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m 2017 o mercado brasileiro fi nalmente parou 
de cair e iniciou uma trajetória de recuperação. 
Em dezembro de 2016 já se esperava um ano 
melhor mesmo porque se completou um qua-
driênio de baixas consecutivas: um tombo de 
quase 50% sobre o ano recorde de 2012 com 3,8 

milhões de automóveis e veículos comerciais (leves e 
pesados). O Brasil chegou a ser o quarto maior mercado 
do mundo e caiu para oitavo.

O ano passado foi em particular importante porque 
a produção se recuperou de forma mais rápida graças 
às exportações, com refl exo positivo no nível de empre-
go da indústria. Os 762.000 veículos enviados ao exterior 
marcaram um recorde histórico (mais 46,5% sobre o ano 
anterior). Esse volume representou 28% da produção total 
de 2,7 milhões de veículos. Um percentual saudável seria 
exportar 30% da produção, desde que o mercado interno 
ajudasse com números mais robustos.

Em 2017 venderam-se 2,240 milhões de veículos que 
signifi caram recuperação de 9,2% (a coluna tinha previs-
to 9% há pouco mais de um ano). Em dezembro último a 
média diária de comercialização foi de 10.633 unidades 
com apenas 31 dias de estoques totais, indicando bons 
ventos à frente. Em 2018, apesar de incertezas políticas e 
econômicas, a reação positiva continuará. Existe até uma 
rara coincidência sobre as previsões para este ano. Fe-
nabrave (concessionárias) e Anfavea (indústria) estimam 
crescimento de 11,8% e 
11,7%, respectivamente, 
do mercado interno de au-
tos e comerciais. A Coluna 
aposta em percentual um 
pouco maior, 14,1%.

Este ano a Anfavea 
prevê produção de 3,055 
milhões de unidades 
(mais 13,2%), das quais de 
800.000 exportadas (mais 
5%) e mercado interno de 
2,502 milhões de veículos. 
Percentualmente a maior 
recuperação (em torno de 
35%) ocorrerá no mercado 
de importados com o fi nal 
do programa Inovar-Auto, 
em 31 de dezembro passa-
do. Este impunha um acrés-

A recuperação dá 
bons sinais 

cimo de 30 pontos percentuais do IPI para um volume acima 
de 4.000 unidade/ano para modelos que não fossem argen-
tinos ou mexicanos.

O novo programa de diretrizes para a indústria, ba-
tizado de Rota 2030 e importante por ser mais longo, 
incentivar pesquisa e desenvolvimento locais, além de 
projetar novas metas de efi ciência energética para mo-
delos nacionais e importados, teve seu anúncio poster-
gado para fevereiro próximo. Esse conjunto de medidas 
será fundamental para um crescimento sustentável e, 
acima de tudo, previsível sem surpresas ou trancos. Se 
aprovado sob os termos longamente discutidos, é per-
feitamente possível que em 2022 o Brasil retorne aos ní-
veis de mercado de 2012 completando o ciclo de 10 anos 
perdidos. A indústria automobilística enfrentou quatro 
crises graves de mercado (incluindo esta) desde seu pri-
mórdio, em 1956.

O que se pode esperar em 2018 é um ano com muitos 
lançamentos, tanto de produtos locais e regionais (Ar-
gentina e México), como de outras origens. Serão mais de 
trinta entre inéditos ou de nova geração. Destaques para 
os nacionais VW Virtus, Fiat Cronos, Toyota Yaris, Citroën 
Cactus; os importados Ford Mustang, Audi A8, BMW X3, 
VW Tiguan, Kia Stonic, Volvo XC 40, Jaguar E-Pace, Honda 
CR-V, Jeep Wrangler e Renault Alaskan. As repaginações, 
também numerosas: VW Golf, Ford Ka e Honda City são 
apenas algumas.

E
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OPINIÃO RODA VIVA

PRIMEIRO SUV compacto da 
VW estreia no Salão do Automó-
vel de São Paulo, em novembro 
próximo, mas estará um mês an-
tes no Salão de Paris. T-Cross terá 
produção simultânea no Brasil, 
em São José dos Pinhais (PR), e 
na Espanha. Mas o início de fabri-
cação, segundo fonte da Coluna, 
é 1º de janeiro de 2019 com início 
efetivo das entregas, em março.

APÓS o fi m do IPI adicional 
sobre carros importados, a Re-
nault ainda estuda a viabilidade 
comercial de importar a segun-
da geração do seu SUV grande 
Koleos fabricado na Coreia do 
Sul. Está próximo de ser lança-
do na Argentina, onde a primeira 
geração foi importada e depois 
descontinuada em razão dos 
impostos e cotação cambial. As 
mesmas razões daqui.

COMPARTILHAMENTO 
de veículos, na modalidade alu-
guel temporário, ainda avança de 
forma moderada no Brasil. No en-
tanto, a Moobie, que começou em 
2015, conseguiu reunir uma comu-
nidade de 30.000 participantes e 
2.000 veículos cadastrados. Ideia, 
no caso, é ceder o carro por prazo 
determinado (em média R$ 70,00/
dia) e assim ajudar despesas prin-
cipalmente no começo do ano.

OUTRO aplicativo de com-
partilhamento de transporte, 
Zumpy, é bem avaliado em Belo 
Horizonte (MG) e agora lançado 
nacionalmente. Sua atividade 
se concentra em dar caronas 
pagas em meio urbano. Os pas-
sageiros pagam valores de R$ 
4 por trajetos de até seis qui-
lômetros, R$ 5 para viagens de 
seis a oito quilômetros, R$ 6 
por viagens de oito a 10 quilô-
metros e assim sucessivamente.

RESSALVA: no Honda Fit 
2018, avaliado pela coluna no 
dia a dia, falta regulagem de 
altura do banco do passageiro, 
não do motorista. Interessante 
seria acrescentar uma saída au-
xiliar para o sistema multimídia.

Fernando Calmon
fernando@calmon.jor.br 
twitter.com/fernando.calmon2
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Resumo Mensal Dezembro de 2017

Segmentos

2017 2017 2017 2016 2016
Variação

Dez Nov Acumulado Dez Acumulado

(A) (B) (C) (D) (E) (A)/(B) (A)/(D) (C)/(E)

A) Autos 171.988 168.888 1.855.874 169.971 1.688.112 1,84 1 ,19 9,94

B) Com Leves 32.864 28.366 316.361 29.002 298.191 15,86 13,32 6,09

A + B 204.852 197.254 2.172.235 198.973 1.986.303 3,85 2,95 9,36

C) Caminhões 6.174 5.496 52.069 4.446 50.292 12,34 38,87 3,53

D) Ônibus 1.603 1.446 15.099 927 13.645 10,86 72,92 10,66

C + D 7.777 6.942 67.168 5.373 63.937 12,03 44,74 5,05

Subtotal 212.629 204.196 2.239.403 204.346 2.050.240 4,13 4,05 9,23

E) Motos 77.458 65.297 851.21 83.665 998.021 18,62 -7,42 -14,71

F) Impl. Rod.  2.541 2.522 25.602 1.846 23.682 0,75 37,65 8,11

Outros 8.630 8.402 100.545 9.014 102.65 5 2,71 -4,26 -2,06

Total 301.258 280.417 3.216.761 298.871 3.174.598 7,43 0,80  1,33

que era para ser um ano 
de retração prevista, aca-
bou sendo um período 
de ligeiro crescimento, 
pequeno, mas alentador. 

Assim foi o balanço do mercado 
com base nos emplacamentos re-
gistrados em 2017.  De acordo com 
o levantamento realizado pela 
FENABRAVE – Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Auto-
motores, e divulgado nesta quin-
ta-feira, 4 de janeiro, os empla-
camentos de todos os segmentos 
somados (automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, motoci-
cletas, implementos rodoviários e 
outros veículos) apresentaram alta 
acumulada de 1,33% em 2017, no 
comparativo com 2016, somando 
3.216.761 unidades, ante as 3.174.598 
registradas no ano anterior.

Em dezembro, o mercado au-
tomotivo manteve o ritmo de re-
tomada nas vendas e registrou 
alta de 7,43% ante novembro, to-
talizando 301.258 emplacamentos, 
contra 280.417 do mês anterior. Já 
com relação a dezembro de 2016, 
quando foram licenciadas 298.871 
unidades, houve leve crescimento, 
de 0,80%.

Para o presidente da FENA-
BRAVE, Alarico Assumpção Júnior, 
o fechamento do ano de 2017 sur-
preendeu as expectativas da enti-

Sinais de recuperação
Crescimento das vendas em 2017 foi pequeno, mas superou as expectativas do 
mercado que projeta 2018 ainda melhor

dade. “Ao iniciar 2017, a projeção 
era negativa em mais de 20% e, ao 
longo do ano, as ações econômicas 
acertadas geraram efeitos positi-
vos. Quedas sucessivas dos juros 
e da inadimplência, o aumento 
da empregabilidade e um melhor 
acesso ao crédito resultaram na 
melhora nos índices de confi ança 
e expectativa do consumidor e do 
empresário, fazendo com que au-
mentasse o consumo, revertendo, 
assim, o cenário negativo inicial”, 
argumentou Assumpção Júnior.

Conforme os dados apresenta-
dos pela entidade, os segmentos 
de automóveis e comerciais leves 
também apresentaram crescimen-
to no acumulado do ano, com uma 
alta de 9,36% sobre o ano ante-
rior. Ao todo, foram emplacados 
2.172.235 veículos desses segmen-
tos em 2017, contra 1.986.303 em 
2016. Já no mês de dezembro, as 
204.852 unidades licenciadas re-
presentaram crescimento de 3,85% 
para os segmentos, se comparados 
ao mês de novembro, com197.254 
unidades. Com relação a dezembro 
de 2016, os 198.973 veículos novos 
comercializados representaram 
avanço de 2,95%.

Previsões para 2018 -  A expec-
tativa da entidade é de manuten-
ção do clima favorável às vendas 
para todos os segmentos, regis-

trando novo ciclo de crescimento, 
podendo alcançar 10,3% com rela-
ção ao ano passado, somados to-
dos os segmentos.

Especifi camente para os seg-
mentos de automóveis e comer-
ciais leves, a expectativa é de alta 
de 11,9% sobre os resultados de 
2017.Já para caminhões e ônibus, a 
FENABRAVE projeta crescimento de 

8,6%, sendo 9,5% para caminhões, 
5,4% para ônibus e 7,8% para im-
plementos rodoviários. O segmen-
to de motocicletas, que vem so-
frendo sucessivas quedas desde a 
crise de 2008, poderá apresentar 
alta estimada em 6,5%.  Para tra-
tores a previsão é de alta de 5,1% e 
para colheitadeiras a estimativa de 
crescimento é de 5,4%.

Mercado de usados foi 
mais aquecido

As transações de veículos usados, considerando todos os segmentos 
automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicle-
tas, implementos rodoviários e outros veículos), apresentaram crescimen-
to de 6,36% em 2017, no comparativo com 2016. Ao todo, foram registradas 
14.190.442 transferências em 2017, ante as 13.341.930 feitas no ano anterior. 

Na comparação entre dezembro e novembro de 2017, o crescimento 
foi de 15,18%. Contudo, se comparado com dezembro de 2016, o resultado 
geral de transações de usados, no último mês do ano, apresentou retração 
de 3,02%.

Considerando apenas o segmento de automóveis e comerciais leves, 
as transações, no acumulado do ano, somaram 10.730.763 unidades, alta 
de 7,21% na comparação com 2016. Em dezembro, as transferências de au-
tomóveis e comerciais leves usados apresentaram crescimento de 15,97% 
na comparação com o mês anterior, somando 1.016.018 unidades, contra 
876.111 em novembro. Em relação a dezembro de 2016, houve queda de 
2,19% nas transações destes veículos.

Do total de automóveis e comerciais leves negociados, os usados (de 
1 a 3 anos de fabricação) representaram 17,79% do total do volume de de-
zembro e 15,12% do acumulado do ano.

O
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Importados sofreram
queda em 2017
Venda de veículos importados das marcas 
fi liadas a Abeifa foi 17% menor no
ano passado comparando com 2016.
Estimativa para 2018 é de 40 mil unidades

Associação prevê 
crescimento
para 2018

De acordo com Gandini, a Abeifa 
estima para este ano 40 mil unidades, 
crescimento de 35% sobre os dados de 
emplacamentos de 2017.  Ele voltou a 
reafi rmar que, com o fi m do programa 
Inovar-Auto e o retorno das alíquotas 
de IPI de 7%, 11%, 13%, 18% e 25%, res-
pectivamente para veículos com moto-
rização de 1.0 litro (fl ex), 1.0 a 2.0 litros 
(fl ex), 1.0 a 2.0 litros (à gasolina), acima 
de 2.0 litros (fl ex) e acima de 2.0 litros (à 
gasolina), os preços de veículos impor-
tados não vão cair. “Porque os impor-
tadores não pagavam o super IPI com 
adicional de 30 pontos percentuais, que 
serviu apenas como limitador de volu-
mes”, esclarece.

Produção local – Entre as asso-
ciadas à Abeifa, que também têm 
produção nacional, BMW, Chery, Land 
Rover, Mini e Suzuki fecharam o mês 
de dezembro com 1.944 unidades em-
placadas, total que representou alta 
de 27,1% em relação ao mês anterior. 
Comparado a dezembro de 2016, o 
aumento de 32%, quando foram em-
placadas 1.473 unidades nacionais. 
Enquanto, no acumulado, as cinco as-
sociadas à Abeifa totalizaram 18.372 
unidades emplacadas, alta de 49,2% 
ante as 12.313 unidades..

s 17 marcas fi liadas à Abeifa – As-
sociação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Ve-
ículos Automotores, com licencia-
mento de 29.751 unidades, anota-

ram em 2017 queda de 17% ante igual período 
de 2016, quando foram vendidas 35.852 uni-
dades importadas.

No comparativo mensal, dezembro de 2017 
ainda registrou queda de 0,4% em relação a 
igual período de 2016. Foram comercializadas 
3.324 unidades contra 3.336 licenciamentos 
em dezembro do ano anterior. O desempenho 
de vendas no mês de dezembro, porém, signi-
fi cou alta de 27,2%, comparado ao mês imedia-
tamente anterior. Foram 3.324 unidades con-
tra 2.614 unidades em novembro último.

“Conseguimos fechar o ano de 2017 com 
crescimento 10% acima da projeção inicial 
de 27 mil unidades. Ainda assim, mais uma 
vez, amargamos queda expressiva de 17% 
em relação ao ano de 2016. Agora, com o fi m 
das cotas limitadoras sem os 30 pontos per-
centuais no IPI, esperamos recuperar nossa 
participação no mercado interno que foi de 

apenas 2,21%, somando importa-
dos ´puros´ e veículos produzidos 
por nossas associadas no Brasil. E 
também no segmento somente de 
importados, que foi de 12,45% em 
2017”, analisa José Luiz Gandini, 
presidente da Abeifa – Associação 

As vendas de veículos novos da Jaguar no Brasil cresceram 3,5% em 2017 em relação ao ano 
de 2016, enquanto o segmento de marcas premium registrou queda de 3,1%. Neste contexto, 
a Jaguar, marca que mais cresce no segmento premium brasileiro há três anos consecutivos, 
fechou 2017 com elevação de 59,14% com relação a 2016, impulsionada pelas vendas do F-PACE

• BMW    
• BYD
• CHERY
• FERRARI
• GEELY 
• JAC MOTORS
• JAGUAR
• KIA MOTORS
• LAMBORGHINI

Os 17 da Abeira

• LAND ROVER
• LIFAN
• MASERATI
• MINI
• PORSCHE
• ROLLS ROYCE
• SUZUKI
• VOLVO

janeiro de 2018

Brasileira das Empresas Importadoras e Fa-
bricantes de Veículos Automotores.

Participações – Em dezembro último, com 
5.268 unidades licenciadas (importados + pro-
dução nacional), a participação das associadas 
à Abeifa foi de 2,57% do mercado total de au-
tos e comerciais leves (204.852 unidades). No 
acumulado, o market share foi de 2,21% (48.123 
unidades, do total de 2.172.612 unidades).

Se for considerado o total de veícu-
los importados, ou seja aqueles trazidos 
também pelas montadoras, as associadas 
à Abeifa responderam, em dezembro, por 
13,23% (3.324 unidades, do total de 25.134 
unidades importadas). No acumulado, 
12,45% (29.751 unidades, do total de 238.964 
veículos importados).
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AVALIAÇÃO 

ançado em setembro do ano 
passado o Novo Polo vem 
mostrando mês a mês que 
está caindo novamente no 
gosto dos clientes. Depois de 

ter sua produção paralisada no Bra-
sil, o modelo volta com tudo, apre-
sentando inovações tecnológicas e 
motores eficientes. 

O Motor+ avaliou durante um 
mês o Polo Confortline, com câmbio 
automático de seis velocidades e o 
motor 200 TSI. O resultado do nos-
so teste confirma, que pelo menos 
nessa versão, o Polo dá um banho 
nos seus concorrentes, especial-
mente o Fiat Argo e o HB 20 turbo. 
O modelo é a versão intermediá-
ria, posicionada abaixo do Highli-
ne e com preço de R$ 65.190,00. A 
VW porém nos cedeu um carro com 
o pacote de opcionais Tech II, que 
acrescenta vários itens, entre os 
quais acesso ao veículo sem o uso 
da chave e botão para partída do 
motor, piloto automático, senso-
res de estacionamento dianteiro e 
traseiro, Indicador de controle da 
pressão dos pneus, porta-malas 
com sistema “s.a.v.e.”, ar-condicio-
nado digital “Climatronic”, câmera 
traseira, detector de fadiga, re-

Test-drive do mês:
Polo diz a que veio
Avaliamos a versão Confortline comc motor 200 TSI e câmbio 
automático. Novo Polo surpreende principalmente com 
versatilidade e dirigibilidade

Motorização e dirigibilidade 
são os destaques do Polo

As versões Confortline e Highline são as únicas que vem 
sempre equipadas pelo conjunto motor 200 TSI e câmbio auto-
mático de 6 velocidades. O Polo também oferece na versão de 
entrada, motor 1.0 aspirado de 84 cv e 10,4 kgfm. Já o interme-
diário ganha motor 1.6 MSI também aspirado, mas com 117 cv e 
16,5 kgfm. O câmbio destes dois modelos é sempre manual de 
cinco velocidades.   

Mas vamos nos ater ao 200 TSI que é o motor que equipa a 
versão avaliada. Esse 1.0 TSI é o mesmo que equipa o UP, mas 
obviamente foi retrabalhado para oferecer mais potência, che-
gando aos 128 cv e 20,4 kgfm.  Este é o primeiro carro do line-up 
mundial da VW a conjugar o motor 200 TSI com uma transmissão 
automática de conversor de torque e seis marchas. E o desem-
penho do Polo é um dos seus pontos fortes.  O carro é ágil e res-
ponsivo em qualquer regime de rotação, com ótimas respostas 
em aceleração e retomada. 

O motor sobe de giro muito rápido e a transmissão troca as 
marchas de forma muito célere e ao mesmo suave (se você não 
estiver prestando atenção ao conta-giros, as trocas passam des-
percebidas). 

A sensação é das melhores ao volante, também graças a har-
monia câmbio, motor e suspensão. A VW caprichou e não exage-
ra ao chamá-lo em suas peças publicitárias de “Mini Golf”.

Esse conjunto harmonioso se completa com a direção com 
assistência elétrica, muito leve em baixas velocidades, e firme 
em rodovias, o que transmite segurança. 

trovisors eletrocrômico, farol com 
juste automático de intensidade 
e função coming/leaving home, 
Multicollision Brake, porta-luvas 
refrigerado, rede no porta-malas, 
roda de liga leve de 16 polegadas, 
sensor de chuva e crepuscular e 
volante multifuncional em couro 
com “shift paddles” e detalhes em 
black piano.

Vale lembrar que além de to-
dos esses itens que encarecem o 
carro em aproximadamente R$ 4 
mil, o Polo possui de série a central 
multimídia sensível ao toque com 
espelhamento dos sistemas Apple 
CArPlay e Android Auto dos smar-
tphones.

Já que estamos falando das ca-
racterísticas internas do modelo, o 
Polo é um carro espaçoso e que ofe-
rece conforto aos ocupantes, inclusi-
ve no banco traseiro. O túnel central 
e uma saída de ar acima dele, difi-
cultam um pouco o posicionamento 
das pernas de um terceiro ocupan-
te no banco de trás. MAs nada que 
comprometa o conforto de uma for-
ma geral. Isso graças as medidas que 
o colocam 15 cm maior que HB20 e 
Onix e 6 cm maior que o Argo.  Em 
relação ao Golf, ele é 20 cm menor. 

Polo é prazeroso ao dirigir. 
Respostas rápidas graças ao excelente 
motor  1.0 TSI, chamado de 200 TSI
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Muitos rivais e eles que se cuidem
O Polo deu mesmo uma sacudida no estagnado segmento de hatches. E pelo seu posicionamento de 

preço e características, como tamanho e opcionais ele se encaixa em vários pontos de comparação 
(quase sempre) e melhores que os concorrentes. 

Por exemplo, considerando preço e proposta, o Polo terá ao menos quatro rivais diretos no nosso 
país. As versões aspiradas terão a missão de disputar mercado com o Onix.  Com motor 1.4 de 106 cv, 13,9 
kgfm e câmbio manual ou automático de seis velocidades, ele tem quatro versões (LT, Effect, LTZ e Activ) 
entre R$ 51.350 e R$ 59.990.

O Polo nas nas versões mais baratas brigará com o recém-lançado Fiat Argo. Aspirado, o Polo tem 
preços para brigar com as versões 1.3 de 109 cv, 14,2 kgfm e câmbio manual ou automatizado de cinco 
marchas. Batizado de Argo Drive, o carro custa entre R$ 53.900 e R$ 58.900 nessas configurações.

Se levar em consideração apenas o preço. o Polo se sai ainda melhor.  O 1.0 e 1.6 MSI pode rivalizar com 
o Hyundai HB20  1.0 turbo Comfort 
e Comfort Plus, que variam entre 
R$ 50.330 e R$ 51.880, e com mo-
tores de 105 cv e 15 kgfm (câmbio 
manual) menos  potentes que o 
VW TSI. Também está na mesma 
faixa de preços o HB20 1.6 manual 
de 128 cv e 16,5 kgfm (R$ 52.880).

Versão testada 
Na comparação de preços, va-

mos citar a verão testada. As 1.0 
TSI brigam de frente com o Argo 1.8 
Precision automático e HGT (de R$ 
67.800 a R$ 70.600), que gera 139 cv 
e 19,3 kgfm e tem câmbio manual de 
cinco velocidades ou automático de 
seis. Por fim, o Poloturbo disputa 
mercado com o HB20 1.6 automáti-
co, nas versões Premium e Comfort 
Plus, entre R$ 65.230 e R$ 66.830.

Ficha técnica

VW Polo 200 TSI 
Comfortline
MOTOR: Cilindrada 999 cm³,   
116cv (G) / 128cv (E) - 5.500 
rpm, Torque máximo, 20,4kgfm 
(G) / 20,45kgfm (E) a 3,500 rpm

DESEMPENHO: Aceleração de  
0 a 100 km/h 10,1s (G) / 9,6s  
(E),  Velocidade máxima  
187 km/h (G) / 192km/h (E);

FREIOS: Dianteiros Disco 
ventilado, Traseiro Disco; 

DIMENSÕES: 
Comprimento 4.057 mm 
Distância entre eixos 2.565 mm, 
Largura (sem / com espelho 
retrovisor) 1.751 mm / 1.964 mm 
Altura 1.468 mm; 

PESOS: Em ordem de marcha 
1.147 kg Carga útil máxima  
433 kg, 

COMPARTIMENTO DE CARGA:  
300 litros; 

DIREÇÃO: Direção Pinhão e 
cremalheira com assistência 
eletromecânica na coluna de 
direção, 

TRANSMISSÃO: Automática de  
6 velocidades

RODAS E PNEUS: Rodas 5,5Jx15 
/ 6Jx16 / 6,5Jx17 Pneus 185/65 
R15 / 195/55 R16 / 205/50 R17

TANQUE COMBUSTIVEL: 52 litros.

O Novo Polo também se destaca no quesito segurança. 
Ele  conquistou nota máxima de segurança no teste de 

colisão do Latin NCAP. O modelo conseguiu manter as cinco 
estrelas na proteção a adultos e crianças, mesmo depois 
de submetido a testes de colisão lateral. Segundo o órgão 
de segurança, a estrutura foi considerada estável e o asso-
alho apresentou “deformação insignificante”. Além disso, o 
Polo conquistou o selo “Advanced Award” por contar com 
recursos que minimizam os danos a pedestres em caso de 
acidente.

Consumo 
Na avaliação feita pelo Inmetro, todas as motoriza-

ções  conquistaram nota A de eficiência energética. O 
motor 1.0 aspirado faz 8,8 km/l na cidade e 10 km/l na 
estrada com etanol e outros 12,9 km/l e 14,3 km/l com 
gasolina. O Polo 1.6 alcançou 8,2 km/l na cidade e 9,5 
km/l na estrada com etanol e 12 km/l e 13,9 km/l com 
gasolina. Já o Polo 200 TSI fez médias de 8,0 km/l na 
cidade e 9,8 km/l na estrada com etanol e 11,6 km/l e 
14,1 km/l com gasolina.

Consumo e segurança 
nota máxima
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MERCADO

1º) Chevrolet Onix — 188.654 unidades
2º) Hyundai HB20 — 105.539 unidades
3º) Ford Ka — 94.893 unidades
4º) Volkswagen Gol — 73.919 unidades
5º) Chevrolet Prisma — 68.988 unidades
6º) Renault Sandero — 67.344 unidades
7º) Toyota Corolla — 66.188 unidades
8º) Fiat Strada — 54.870 unidades
9º) Fiat Mobi — 54.270 unidades
10º) Fiat Toro — 50.723 unidades
11º) Jeep Compass — 49.187 unidades
12º) Honda HR-V — 47.775 unidades
13º) Volkswagen Fox — 42.716 unidades
14º) Volkswagen Saveiro — 42.414 unidades
15º) Toyota Etios hatch — 41.986 unidades
16º) Hyundai Creta — 41.625 unidades
17º) Volkswagen Voyage — 40.822 unidades
18º) Jeep Renegade — 38.330 unidades
19º) Toyota Hilux — 34.368 unidades
20º) Fiat Uno — 34.165 unidades
21º) Volkswagen Up — 34.161 unidades
22º) Nissan Kicks — 33.464 unidades
23º) Hyundai HB20S — 32.232 unidades
24º) Toyota Etios sedã — 31.395 unidades
25º) Ford Ecosport — 31.195 unidades

O ano de 2017 foi afi rmação para o Chevrolet Ônix 
que mesmo sendo reprovado no teste de segurança 
se manteve líder de vendas. Confi ra os carros mais 
vendidos no ano passado

m meio a crise que travou o 
segmento automotivo em 2017, 
alguns modelos acabaram se 
destacando ao cair no gosto 
do consumidor brasileiro. Um 

exemplo disso é o Onix com a sua in-
contestável liderança, emplacando 
quase o dobro dos principais concor-
rentes. O carro da GM somou mais de 
188 mil unidades, enquanto O Hyun-
dai HB20 registrou 105 mil unidades 
vendidas e o Ford Ká 94 mil.  Nem 
a reprovação no teste de colisão do 
Latin NCAP foi capaz de derrubá-lo, o 
que mostra que o brasileiro pouco se 
preocupa com tais avaliações.

Quem apareceu de forma surpre-
endente no Top10 foi o Fiat Mobi.  O 
Toyota Corolla  foi o único médio a 
aparecer no pelotão da frente empla-
cando mais que o dobro do arquir-
rival Honda Civic. Entre as picapes, 
ainda não foi em 2017 que a Fiat Toro 
passou a veterana  Sarada. Confi ra a 
lista completa.

50+
Porsche domina vendas de esportivos em 2017

26º) Chevrolet S10 — 30.438 unidades
27º) Fiat Argo — 27.925 unidades
28º) Ford Ka+ (sedã) — 27.647 unidades
29º) Renault Logan — 26.010 unidades
30º) Honda Civic — 25.871 unidades
31º) Honda Fit — 25.347 unidades
32º) Fiat Grand Siena — 24.955 unidades
33º) Chevrolet Spin — 24.713 unidades
34º) Nissan Versa — 23.370 unidades
35º) Chevrolet Cobalt — 22.949 unidades
36º) Renault Kwid — 22.576 unidades
37º) Fiat Palio — 20.138 unidades
38º) Chevrolet Cruze — 19.192 unidades
39º) Ford New Fiesta — 19.057 unidades
40º) Ford Ranger — 17.830 unidades
41º) Renault Duster — 17.638 unidades
42º) Honda City — 15.974 unidades
43º) Honda WR-V — 15.353 unidades
44º) Chevrolet Montana — 14.872 unidades
45º) Nissan March — 14.052 unidades
46º) Renault Captur — 13.742 unidades
47º) Toyota SW4 — 12.567 unidades
48º) Peugeot 208 — 12.157 unidades
49º) Chevrolet Tracker — 12.136 unidades
50º) Volkswagen Amarok — 11.964 unidades

  Os 50 modelos mais vendidos de 2017

1º) General Motors — 394.099 unidades (18,14%)

2º) Fiat — 291.324 unidades (13,41%)

3º) Volkswagen — 272.079 unidades (12,53%)

4º) Ford — 206.746 unidades (9,52%)

5º) Hyundai — 201.955 unidades (9,30%)

6º) Toyota — 189.974 unidades (8,75%)

7º) Renault — 167.014 unidades (7,69%)

8º) Honda — 131.086 unidades (6,03%)

9º) Jeep — 88.185 unidades (4,06%)

10º) Nissan — 78.817 unidades (3,63%)

11º) Peugeot —26.855 unidades (1,24%)

12º) Citroën — 22.556 unidades (1,04%)

13º) Mitsubishi — 21.866 unidades (1,01%)

14º) Mercedes-Benz — 14.340 unidades (0,66%)

15º) BMW — 10.165 unidades (0,47%)

16º) Audi — 9.910 unidades (0,46%)

17º) Kia Motors — 8.433 unidades (0,39%)

18º) Land Rover — 6.476 unidades (0,30%)

19º) Suzuki — 4.545 (0,21%)

20º) JAC Motors — 3.823 unidades (0,18%)

21º) Chery — 3.734  unidades (0,17%)

  Vendas por marcas

Os

No ranking de vendas divulgado pela 
Fenabrave, o Porsche 911 terminou 2017 
como o esportivo mais emplacado no 
Brasil. 

O ranking não faz distinção dos mo-
delos por segmento, misturando portanto 
cupês, sedãs, conversíveis e até peruas.

Segundo a associação, o Porsche 911 
vendeu 158 unidades em 2017, sendo 11 
delas emplacadas em dezembro. O cupê 
tem uma infi nidade de combinações, que 
passam pelo Carrera, Targa, Cabriolet, 
Turbo, entre outros.  

Em seguida vem o Subaru WRX, que teve 
164 unidades vendidas no ano passado e 
apenas duas em dezembro. O responsável 
por fechar o pódio é um muscle car: o Che-
vrolet Camaro, que teve 135 carros vendidos 
ao longo de 2017.

Top 10 dos esportivos

1º Porsche 911: 158

2º Subaru WRX: 164

3º Chevrolet Camaro: 135

4º Mercedes-Benz SLC 300: 128

5º Porsche Boxster: 118

6º BMW M3: 110

7º Audi TT: 99

8º BMW M2: 54

9º Porsche Cayman: 47

10º Audi RS6: 33
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CLÁSSICOS

Del Rey foi um dos modelos 
que ajudaram a fi rmar a tra-
dição da Ford de fazer carros 
confi áveis, confortáveis e com 
ótimo acabamento, trazendo 

para o mercado brasileiro uma propos-
ta que se destacou pelo padrão supe-
rior de requinte na categoria. Lançado 
em 1981, o sedã médio chegou com a 
difícil missão de substituir o imponente 
Galaxie Landau, bem maior, usando a 
plataforma do Corcel II. 

O design do Del Rey foi marcado pela 
carroceria de linhas retas, com três vo-
lumes bem defi nidos e versões de duas 
e quatro portas. Ele era equipado com 
o robusto motor 1.6 do Corcel, de 69 cv, 
para oferecer economia de combustível, 
que passou a ser uma prioridade dos 
consumidores da época, e soube com-
binar essa característica com toques de 
inovação e requinte. 

Entre outros equipamentos, trazia 
trava de segurança para crianças nas 
portas traseiras, vidros elétricos e cin-
tos de segurança retráteis, considera-

Recordar é viver: Del Rey 
combinou requinte e efi ciência
Lançado em 1981, o modelo da Ford fez grande sucesso e ainda é sonho
de consumo de muitos colecionadores. O sedã alcançou 350 mil unidades
e foi substituído pelo Versailles em 1992

Modelo vendeu 350 mil unidades 
Essas características e outros aprimoramentos mecânicos que se 

seguiram fi zeram com que o modelo se tornasse referência em aca-
bamento e versatilidade, introduzindo no Brasil o conceito de carros 
médios de luxo. Em seus 10 anos no mercado, o Del Rey vendeu cerca 
de 350.000 unidades e representou com brilho os valores da marca. 
Em 1992, foi substituído pelo Versailles e deixou saudades nos fãs que 
viveram essa década de grandes transformações.

Com a fusão da Volkswagen e Ford em 1987, foi 
criada a Autolatina, grande empresa que passou 
a dominar o mercado e quase canibalizou a Ford 
do Brasil. O Del Rey foi um dos poucos modelos 
que lucrou com essa fusão, pois ganhou o 
motor AP 1.8, mais moderno (e que equipava o 
Volkswagen Santana), mas que pouco mudou 
o desempenho. Sua velocidade máxima subiu 
de 146km/h para cerca de 150km/h, e sua 
aceleração de 0 a 100km/h passou de 16,50 
na versão GLX de 1986 para cerca de 13,88 
segundos, devido a nova redução do câmbio
e pequeno aumento de potência. 

O

• Comprimento: 4,50 m
• Largura: 1,68 m
• Altura: 1,35 m
• Entre-eixos: 2,44 m
• Porta-malas: 328 litros (valor 

aferido por esferas) (volume real 
superior a 500 litros)

• Tanque de combustível:
57 litros (Belina 63L)

• Peso: 1.006 - 1.138 kg

VERSÕES 
Primeira geração
• Prata (1981-1984)
• Ouro (1981-1984)

Segunda geração
• L (1987-1991)
• GL (1985-1991)
• GLX (1985-1991)
• Ghia (1985-1991)
• Serie especial (1988)

Especifi caçõesdos grandes novidades na época. 
Mas o item mais marcante do Del 
Rey era o console no teto, símbolo 
máximo de distinção, semelhante 
aos vistos em aviões, com luzes de 
leitura e relógio digital com ilumi-
nação azul. 

Versão Ouro
A versão mais completa do 

sedã, chamada Ouro, oferecia ain-
da bancos de veludo, retrovisores 
com comando interno, rodas de 
liga leve e faróis de neblina.

A suspensão fi rme e silenciosa 
era outro atributo elogiado do ve-
ículo. Em 1983, o Del Rey ganhou a 
opção do câmbio automático e no 
ano seguinte incorporou o motor 
CHT, que tornou o seu desempenho 
mais ágil. A linha foi reestilizada em 
1985, trazendo as versões GL, GLX 
e Ghia, e no ano seguinte passou a 
oferecer direção hidráulica de série. 
Em 1989, introduziu o motor 1.8.



LANÇAMENTO

Mercedes-Benz lança CLA 180 no Brasil
A partir deste mês, a Mercedes-Benz anuncia a chegada ao Brasil do CLA 180, com motor de 1.6 L
que gera 122 cv de potência e torque de 200 Nm, além de transmissão 7G-DCT de dupla embreagem

S
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ucesso no mundo todo por seu design 
caracterizado pela combinação de ele-
gância com linhas joviais e expressivas, a 
nova versão do modelo é equipada com 
rodas de 17 polegadas, faróis e lanternas 

de LED High Performance e câmera de ré.
Na motorização 180 ele será oferecido em 

cinco opções de cores metálicas (preto cosmos, 
prata polar, cinza montanha, azul cavansite e 
marrom oriente) e três sólidas (vermelho júpiter, 
preto noite e branco).

No interior, o modelo traz revestimentos nas 
cores preto e cinza cristal, ambas combinando 
material sintético ARTICO e tecido Coari. Além 
disso, o painel conta com o sofi sticado acaba-
mento com visual honeycomb.

Outro importante item é a direção eletro-
mecânica Direct Steer. Esse sistema de assis-
tência de direção proporciona mais sensibili-
dade ao condutor e contribui para melhorar a 
condução. O veículo também conta com várias 
funções de assistência ativadas pela unidade 
de controle do ESP (programa eletrônico de es-
tabilidade).  Entre elas estão o contra esterço 
em caso de saída de traseira, correção da dire-
ção em frenagens em superfícies com diferen-
tes níveis de aderência, redução da infl uência 
da tração dianteira na direção e compensação 
de ventos laterais.

Para auxiliar em manobras, o CLA 180 é equi-
pado com câmera traseira com linhas auxiliares 
dinâmicas. Dessa forma, o condutor consegue vi-

sualizar o trajeto exato da manobra e evitar pos-
síveis obstáculos.

Adicionalmente, sete airbags garantem a segu-
rança passiva em caso de acidente. Além dos dois 
dianteiros, para o motorista e o passageiro, o CLA 
traz dois airbags laterais na frente, airbags tipo cor-
tina, que protegem as quatro janelas do veículo, e 
um airbag para proteger os joelhos do motorista.

Com essa nova motorização, a família do CLA 
passa a oferecer quatro versões aos clientes Mer-
cedes-Benz. São elas: CLA 180, CLA 200 ff, CLA 250 
Sport 4MATIC e Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC.

MOTOR
Cilindros .............................................4 em linha
Cilindrada (cm³) ........................................ 1.595
Potência máxima (cv/rpm) ................... 122/5.000
Torque (Nm/rpm) ..................200 / 1.250 – 4.000
Transmissão ............................................7G DCT
Aceleração 0-100 km/h (s) ............................. 8,7
Velocidade máxima (km/h) ............................. 210
Peso (kg) .................................................. 1.430
Pneus .............................................. 225/45 R17
Cap. porta-malas .......................................... 470
Tanque / reserva (l) .................................... 50 / 6

DIMENSÕES (MM)
Comprimento ............................................ 4.640
Largura ..................................................... 2.032
Altura ....................................................... 1.432

Especifi cações técnicas - CLA 180
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ACELERADAS 

A terceira geração do BMW X3 chegará no primeiro semestre em toda a rede de concessionários 
BMW no Brasil. Reformulado visualmente, com 100% dos modelos equipados com um chip de 
conexão à internet e recheado de recursos inovadores, o novo Sports Activity Vehicle (SAV), ou 
Utilitário para Atividades Esportivas, é oferecido em pré-reserva no mercado brasileiro em duas 
opções: BMW X3 xDrive30i X Line, com preço público sugerido de R$ 309.950, e BMW X3 M40i, a 
partir de R$ 397.950.

 O novo BMW X3 é equipado, na versão xDrive30i X-Line, com um motor de quatro cilindros em 
linha, 1.998 cm³ e capaz de entregar 252 cv de potência (entre 5.200 e 6.500 rpm) – 68 cv mais po-
tente que a geração anterior – e 350 Nm de torque máximo (de 1.450 a 4.800 rpm), enquanto que 
a opção M40i traz debaixo do capô um bloco M Performance TwinPower Turbo, de seis cilindros 
em linha, 2.998 cm³ e apto a entregar 360 cv de potência (entre 5.500 e 6.500 rpm) – 54 cv a mais 
que o antecessor – e 500 Nm de torque máximo (de 1.520 a 4.800 rpm). 

Ambos contam com câmbio automático esportivo de oito velocidades, com alavancas atrás do 
volante e tração integral BMW xDrive. Na versão xDrive30i X Line, a aceleração de 0 (zero) e 100 km/h 
é feita em 6,3 segundos, e a velocidade máxima é de 
240 km/h. O M40i, por sua vez, alcança a máxima 
de 250 km/h enquanto os 100 km/h são atingi-
dos em meros 4,8 s, a partir da inércia.

Harley-Davidson registra
crescimento no Brasil
Mesmo com a economia 
recessiva e o segmento de 
motocicletas em queda, 
em dezembro do ano pas-
sado, entre as montado-
ras que fabricam modelos 
de mais de 600 cilindra-
das, a H-DB registrou o 
primeiro lugar em parti-
cipação de mercado, com 
21%. No acumulado do 
ano também houve cres-
cimento, já que a marca 
teve 17,6% de participa-
ção, em comparação aos 
13,7% de 2016. Com isso, a 
companhia torna-se uma 
das únicas que teve cres-
cimento de market share 
no período anterior.

O ano de 2017 foi de bons resultados para a Harley-Davidson do Brasil, que registrou 
5.295 unidades fabricadas, crescimento de 12,2% em relação às 4.719 unidades produzidas 
em 2016. Isso se deve ao lançamento da linha 2018, disponível no último mês do ano em 
toda a rede de concessionárias da marca no País. 

Para os próximos 10 anos, a Harley-Davidson Motor Company vai lançar 100 modelos 
em todo o mundo, uma estratégia agressiva a longo prazo, como parte das ações ligadas 
também à nova estratégia de comunicação global da companhia, “All For Freedom, Fre-
edom For All”, que é a expressão de como a H-D vê o futuro, com intuito de construir as 
próximas gerações de pilotos da marca.

Novo March 
nos planos
A Nissan tem planos de produzir um novo 
March, baseado sobre o mercado europeu, 
porém um pouco mais simplifi cado. A plata-
forma será a mesma V usada pelo Kicks e a 
data de lançamento não será antes de 2019.

Vale lembrar que nem o March europeu 
usa a nova base CMF. Ainda não está certo se 
o novo hatch conviveria com a geração atual 
dos modelos ou não. No exterior, uma confi -
guração três volumes está a caminho.

A marca japonesa também está proje-
tando um novo modelo feito sobre a versão 
maior da arquitetura. Batizada de CMF-B, a 
base deve estrear no novo Juke. No entanto, 
por mais que tenha estilo mais convencional, 
o crossover de segunda geração não deve ser 
o carro produzido em Resende (RJ).

Entre as opções disponíveis, o fabricante 
pode apostar em um crossover médio-peque-
no, acima do Kicks em tamanho e motoriza-
ção. Seria um concorrente perfeito para a fai-
xa de mercado do Jeep Compass.

Fiat Cronos já é 
vendido na Argentina
No Brasil o Cronos deve chegar no mês que vem, mas na 
Argentina ele já é oferecido. O sedã compacto baseado no 
Argo pode ser adquirido em pré-venda nas versões de aca-
bamento Drive e Precision, sendo a primeira com motor 1.3 
litro e câmbio manual e a segunda com propulsor 1.8 litro 
e transmissão manual ou automática. O preço inicial do 
Cronos na Argentina é de 321,3 mil pesos, o que equivale a 
aproximadamente R$ 55 mil numa conversão direta.

Como dá para reparar, o novo Fiat Cronos terá algumas 
diferenças visuais em relação ao Fiat Argo, desconsideran-
do a traseira. Na dianteira, haverá uma nova grade com fri-
so central cromado e para-choque com desenho exclusivo. 
A lista vai inclui ainda novas rodas de liga-leve e calotas. 
Já a traseira parece ter sido inspirada nos carros da Alfa 
Romeo, com lanternas afi ladas invadindo as laterais e a 
tampa do porta-malas. Em breve mais detalhes do carro no 
www.jornalmotormais.com.br

Novo BMW X3 começa
em R$ 309 mil
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Onde encontrar gratuitamente
os 10 mil exemplares do Motor+

São mais de 100 pontos estratégicos em 
Ribeirão Preto: postos de combustível (lojas de 
conveniência), padarias, empórios, condomínios, 
concessionárias, ofi cinas, restaurantes, 
consultórios médicos, bancas de jornal, etc.

TV     IMPRESSO     SITE

Fale conosco e anuncie:

www.jornalmotormais.com.br

Motor+ seu jornal automotivo mensal,
na TV semanalmente e na internet diariamente




