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Novo Polo
Hatch volta ao mercado nacional com quatro
versões e três tipos de motorização.
Preço inicial é de R$ 49.990,00 e pode
chegar até a R$ 70.000,00 dependendo
dos equipamentos. Confira em
detalhes o lançamento
do ano da VW
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A

recuperação chegou e se
consolidará em 2018. Essa
foi a tônica da maioria dos
palestrantes no Congresso Autodata Perspectivas 2018, realizado no
começo da semana em São Paulo.
As razões derivam da mudança de
humor e de confiança – para melhor
– tanto por parte dos consumidores
como dos empresários. E é respaldada pelo aumento do volume de crédito, queda dos juros (ainda lenta no
caso do financiamento de automóveis), diminuição da inadimplência
(no caso há apenas uma tendência
ainda não muito firme, segundo as
projeções da Ford) e recuperação
paulatina do nível de emprego (ver
abaixo em Roda Viva).
Coube ao novo presidente da
Volkswagen, o argentino Pablo Di
Si, divulgar uma projeção mais ousada não apenas para 2018 e sim
para os próximos quatro anos. Em
sua opinião, estão dadas as condições econômicas para um crescimento acumulado de 40% até 2021,
considerando também a baixa base
comparativa atual. Para tanto o mercado interno de veículos deveria
crescer uma média de 8,8% ao ano
nesse quadriênio e voltar a romper a
barreira de três milhões de unidades
anuais. Durante o evento liberou um
teaser (foto provocativa) do sedã
Virtus e anunciou seu lançamento
em janeiro próximo, algo raro de
acontecer em eventos desse tipo.
Outro argentino, Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul,
também previu recuperação entre 8% e 10% nos próximos quatro
anos. A empresa anunciou mais
uma rodada de investimento na

Alta Roda

PESADELO
ACABOU

região, dessa vez no país vizinho,
com a produção local do Equinox. O
executivo defende a unificação das
normas de segurança, emissões e
combustíveis de Brasil e Argentina.
E anunciou para 2018 um modelo que será exatamente igual nos
dois países. Provavelmente terá um
motor flex, considerando aumento
esperado do teor de etanol na gasolina argentina nos próximos anos.
Rogelio Golfarb, vice-presidente
da Ford, apontou a queda substancial na venda de compactos e subcompactos nos últimos três anos
como o aspecto mais impactante
nos resultados das empresas e no
nível de emprego do setor de veículos. Por outro lado, as vendas diretas
para frotistas tornou-se realidade de
mercado e continuará a dar suporte
ao avanço dos próximos anos.
O português Miguel Fonseca, vice-presidente da Toyota, chamou a
atenção do rápido crescimento dos
SUVs, que respondem hoje por 15%
das vendas de veículos leves e con-

tinuará a subir na preferência dos
consumidores. O percentual de participação, no entanto, crescerá mais
lentamente porque os compactos
estão se recuperando e são mais
baratos. Prevê um salto de 11% do
mercado interno em 2018. Ele concorda que os carros puramente elétricos ainda vão demorar muito para
se universalizar e a opção híbrida é
mais racional.
Ponto de consenso no congresso foi sobre o programa Rota 2030.
O anúncio está atrasado, mas sairá
antes do fim do ano. Trará previsibilidade, visão de longo prazo e
flexibilidade para se adaptar ao que
acontece no mundo. Chega no momento em que o grande acordo comercial entre o Mercosul e a União
Europeia deve sair do papel, depois
de mais de uma década de negociações. Levará a uma convergência
tecnológica dos veículos com foco
na competitividade real, sem subsídios ou barreiras protecionistas expressivas.

Roda Viva
TRAJETÓRIA de recuperação da indústria continua firme. Maior nível
do ano foi atingido em setembro:
vendidas 9.960 unidades diárias (veículos leves e pesados). Acumulado
dos nove primeiros meses está 7,4%
acima do mesmo período de 2016 e
o nível de estoque total de 34 dias é
normal. Segundo a Fenabrave, bancos começam a aprovar mais crédito
ao consumidor.
EXPORTAÇÕES continuam a bater
recordes históricos (56% de aumento) e, assim, alavancam a produção
que cresceu 39% sobre o ano passado. Esse conjunto de bons resultados implicou redução de 90% do
número de funcionários afastados
provisoriamente do trabalho. Apenas o setor de caminhões e ônibus
ainda mantém números negativos
(menos 9% em 2017).
BOM pacote de itens de série oferece a versão Pulse Plus do Hyundai
Creta. Motor de 1,6 L e câmbio automático de seis marchas formam
um conjunto competente. Central
de multimídia (compatível com Android/Waze) tem tela de 7 pol., mas
sujeita a reflexos. Faz falta freio de
estacionamento elétrico automático, algo bastante útil em uso no
para-e-anda do trânsito.
IPIRANGA desbancou a Petrobrás
ao lançar gasolina premium de
maior octanagem no mercado brasileiro. Chamada de Octapro, tem
índice RON 102, um dos maiores do
mundo como combustível comercial. Indicada para garantir potência
nominal em motores de altíssimo
desempenho. É um mercado minúsculo: apenas 2% do volume total da venda de gasolina.
RECENTE pesquisa da BB Mapfre, em
São Paulo, demonstra que segurados
entre 27 e 36 anos lideraram a estatística de acidentes, com 30%. Depois
estão os condutores de 37 a 46 anos,
detendo 25% dos números, e de 47 a
56 anos, com 16%. Surpresa: os mais
jovens, de até 26 anos, respondem
por 15% dos registros. Não são, portanto, o maior grupo de risco.

Expediente
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Citroën faz ofensiva

com utilitário Jumpy

Na expectativa que o modelo repita o mesmo sucesso feito na Europa, marca francesa traz
ao Brasil o Jumpy, o primeiro lançamento da ofensiva de veículos utilitários leves da marca
Na grade dianteira encontra-se a assinatura da marca, que se projeta de
um lado ao outro dos Chevrons até o interior dos faróis. A frente também
se caracteriza pelo amplo para-choque que integra as grades de entrada
de ar pretas, que contrastam e enaltecem o estilo robusto do modelo,
assim como as luzes diurnas de segurança – Day Running Light (DRL).

Suporta uma carga útil de até 1.500 kg. Além disso, permite ter dimensões externas compactas, mantendo volumes de carregamento que vão
até 6,6 m3 com o Moduwork. Sua altura de 1,93 m

O

Jumpy chega ao Brasil com um currículo de
respeito: são mais de 600 mil unidades comercializadas e inúmeros prêmios conquistados ao redor do mundo. E é com esses predicados
que a marca aposta no sucesso dele por aqui. Com
a inovadora motorização 1.6 Turbo Diesel BlueHDi
e o câmbio manual de seis marchas, o Jumpy é a
nova referência em dirigibilidade e eficiência do
segmento. Ele tem preço a partir de R$ 79.990, três
anos de garantia e ampla lista de conteúdo de série. A marca ainda aposta no atendimento personalizado e cria o Compromisso Citroën Pro, ambicioso
plano de serviços de pós-venda moderno e competitivo. Um fator que contribui para a versatilidade
do modelo é o fato de ele ter uma nova plataforma
modular. Assim, sua arquitetura é otimizada para
garantir desempenho, conforto e segurança acima
da média em seu segmento.
O Novo Citroën Jumpy reúne os seguintes
atributos: Modularidade inédita no segmento
com o Moduwork, que possibilita o transporte
de materiais de 4 metros de comprimento sobre
o assoalho plano. O mecanismo amplia o espaço
interno ao levantar o assento do passageiro contra a divisória existente entre a cabine e o compartimento de carga;
“Mesa-escrivaninha” orientável embutida no
banco central, que transforma o Jumpy em um
verdadeiro escritório móvel;

Ampla porta lateral deslizante. Com 935 mm, permite acesso fácil ao
compartimento de carga e o carregamento por meio de empilhadeiras;
Portas traseiras com abertura até 180º

Arquitetura eficiente, adaptada a todas as necessidades e a serviço da funcionalidade, da praticidade e da ergonomia. A plataforma modular
EMP2 reforçada assegura uma carga útil de 1.500
kg e um PBT total de 3. 219 kg, além de um compartimento de carga de 6,1 m³ (que pode chegar
a até 6,6 m3 com o Moduwork).
Compacidade de carroceria, com 5.309 mm
de comprimento, 2.204 mm de largura e distância entre-eixos de 3.275 mm. A altura, de 1,93
m, permite o acesso a garagens subterrâneas,
como estacionamentos de shoppings, aeroportos, estacionamentos privativos; Portas traseiras
com abertura de até 180º, que facilitam o carregamento e os movimentos ao redor do veículo;
Porta lateral deslizante com 935 mm, que permite acesso fácil ao compartimento de carga,
assim como a colocação de materiais por meio
de empilhadeiras; Variedade de porta-objetos no
interior: são 60 litros de volume disponível; Tratamento acústico de alto nível associado a um
conforto de rodagem otimizado; Capacidade de
transporte de três pessoas com todo conforto e
segurança. Além disso o Jumpy permite muitas
possibilidades de transformações da carroceria
para atender às necessidades de todos os tipos
de negócio, como os segmentos de logística,
food truck, medical service (ambulância e remoções), acessibilidade, escolar, PET etc.

Moduwork: graças à sua divisória específica e à modularidade do assento do passageiro na
posição levantada, ele libera um assoalho plano. Acompanhado por uma rede antideslizamento
posicionada do lado do assento do motorista, o Moduwork permite prolongar o comprimento
de carregamento em 1,16 m.
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Veiculo traz tecnologias
visando segurança
O Jumpy está equipado com o ESP (Controle de
Estabilidade), Hill Assist (Assistente de partida em
rampas), limitador e regulador de velocidade, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e
profundidade, retrovisor com ajuste elétrico, banco
do motorista com regulagem de altura etc.;
O conjunto mecânico é composto pelo novo
motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi, com potência máxima de 115 cv a 3.500 rpm e torque máximo de 30
kgfm a 1.750 rpm. Este motor, o mais econômico
de sua categoria, assegura grande autonomia ao
modelo (até 820 km em ciclo misto). Sua caixa de
câmbio manual é de seis marchas.

Modelo terá duas versões
O Citroën Jumpy chega ao mercado em duas
versões: Jumpy Furgão e Jumpy Furgão Pack. A
versão base traz de série direção eletrohidráulica,
computador de bordo, roda de aço 215/65 R16
com estepe homogêneo, volante com regulagem
de altura e profundidade, duplo airbag (com proteção para os três ocupantes), freios ABS, ESP, Hill
Assist, limitador e regulador de velocidade, GSI –
Indicador de troca de marcha, rádio FM/AM/MP3,
vidros e travas elétricas,tTomada 12V, separador de
carga, banco do motorista com regulagem de altura, protetor de cárter, entre outros. O Jumpy Furgão
Pack soma aos itens da versão base: Moduwork,
ar-condicionado, retrovisores elétricos, travamento
seletivo do compartimento de carga, vidros com
função “one touch”, tomada 12V no compartimento
de carga, faróis de neblina, entre outros.

Revisão com Preço Fixo – Preços
20.000km
R$ 846,00
40.000km
R$ 846,00
60.000km
R$ 862,00
80.000km
R$ 1.271,00
100.000km
R$ 862,00
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Avaliação

Testamos o
Nissan March SL
com câmbio CVT

Compacto ficou mais ágil após ganhar transmissão automática.
É o que se pode dizer de um carro honesto naquilo que se propõe

Impressões finais
O March tem um custo-benefício muito interessante,
mas não serve para quem pensa em tê-lo como carro
da família, pois acomoda bem somente quatro pessoas. Muitos filhos e bagagens lhe trarão dificuldades.

Ficha Técnica
Nissan March 1.6 SL CVT

Preço: R$ 58.990
Motor: Flex, diant., transv., 4 cil., 1.598 cm3, 16V, 111 cv
a 5.600 rpm, 15,1 mkgf a 4.000 rpm
Câmbio: automático CVT (continuamente variável),
tração dianteira
Suspensão: McPherson (diant.) e eixo de torção (tras.)
Freios: discos ventilados (diant.) e tambor (tras.)
Rodas e pneus: liga leve, 185/55 R16
Dimensões: comprimento, 382,7 cm; largura, 167,5
cm; altura, 152,8; entre-eixos, 245 cm; peso, 999 kg;
porta-malas, 265 l; tanque de combustível, 41L.

C

inco anos após a sua chegada ao mercado
nacional o _Nissan March enfim ganhou a
opção de câmbio automático CVT e ficou
mais atrativo. No test-drive do Motor+ nesse
mês, andamos com o SL 1.6 CVT, cujo preço fica
na casa dos R$ 59 mil.
O visual externo segue o mesmo com a bem
caracterizada dianteira alta, curvilínea e os faróis grandes e arredondados que dão robustez
ao carro. Máscara negra nos faróis e lanternas,
maçanetas e nichos dos faróis de neblina cromados, aerofólio e rodas diamantadas de 16 polegadas são exclusividades da versão mais cara.
Na traseira tudo segue como antes.
Antes de falarmos do que mais interessa na
avaliação que fizemos (a transmissão CVT), vale
destacar alguns pontos do interior do carro.
A lista de equipamentos de série da versão
SL contempla: ar digital automático, direção,
vidros, travas e retrovisores elétricos, volante
multifuncional, faróis de neblina, ajustes de altura do banco do motorista, alarme, além dos
obrigatórios freios ABS e airbags frontais.
No painel a parte central vem com acabamento em black piano e algumas faixas que
imitam aço escovado.
A central multimídia Nissan Multi-App é uma
das mais fáceis de se operar. Bastante intuitiva
com leves toques na tela de 6,2 polegadas, que
traz entradas USB/AUX, Bluetooth, navegador
GPS, câmera de ré e acesso à Internet com conexão WiFi pela plataforma Android, que permite
ainda o download de aplicativos compatíveis.
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Transmissão de repostas rápidas e eficientes
Mas o que chama a atenção no nosso test-drive é a nova transmissão CVT que equipe o hatch. O
câmbio trabalha com suavidade, sem os típicos trancos dos automáticos convencionais. Essa suavidade é uma característica do CVT pois ele não tem relações definidas de marchas.
As respostas do câmbio são rápidas. Usamos muito a função overdrive que eleva o giro do motor
como um modo Sport. Lembrando que o novo câmbio foi desenvolvido pela Nissan exclusivamente
para os compactos March e Versa, e não é o mesmo do Sentra e Altima. A transmissão também ajuda
no consumo, afinal esse também é um dos objetivos.
No nosso teste com gasolina, tivemos as melhores médias com 11,5 cidade e 15,8 km/l na rodovia,
onde aliás o March surpreende positivamente pela rolagem e baixo nível de ruído, embora seja um
compacto.
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Lançamento do mês

Novo embaixador
da VW

Polo é lançado e VW o coloca como embaixador do segmento de hatches.
Expectativa da montadora é voltar ao topo do mercado com o o modelo,
cujo investimento beirou os R$ 3 bilhões

T

rês anos depois da sua produção paralisada, o Polo está
de volta com toda força e
apontado pela Volkswagen como
seu embaixador do segmento de
hatch. A família composta pelo
Gol, Fox e Up recebes de volta o
seu mais completo filho. O modelo
apresentado tem mudanças externas, internas, um bom pacote tecnológico e preços competitivos.
Mais espaço interno, motores
eficientes e de alto desempenho,
altos níveis de segurança, muita
conectividade, avançados recursos de tecnologia e conforto de
veículos superiores.
Isso tudo graças à Estratégia
Modular MQB da Volkswagen, cuja
implementação na Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo
exigiu R$ 2,6 bilhões de investimentos.
O Novo Polo chega com quatro
versões e três tipo de motorização.
São quatro versões: Polo, Polo MSI,
Polo Comfortline 200 TSI e Polo
Highline 200 TSI. O modelo tem
garantia total de três anos, sem limite de quilometragem.
Para as versões Comfortline e
Highline está disponível exclusivamente o motor 200 TSI, sempre
combinado à transmissão automática de 6 marchas. A versão
MSI traz o motor 1.6 de até 117
cv e torque máximo de 162 Nm
(16,5 kgfm), combinado à transmissão manual de 5 marchas.
O Novo Polo também pode ser
equipado com o motor 1.0 MPI
de até 84 cv e torque máximo de
102 Nm (10,4 kgfm).
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Com o motor 200 TSI, o Novo
Polo inaugura uma nova estratégia da Volkswagen – a sigla ‘200
TSI’ (referente a 200 Nm de torque, gerados pelo motor TSI, com
tecnologia de turbocompressor
e injeção direta de combustível).
Essa nova nomenclatura é aplicada na tampa traseira, reforçando
o maior torque do segmento de

compactos premium, e em baixas
rotações.
O motor TSI gera o torque máximo de 200 Nm a partir de 2.000
rpm. Isso garante melhor aceleração com menos trocas de marchas
e ajuda a economizar combustível.
A potência máxima é de 128 cv (94
kW) com etanol e 115 cv (85 kW)
com gasolina a 5.500 rpm.

Preços partem
de R$ 49.990
A versão mais barata, equipada com
motor 1.0 MPI custa R$ 49.990,00.
Já o Polo com motor 1.6 tem preço
inicial de R$ 54.990,00 enquanto que
os modelos equipados com motor 2.0
TSI tem preços de R$ 65.190,00 para
a versão Confortline e R$ 69.190,00
para a Highline.

De série, o modelo é equipado com ar-condicionado, direção
elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, quatro
airbags (dois dianteiros e dois laterais), Isofix, faróis com dupla
parábola, computador de bordo, suporte para smartphone no topo
do painel com USB para recarga, regulagem de altura do banco do
motorista e chave tipo canivete.

São sete as opções de cores para o Novo Polo: Preto Ninja, Branco
Cristal e Vermelho Tornado (sólidas) e Cinza Platinum, Azul Night,
Prata Sirius e Prata Tungstênio (metálicas).
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Lançamento do mês

Nível de equipamentos
é destaque do Novo Polo
T

odas as versões do Novo Polo trazem de série direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas
(os dianteiros possuem função “um-toque” para
fechamento e abertura), travas elétricas, faróis de
dupla parábola e chave tipo “canivete” com controle remoto.
O Novo Polo Comfortline vem equipado com
banco traseiro bipartido, coluna de direção ajustável em altura e distância, Controle Eletrônico de
Estabilidade (ESC), faróis de neblina com “cornering
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light”, sistema de infotainment Composition Touch
com tela de 6,5” sensível ao toque, rodas de liga
leve de 15” “Viper” com pneus 185/65 R15, sensores de estacionamento traseiros, ajuste elétrico dos
retrovisores externos, descanso de braço dianteiro
com porta-objetos, lanternas traseiras escurecidas
e volante multifuncional, entre outros recursos.
A versão Highline soma aos itens de série da
opção Comfortline os recursos: sistema “Kessy” de
abertura das portas sem uso da chave e partida do
motor por botão no console central, controlador

automático de velocidade de cruzeiro, ar-condicionado “Climatronic”, banco do passageiro dianteiro rebatível, descanso de braço dianteiro com
porta-objetos e 2 portas USB para carregamento,
porta-luvas refrigerado, faróis de neblina com função “cornering light” (luz de conversão estática),
luz de condução diurna (DRL) em LED ao lado dos
faróis de neblina, rodas de liga leve de 16” “Avalanche” com pneus 195/55 R16, sobretapetes e volante multifuncional revestido de couro com “shift
paddles” e detalhes em preto brilhante na cabine.
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Duas rodas

Inteligência artificial

no comando

Divulgação

Yamaha inova e
mostra no Salão de
Tóquio, no Japão,
um protótipo
de motocicleta
com inteligência
artificial

N

unca duvide dos limites da tecnologia e nem
da imaginação humana. No Salão de Tóquio,
no Japão, estará mais uma mostra do quão
longe podemos ir. A Yamaha tratou de comprovar
isso, revelando três protótipos: o MOTOROiD, uma
moto com inteligência artificial; o MOTOBOT, a segunda geração do robô revelado há dois anos e
que serve para testar as motocicletas; e o MWC-4,
uma mistura de moto com quadriciclo.
O MOTOROiD é um conceito de uma moto
equipada com uma inteligência artificial. Segundo a Yamaha, o computador “é capaz de reconhecer seu dono e interagir de outras formas, como
um ser vivo.” Não deram detalhes de como isso
irá funcionar e que impacto terá no ato de dirigir,
adiantando somente que irá criar uma nova forma
de mobilidade pessoal, em que o motociclista entra em harmonia com a máquina.
Sabemos que é equipada com um motor elétrico na traseira, usando seis baterias cilíndricas
na parte de baixo da carroceria (onde normalmente estaria o motor). Outras coisas da foto
publicada são bem curiosas, como as laterais
do assento, em forma de asas, que foram feitas
para envolver o quadril do motociclista.
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Robô para realizar test-drive
A segunda novidade é o MOTOBOT, um robô
criado especialmente para testar motos. Dois
anos depois de ser apresentado pela primeira
vez, agora está pronto para completar uma volta em um circuito em alta velocidade. Seu foco
será ajudar no desenvolvimento de sistemas de
estabilidade e tração para motocicletas, servindo como cobaia caso algo dê errado.

A Yamaha também irá mostrar uma mistura de moto com quadriciclo, capaz de inclinar
como se fosse uma moto, usando a mesma tecnologia que o scooter Tricity e o conceito MWT9. Trata-se do o MWC-4.
A marca vem estudando entrar neste segmento há um tempo e este protótipo é mais
um indicativo de que estão preparando terreno
para lançar um produto desde tipo.
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O que vem aí

Yaris desembarca
em breve
Toyota prepara ainda para o primeiro trimestre o lançamento
no Brasil do compacto premium Yaris hatchback e sedã e
você já confere os primeiros detalhes do carro

A

Toyota fabricará em Sorocaba e venderá
a partir do primeiro trimestre do ano que
vem o compacto premium Yaris hatchback e sedã, projeto que tem a ambição de vingar
como “campeão de vendas” da marca. O carro
ficará em faixa de preços estimada entre R$ 50
e R$ 75 mil para brigar com Argo e o Novo Polo,
recém lançados por aqui.
Todos são informações reveladas esta semana
pela Toyota Global (responsável pelos projetos de
fora do Japão e dos EUA) e que dizem respeito às
configurações para Ásia, Europa e América Latina.
E que devem seguir o mesmo padrão no Brasil,
por se tratar de um modelo global. Com uma ou
outra pequena adequação.
O câmbio principal para o resto do mundo é
o automático CVT, sendo que o Brasil poderá contar também com opção manual em versões mais
baratas. O motor promete “maior eficiência”, mas
ainda não há confirmação de qualquer estreia
por aqui: hatch e sedã devem usar opções 1.5 e
1.8 da linha Dual VVT-i Flex que já abrigam Etios
sedã (1.5, 107 cv com etanol) e Corolla (1.8, 144
cv), com alguma calibração para alcançar a tal eficiência ampliada.
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Aceleradas

A General Motors vai fabricar novo SUV na Argentina, a partir de 2020 este, porém, não será o Equinox. O modelo irá competir com o Jeep Compass

Peugeot confirma que vai
lançar o 5008 no ano que vem

A Peugeot lançará no ano que vem o 5008, conforme revelou a agência Reuters. O lançamento será
em 2018 e o crossover será vendido com valores
acima do irmão menor, atualmente comercializado
por R$ 139.990. Enquanto o 3008 tem 4,44 metros
de comprimento e 2,67 metros de entre-eixos, o
5008 chega a 4,64 metros e 2,84 metros nas mesmas
medidas. O porte médio-grande permitiu a inclusão
de uma terceira fileira de bancos. A opção de sete lugares representa uma praticidade desejada em um
modelo que já foi uma confortável minivan na geração anterior, mas se tornou um crossover na atual.

Hilux Expedition
volta a Ribeirão

N

o próximo dia 21, Ribeirão Preto receberá uma das etapas do Hilux Expediton. O rali de regularidade promovido
pela Toyota desde 2004, permitirá a clientes da
marca colocarem à prova a durabilidade e resistência dos veículos 4x4 da Toyota. Participam
do evento clientes proprietários dos modelos
Hilux, SW4, RAV4 e Bandeirante.
A programação do Hilux Expedition terá início na sexta-feira, dia 20 de outubro, com a partida do grupo a partir da fábrica da Toyota em
São Bernardo do Campo com destino a Ribeirão
Preto. A prova acontece no sábado (21).

Ao longo de sua história, a competição, que
foi realizada de forma regular por cinco anos, já
passou por 15 cidades brasileiras. Após a etapa
do interior paulista, o Hilux Expedition percorrerá as cidades de Recife (PE) e Campo Grande
(MS), em provas de resistência com duração de
até quatro horas. Na ocasião, também serão
apresentados o conceito Gazoo Racing e algumas das atividades da marca a serem realizadas
no Brasil e no exterior. A Toyota divulgará nos
próximos dias os detalhes para inscrições e o
link de acesso para os interessados. Confira no
site www.jornalmotormais.com.br

VW Virtus tem data marcada
para lançamento no Brasil

Será em janeiro, o lançamento do Vitus, novo
sedã da Volkswagen para o mercado brasileiro. A informação foi confimada pela Volkswagen, que também divulgou a primeira imagem do modelo: um
desenho que já adianta pequenos detalhes e a forma do sedã, que ficará posicionado entre o Voyage e
o Jetta na gama. A imagem revela um três volumes
cheio de vincos, de silhueta elegante e elementos
do Polo, com quem dividirá muito de sua mecânica
e design. Mas, para falar a verdade, nada disso é uma
grande novidade.

Kwid surpreende em vendas e
coloca a Renault na vice-liderança

www.jornalmotormais.com.br
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Mesmo com versões bem peladas, que justificam
o preço abaixo de R$ 30 mil, e com pouco mais de
três meses no mercado, o Kwid já conseguiu colocar
a Renault na vice-liderança do mercado brasileiro.
Com 10.358 unidades emplacadas em setembro, o
subcompacto foi o segundo carro mais vendido no
mês, ficando atrás apenas no Chevrolet Onix, com
17.236 unidades, segundo os dados da Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores.
Os números prévios do mês já apontavam para o
bom desempenho do novato, que começou a desembarcar nas lojas em agosto.
Até então, quem ocupava essa posição desde
2016 era o Hyundai HB20, que, com 8.530 emplacamentos, acabou escorregando para o quarto lugar
no ranking do mês passado, ultrapassado por Ford
Ka (8.727 unidades).
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