve 600 cv. 
De acordo com a fabricante, a Por-
tofino acelera de 0 a 100 km/h em 
3,5 segundos e atinge velocidade 
máxima de 320 km/h. São muitos os 
destaques do carro.  No interior, por 
exemplo, vale citar o sistema mul-
timídia com tela de 10,2 polegada 
sensível ao toque, novo ar-condi-
cionado para dar conta do recado 
quando o carro estiver aberto e as-
sentos eletronicamente ajustáveis 
em 18 posições.  Outra curiosidade 
é que a capota demora apenas 14 
segundos para abrir ou fechar.
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Exposição
Bugatti - Em Frankfurt não se 

viram apenas lançamentos, mas 
também a ostentação de alguns 
modelos já conhecidos. O Chiron 
por exemplo, não é um lançamento 
- foi apresentado em 2016, no Salão 
de Genebra. Mas a Bugatti arrumou 
um lugar para ele sob os holofotes 
graças ao número 42, estampado 
inclusive na grade dos carros expos-
tos no estande da marca. É o tempo 
que o esportivo levou para acelerar 
de 0 a 400 km/h e voltar ao repouso, 
um recorde. Apesar do preço surre-
al, 300 unidades das 500 que serão 
fabricadas já foram reservadas, ao 
valor mínimo de € 2,4 milhões (cer-
ca de R$ 9 milhões).

O Chiron é possui um motor de 8 
litros, com 16 cilindros dispostos em 
forma de um W (4 fileiras de 4 cilin-
dros) combinado com uma transmis-
são automatizada de dupla embrea-
gem com 7 velocidades. A aceleração 
de 0 a 100 km/h é estimada em 2,5 
segundos. O torque máximo é de 
163,14 kgfm a 2.000 rotações por mi-
nuto, segundo a montadora que faz 
parte do grupo Volkswagen. 

Volkswagen - A Volkswagen já 
avisou que pretende ganhar mais 
terreno na disputa pelo segmento 
que mais cresce no mundo, o dos 
SUVs. O Salão de Frankfurt foi o pri-
meiro a receber o T-Roc, que pode 
ser apelidado de “SUV do Golf”, com 
quem divide a plataforma. Vem para 
o Brasil? Não, diz o presidente da fi-
lial. Mas o evento trouxe outras di-
cas do que será lançado aqui

A Volkswagen já anunciou que lan-
çará ao menos 2 SUVs inéditos no Bra-
sil futuramente, mas continua fazendo 
mistério sobre quais são esse modelos. 
O T-Roc, que será uma das estrelas do 
estande da marca no Salão de Frank-
furt, não será um deles, segundo o pre-

sidente da montadora no Brasil e na 
América do Sul, David Powels.

Menor que o Tiguan, o T-Roc 
pode ser considerado “o SUV do 
Golf”, com quem divide a mesma 
plataforma, MQB. Na Europa, ele 
será fabricado em Portugal e chega-
rá às lojas em novembro, com 6 di-
ferentes motorizações, todas turbo, 
de 115 a 190 cavalos.

O T-Roc tem porte parecido com 
o dos SUVs compactos líderes no 
Brasil, como Honda HR-V, Hyundai 
Creta e Jeep Renegade. O compri-
mento é de 4,23 metros, com entre-
-eixos de 2,60 m, largura de 1,82 m 
e 1,57 m de altura. No porta-malas 
vão 445 litros.

Bentley - O Salão de Frankfurt 
também trouxe novidades para quem 
prefere viajar no banco de trás. E um 
toque de nostalgia. O novo Continen-
tal GT é exemplo de tratamento super-
VIP para ocupantes, com um toque de 
nostalgia. Um dos charmes é o conso-
le central rotativo: quando o carro está 

Ford - Da Alemanha também vie-
ram confirmações para o mercado bra-
sileiro. A Ford crava o início da pré-ven-
da do Mustang até o final do ano para 
o Brasil. Entregas começam no primei-
ro trimestre de 2018. Preço ainda não 
foi divulgado.

O Carro tem motor V8, 5 litros com 
450 cavalos. Outras características são 

desligado, aparece o acabamento de 
madeira. Na primeira rotação, surge a 
central multimídia. Girando novamen-
te, entram em cena 3 marcadores, com 
bússola, temperatura externa e cronô-
metro. O esportivo traz motor W12 de 
635 cv, que leva 3,7 segundos para le-
var o carro de 0 a 100 km/h.A

a frente mais bicuda, capô alongado, 
para-choque com barbatanas adicio-
nadas, spoilers ampliados, grade ativa 
(abre e fecha aletas controlando fluxo 
de ar), LEDs, aerodinâmica e suspen-
são com controle de ajuste do chassis 
MagnaRide. O Mustang possui tela 
central de 12 polegadas e o conhecido 
sistema Sync 3 de multimídia.

Hyundai - Agora é possível dizer 
que a marca possui um hatchback 
esportivo de verdade. Para sua pri-
meira tentativa na área dos hatchba-
cks esportivos, a Hyundai decidiu 
não ir atrás dos reis do segmento, 
como Ford Focus RS, Volkswagen 
Golf R e Renault Megane RS. 

O Hyundai i30 N estreia em 
Frankfurt com motor 2.0 turbo, ofe-
recido em duas versões. A de entra-
da tem 250 cv, enquanto na varian-

te com o Performance Pack sobe a 
potência para 275 cv. O modelo nor-
mal precisa de 6,4 segundos para 
chegar a 100 km/h e o mais potente 
reduz esse tempo em 0,2 segundo. 
A velocidade máxima é de 250 km/h 
para ambos.

O i30 N é produzido na Coreia do 
Sul, mas foi desenvolvido e testado na 
Alemanha. A ideia é disputar na parte 
mais baixa, onde estão Focus ST, Golf 
GTI e Peugeot 308 GTi.
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Salão de Frankfurt

Alguns modelos exibidos no Salão de Frankfurt priorizam o conforto e oferecem soluções
até pouco tempo inimagináveis. Tem carro que oferece até massagem nos pés

Conforto muito além
da nossa imaginação 
Eles parecem ter sido projetados especialmen-

te para quem vai andar nos bancos de trás. É 
conforto que não acaba mais para proprietá-

rios que seguramente terão alguém para dirigir 
para eles, enquanto se deleitam a bordo.

No Salão da Alemanha, em Frankfurt dois mo-
delos chamam muito a atenção nesse quesito 
(sem contar os carros conceitos, é claro). O Audi 
A8 e o Continental GT, da Bentley.

O Audi A8 é um show a parte e já foi feito pen-
sando no futuro. Ele tem um sistema de aqueci-
mento e massagem para os pés, incorporado na 
parte de trás do banco dianteiro.

Este luxo completa a massagem para as costas, 
recurso que já existia no sedã. O interior é quase 
sem botões, mas com diversas telas sensíveis ao 
toque, incluindo uma de 10,1 polegadas no con-
sole central. Ele é o primeiro carro mundial com 
nível de automação 3, em que já não é mais ne-
cessário colocar as mãos no volante a até 60 km/h. 
Para o avançado sistema funcionar, o novo A8 tem 
12 sensores ultrassônicos, quatro câmeras de 360 
graus, uma câmera na parte de cima do para-bri-
sa, um radar em cada quina do carro, uma câmera 
infravermelha e um scanner a laser na frente – 
usado pela primeira vez em um carro de produ-
ção – e os faróis de laser que até então só tinham 
aparecido no Audi R8 e no BMW i8.

Há ainda uma câmera que monitora o moto-
rista para ver se ele dormiu. Em caso positivo, um 
alerta sonoro é iniciado. Se for ignorado, o carro 
para e encosta. Por meio de um app de celular, o 
myAudi, o dono do A8 também poderá mandar 
que o carro estacione sozinho e que venha lhe 
buscar na porta se o modelo estiver na garagem.

Movendo o A8 há duas opções de V6, a gasoli-
na e a diesel. O primeiro tem 340 cv e o segundo, 
286 cv, mas com mais torque. Há ainda duas outras 
variantes V8, também com os dois combustíveis. O 
TFSI (gasolina) gera 460 cv e o TDI (diesel), 435 cv. 
Para o ano que vem, o monstruoso 6.0 W12 entra 
em ação na versão de topo com 585 cv e 82 mkgf. O 
câmbio é sempre automático de oito marchas.

No Continental 
A inglesa Bentley oferece uma cabine com aca-

bamento primoroso e detalhes artesanais, e deixa 
o motorista brincar de viajante no tempo. Com 
um toque, ele faz o painel central girar e mudar de 
aparência. São 3 opções: uma delas exibe 3 mos-
tradores analógicos, sendo uma bússola, um ter-
mômetro e um cronômetro; outra é uma moderna 
central multimídia; e por último apenas o painel 
de madeira. A terceira geração do Continental GT 
é equipada com motor W12 6.0, que rende até 635 
cavalos de potência e faz o carro acelerar a 100 
km/h em 3,7 segundos.

Nada de direção autônoma. Este é o carro de 
luxo para quem quer estar na direção.

Renault Symbioz 
Diferente do Audi A8 e do Continental, esse Re-

nault é apenas um conceito, mas a marca acredita 
que, com o avanço da tecnologia de carros autôno-
mos, que dispensam motorista, os passageiros vão 
querer aproveitar o tempo de viagem com outras 
atividades que não prestar atenção ao trânsito. Por 
isso, o Symbioz vira praticamente uma sala de estar, 
com bancos giratórios, para todos os passageiros 
poderem conversar e relaxar no caminho.

Bentley Continental

Renault

Audi A8
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A visão da Audi para operação nível 5. Estilo revolucionário, totalmente elétrico, com uma autonomia de até 800 km

O carro-conceito Audi Aicon 
sem volante e sem pedais

Com o Audi Aicon, uma visão 
de design de quatro portas, a 
marca dos quatro anéis apre-

senta um Audi autônomo do futuro 
- sem volante ou pedais. Como um 
conceito de design, o 2+2 de quatro 
portas dá um salto audacioso para o 
futuro para mostrar o design exter-
no e interno das próximas décadas. 
O demonstrador de tecnologia une, 
de forma visionária, as inovações 
ligadas à transmissão, suspensão, 
digitalização e sustentabilidade. 
O Aicon também é projetado para 
operação puramente elétrica e de-
verá cobrir distâncias entre 700 e 
800 quilômetros com apenas uma 
carga de bateria.

E, como conceito de mobilidade, 
o Audi Aicon mostra o mundo do fu-
turo, no qual as vantagens do trans-
porte individual de porta-a-porta 
são combinadas com o ambiente 
luxuoso de uma cabine de primeira 
classe de aeronave. Um interior sem 
volante ou pedais que pode ofere-
cer todos os confortos da moderna 
eletrônica de comunicações e uma 
perfeita ergonomia - simplesmente 
de primeira classe.

Basta apenas um olhar: parecen-
do um taxi robô reduzido à pura 
funcionalidade, o conceito autôno-
mo oferece tudo. Sua presença é 
impossível de ignorar, e seu exterior 
sugere o espaçoso conforto ofereci-
do aos passageiros e as aspirações 
técnicas de alto nível. O Audi Aicon 
é uma espiada naquilo que será um 
automóvel de prestígio de amanhã 
que desperta os desejos de clientes 
exigentes.

 

Salão de Frankfurt

Pura presença
o exterior

O Audi Aicon é espetacular visto 
de qualquer ângulo. Suas dimensões 
o colocam no nível superior dos au-
tomóveis de luxo do segmento D: 
5,444 metros de comprimento, 2,100 
metros de largura e 1,566 metros de 
altura. A distância entre eixos é de 
3,470 metros, 24 cm maior do que na 
versão longa do novo Audi A8.

O elemento central do exterior 
é a cabine. Grandes superfícies de 
vidro na parte dianteira e traseira, 
bem como as janelas laterais signi-
ficativamente convexas criam uma 
imagem de amplo espaço para os 

viajantes. Uma borda distinta corre 
como uma linha dura ao longo das 
superfícies das janelas laterais do 
Aicon até a coluna D – pela primei-
ra vez no design automotivo. Esta 
linha enfatiza o comprimento do 
carro e efetivamente reduz o volu-
me aparente da cabine em relação 
ao da carroceria toda. As laterais es-
curecidas sobem repentinamente 
em direção à parte traseira, fazendo 
com que pareça que o carro esteja 
mergulhando.

Interior  -  O conceito possui por-
tas opostas que se abrem para frente 
e para trás. Não existe uma coluna B. 
Toda a largura do interior é, portan-

to, exposta aos passageiros à medida 
que entram no carro. No interior, as li-
nhas das superfícies decorativas e os 
elementos funcionais são marcada-
mente horizontais. Tornando-se mais 
leve de baixo para cima, o interior re-
força a impressão de um espaço úni-
co, e a falta de um volante e de um 
painel clássico criam uma sensação 
de abertura e espaço.

Isso é destacado pelas grandes 
superfícies de vidro, o teto transpa-
rente e o perfil de cintura baixa. Sem 
mencionar a geometria especial das 
janelas laterais. A sua metade supe-
rior inclina-se claramente para fora, 
de modo que a largura máxima fi-
que na altura dos olhos.
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Mercado

Conectividade
muda o foco 

Vendas de carros são as 
maiores em 20 meses

O mês de agosto foi o melhor para a 
indústria automobilística brasileira nos 
últimos 20 meses de acordo com os 
dados da Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automotores (Fe-
nabrave). Foram vendidos 216,5 mil au-
tomóveis, comerciais leves, caminhões 
e ônibus. O melhor resultado anterior 
foi registrado em dezembro de 2015, 
com 227,8 mil unidades, segundo da-
dos antecipados pelo mercado. Tam-
bém foi a primeira vez neste ano que 
as vendas, medidas por licenciamentos 
no Registro Nacional de Veículos (Rena-
van), ultrapassaram a marca de 200 mil 
unidades. O desempenho de agosto é 
17,7% superior ao de igual mês do ano 
passado e 17,1% melhor que o de ju-
lho. No acumulado do ano, as vendas 
totais somam 1,42 milhão de veículos, 
5,3% a mais em relação ao período de 
janeiro a julho de 2016.

O crescimento supera a previ-
são da Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), de 4% para o ano, que e 
pode ser revista na próxima sema-
na, quando a entidade apresenta o 
balanço do setor, com dados de pro-
dução e exportação.

Além de um período maior de 
comercialização na comparação com 
julho, as vendas de agosto foram in-
fluenciadas por queda na taxa de ju-
ros e aumento da confiança dos con-
sumidores.  Por segmentos, as vendas 
de carros e comerciais leves em agos-
to subiram 17,4% sobre julho e 17,8% 
sobre agosto de 2016, para 209,87 
mil unidades. No ranking de marcas 
da Fenabrave, a General Motors ter-
minou agosto mais uma vez na lide-
rança, com vendas de 38.289 carros e 
comerciais leves, crescimento de 24,6 
% sobre um ano antes.

A indústria automobilística 
mundial deverá enfrentar 
grandes desafios nos pró-

ximos anos, com a mudança de 
foco hoje exclusiva para a venda 
de produtos para, cada vez mais, a 
prestação de serviços.

As projeções mundiais para o se-
tor preveem um crescimento paula-
tino dos serviços a serem prestados 
pelas empresas, que representarão 
cerca de 30% da receita total dos 
fabricantes de veículos até o ano 
2025, afirma o coordenador de MBA 
de Gestão Estratégica de Empresas 
da Cadeia Automotiva da FGV, Antô-
nio Jorge Martins.

A mudança de foco deve-se 
prioritariamente ao crescimento 
vertiginoso da conectividade nos 
veículos desenvolvidos pelo setor 
automotivo, cujo ápice será o uso 
dos autônomos, que se acham em 
fase de testes em vários países, in-
cluindo o Brasil. Deve-se destacar 
que a autonomia veicular estará 
presente em máquinas agrícolas, 
automóveis, ônibus e caminhões, 
contribuindo de forma significati-
va para o aumento da produtivida-
de de diversos segmentos indus-
triais e de serviços. 

As aplicações previstas para se 
usufruir dessa inovação ultrapassam 
todos os limites previstos, passando 
pelo aumento da segurança, eleva-
ção do consumo de bens, realização 
de reuniões e jogos online, redução 
do estresse, leitura pessoal e profis-
sional, além da prestação de novos 
serviços a serem oferecidos pelos 
próprios fabricantes.

De acordo com o coordenador de MBA de Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia 
Automotiva da FGV, Antônio Jorge Martins, a indústria automotiva terá desafios com a 
mudança da venda de produtos para a prestação de serviços

Demanda nacional é das mais promissoras

O coordenador de MBA de Cadeia Automotiva da FGV lembra ainda que a 
demanda nacional se apresenta como uma das mais promissoras do mercado 
automobilístico mundial, devendo contribuir para a evolução tecnológica e o 
desenvolvimento de novas aplicações de serviços.

“O peso significativo do nosso País para os negócios automotivos mundiais 
pode ser atestado pela plataforma de exportação mundial já existente, bem 
como pelo fato de que não tivemos nenhuma grande montadora se afastan-
do desse mercado mesmo com a queda acentuada nas vendas de automóveis 
(36%) e de caminhões (68%) nos últimos anos”, explica ele. “Outro fator de 
peso em favor do nosso mercado é a relação do número de habitantes por ve-
ículo. No Brasil, é de 5 por 1, enquanto nos países desenvolvidos a relação é de 
1 por 1, e na vizinha Argentina, de 3 por 1.” (com informações do Cesvi Brasil).

Novas tecnologias já
trazem novos desafiospara  

o setor de automóveis
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Honda Fit passa por reestilização
 Para chegar à linha 2018, o Honda Fit ganhou 

uma sutil reestilização e novos itens de série em suas 
versões. A partir de agora, o carro será produzido em 
cinco versões, sendo apenas uma delas com câmbio 
manual. Os preços variam de R$ 58.700 a R$ 80.900.

Além de as novidades no visual serem discretas, 
a principal novidade do Fit 2018 é que, finalmente, 
ele passa a contar com controle eletrônico de tração 
e estabilidade de série em todas as versões.O con-
junto mecânico segue inalterado: o motor é sempre 
um 1.5 flex de 116 cv. O câmbio da versão de entrada 
é manual de cinco velocidades, enquanto as outras 
três variantes são produzidas com transmissão CVT.

BMW X2 tem data para chegar no Brasil
A BMW confirmou a data que o X2 e o M5 virão 

para o Brasil. O SUV e o sedã esportivo chegam no 
segundo trimestre de 2018. As informações foram 
confirmadas durante o primeiro dia do Salão de 
Frankfurt para a imprensa por Helder Boavida, CEO 
da BMW no Brasil. O I3 reestilizado ainda segue sem 
previsão pois depende do sucesso do novo regime 
automotivo Rota 2030. 

Cayenne e 911 GT2 RS confirmados para 2018
No Salão de Frankfurt os executivos da Porsche 

confirmaram que terceira geração do Cayenne será 
vendida no Brasil no segundo semestre de 2018 em 
três versões  de motorização, todas atualizadas e 
combinadas à tração integral e ao novo câmbio au-
tomatico S Tiptronic S de oito marchas.

A primeira delas é equipada com um V6 turbo de 
340 cv e 45,8 kgfm de torque, conjunto que o faz ir 
de zero a 100 km/h em 6,2 km/h e atingir uma velo-
cidade máxima de 245 cv.

O Cayenne S oferece 440 cv e 56 kgfm de torque 
e 5,2 segundos e sua velocidade máxima chegar a 
265 km/h. A turbo, topo de linha virá com um V8 bi-
turbo de 550 cv e 78,5 kgfm de torque. Nesse caso, o 
Cayenne é capaz de acelerar de zero a 100km/h em 
4,1 segundos (ou 3,9 segundos com o pacote Sport 
Chrono) e chegar aos 286 km/h .

A Volkswagen lançou nesta semana o novo VW Delivery Express, o caminhão que pode ser 
dirigido por pessoas com habilitação na categoria B. Isso porque a Volkswagen limitou o 
Peso Bruto Total (PBT) da versão de entrada de seu caminhão a 3,5 toneladas, liberando 

sua condução para motoristas comuns. Como comparativo, até algumas picapes, como a F-250 
Cabine Dupla e a RAM 2500, com capacidade superior a 3500 quilos, só poderiam ser conduzidas 
com habilitação categoria C. Diferente da Delivery Express, cujo preço  será tabelado em R$ 118 
mil.  O valor não inclui o implemento, mas a fabricante irá oferecer opções de baú ou carroceria 
de metal por R$ 10 mil extras.

O motor do Express é um inédito Cummins a diesel de 2,8 litros, 150 cv e 36,7 mkgf. O câmbio 
é manual de seis marchas da Eaton, mas uma opção automatizada deverá ser ofertado a partir 
do ano que vem.

Delivery será oferecido em seis versões, visando atender uma ampla gama de clientes na faixa 
de 3,5 a 13 toneladas de PBT. O novo modelo também estreou a opção de terceiro eixo para a 
versão topo de linha 13.180, que, assim como as outras variações, se enquadra na legislações 
que limitam o tráfego dentro das grandes cidades aos VUCs (Veículo Urbano de Carga).

No dia 26 deste mês a Volkswagen fará o lançamento oficial do Novo Polo. O Motor+
acompanhará direto de São Paulo. E você confere tudo no www.jornalmotormais.com.br

Caminhão que 
você pode dirigir

Aceleradas




