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editorial

Não tenho dúvidas 
de que este será 
um ano difícil para 

a grande maioria dos brasi-
leiros. Afinal, é ano de Car-
naval em março, Copa do 
Mundo em junho e julho, e 
eleições em outubro. 

Além disso, no mundo 
dos carros, é ano de encare-
cimento do automóvel, por 
conta da volta do IPI, e da 
obrigatoriedade do air bag 
e ABS (que por pouco não 
foi derrubado por uma ca-
netada sem-vergonha).

Temos, portanto, muito 
o que refletir, pois o  brasi-
leiro perdeu mais uma vez 
a chance de se firmar como 
cidadão de primeiro mun-
do. Aos poucos, Estados 
Unidos, Japão e Europa se 
recuperam da crise interna-
cional e tudo o que conquis-
tamos nestes dois últimos 
anos foi uma economia frá-
gil e cheia de tapa-buracos 
que a qualquer momento 

pode ceder e mostrar real-
mente um poço sem fundo 
e sem medida.

Os gastos públicos com 
estádios para a Copa do 
Mundo é um absurdo, as-
sim como a falta de infra-
estrutura para receber os 
turistas. Sem falar no portos 
para escoar a produção. Es-
tradas e ruas esburacadas 
são cada vez mais frequen-
tes, entre outros problemas.

2014 será um ano difí-
cil. Mas, como acabou de 
começar, é preciso ter espe-
rança. É com base nisso que 
a Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores) 
divulgou o balanço de 2013 
e expectativas para 2014. 

2013 foi um ano razoá-
vel, para eles, que contabi-
lizaram queda nas vendas 
de automóveis e comerciais 
leves na ordem de 1,61% 
em relação a 2012. Este foi 
o primeiro resultado nega-

tivo em vendas internas nos 
últimos 10 anos. 

E para 2014, na melhor 
das hipóteses, a Fenabrave 
calcula repetir os resul-
tados de 2013. Na pior, 
retração de vendas na or-
dem de 3,5%.

Em meio a tantas in-
cógnitas, algumas certezas: 
o carro 0 Km vai ficar mais 
caro para o consumidor, 
que provavelmente terá de 
cuidar mais do que tem, 
pois esta não é a melhor 
hora de trocar o usado.

Assim, quem atua no 
aftermarket, precisa ficar 
atento, para não perder 
oportunidades de negócio.

Comemorar
Apesar de tudo, precisa-
mos comemorar a chegada 
do novo ano. Janeiro marca 
o primeiro ano de impres-
são do Jornal Farol Alto. 
Superamos a marca de 12 
edições impressas, foi um 

período de aprendizado e 
muito sacrifício, cheio erros 
e alguns poucos acertos que 
permitiram dar continuida-
de por mais um ano. 

Temos ainda muito a 
trabalhar. Somos novos 
ainda e temos de mostrar 
valor. Mas, passar a barrei-
ra das 12 primeiras impres-
sões é um marco que temos 
de celebrar.

Outro marco importan-
te e que também merece 
comemoração foi a decisão 
do Contran em manter a 
obrigatoriedade do airbag 
e ABS para todos os veícu-
los produzidos a partir de 
2014, e não ceder às pres-
sões do sindicato dos meta-
lúrgicos e governo federal 
(propositalmente escrito 
em letras minúsculas) para 
liberar a Kombi.

Os carros vão ficar mais 
caros? Sim, vão, mas, ao 
mesmo tempo, serão mais 
seguros. Quanto vale a vida 

de um ente querido? Se a 
maioria dos compradores 
de automóvel não tem ca-
pacidade de priorizar itens 
de segurança, então é preci-
so fazer que comprem isso 
a força mesmo. A falta de 
educação, ensino e esclare-
cimento da população é um 
mal que precisa ser comba-
tido diariamente porém, a 
quem isso importa?

Se fosse para deixar a 
Kombi no mercado, melhor 
seria tirar os freios dos car-
ros para assim ficarem mais 
baratos e todo mundo po-
der ter uma ‘arma de fogo 
branca’ na garagem.

Bom, temos um longo 
ano pela frente. Vamos so-
frer bastante ainda, prin-
cipalmente na Copa. Mas, 
como somos brasileiros, 
não desistimos, jamais.

Feliz Ano Novo!
Alexandre Akashi 

Editor

Como será 2014?

Mais informações:
11 5908 4043 - 

cursos@aea.org.br

curtas

Cursos AEA 
2014

Participe!

20 e 21 de Março
Motores – Módulo I

27 e 28 de Março
Lubrificantes – Mó-
dulo I - Concepção, 
Fundamentos e 
Lubrificantes para 
Motores de Combus-
tão Interna

10 e 11 de Abril
Rede CAN 
Módulo I

08 e 09 de Maio
Gerenciamento de 
Projetos - Módulo I

15 e 16 de Maio
Suspensão Veicular

Agenda AeA

JFA

SLS AMG Coupé Black Series chega ao Brasil
Ao mesmo tempo que 

anunciou o fim da produ-
ção dos modelos SLS AMG, 
a partir de março de 2014, 
com o lançamento do SLS 
AMG GT FINAL EDITION 
(serão produzidas apenas 
350 unidades deste mode-

lo), a Mercedes-Benz anun-
cia a chegada da SLS AMG 
Coupé Black Series ao con-
sumidor brasileiro.

Esta versão conta com 
motor V8 de 631 cv (60 cv 
a mais do que a normal), 
e 1.625 kg de peso (70 kg 

a menos que a SLS AMG 
de 571 cv). Faz de 0 a a 100 
km/h em 3,6 s e atinge ve-
locidade máxima de 317 
km/h. 

Com muita tecnologia 
de pista, destaque para o 
uso de materiais como fibra 

de carbono (capô, painel 
traseiro atrás dos bancos, 
reforços diagonais na par-
te inferior do monobloco e 
tubo de torque entre o mo-
tor e a transmissão) e titânio 
(sistema de escapamento). 
Preço: US$ 499 mil.

JFA

Com 60 cv a mais do que  a versão normal, custa US$ 499 mil

Divulgação
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Já estão nas concessio-
nárias da marca o último 
lançamento da BMW, o 
320i ActiveFlex, primeiro 
modelo premium a adotar 
o sistema bicombustível 
etanol-gasolina.

Com preço de R$ 
129.950, o destaque do novo 
BMW é a tecnologia flex de 
injeção direta aliado a um 
turbocompressor, com  sis-
tema de válvulas variáveis. 

No propulsor 2.0 l, com 
taxa de compressão de 10:1, 
a BMW estipulou potência 
máxima de 184 cv a 5.000 
rpm, e torque máximo de 
270 Nm a 1.250 rpm.

Acoplado ao motor, 
uma caixa de transmissão 
automática de oito ve-
locidades. Este conjunto 

acelera de 0 a 100 km/h o 
veículo de 1.420 kg em 7,3 
segundos, e permite atin-
gir velocidade máxima de 
235 km/h.

Em relação ao consu-
mo, a BMW divulga nú-
meros interessantes: 20 
km/l na estrada e 12 km/l 
na cidade.

Tecnologia
Um dos avanços do sistema 
ActiveFlex utilizado pela 
BMW é a utilização de um 
sensor de combustível loca-
lizado na parte inferior da 
carroceria, próximo ao mo-
tor, que determina a quan-
tidade de etanol na mistura 
feita pela bomba de com-
bustível, antes de chegar ao 
sistema de injeção. 

Este processo envolve a 
medição da condutividade 
dielétrica, ou seja, a pene-
trabilidade de um campo 
elétrico. Esta propriedade,  
conhecida também como 
permissividade, oferece 
informações precisas sobre 
taxa de mistura.

Além disso, quan-
do abastecido com maior 
quantidade de etanol, o 
sistema de partida a frio 
(sem tanquinho nem aque-
cedores) adota pressão má-
xima de injeção (200 bar) 
e, durante a fase de aque-
cimento, a alimentação de 
combustível na câmara de 
combustão é feita por duas 
injeções parciais para  im-
pedir a evaporação do eta-
nol nas paredes do cilindro, 

que ainda se encontram 
frias nesta fase.

Fábrica no Brasil
Juntamente com o anúncio 
do novo 320i ActiveFlex, a 
BMW investe cerca de 200 
milhões de euros na cons-
trução de uma fábrica para 
produção de automóveis, 
na cidade de Araquari, em 
Santa Catarina. Segundo 
a empresa, mais de 1.000 
novos postos de trabalho 
serão criados na nova uni-
dade, que terá capacidade 
de produção anual ini-
cial de aproximadamente 
30.000 veículos.

Nesta planta, serão fei-
tos os modelos BMW Sé-
rie 1, Série 3, X1, X3 e Mini 
Countryman.

BMW adota sistema flex

Primeiro modelo é o 320i, com motor 2.0l turbo de 184 cv

Kia lança Quoris este ano
E m 

abril, a Kia 
lança ofi-
c i a l m e n t e 
no mercado 
bras i l e i ro 
o sedan de 
luxo Quoris, e no mês se-
guinte, a segunda geração 
do Soul.

Este ano, a importa-
dora pode trazer até 4.800 
veículos sem os 30 pontos 

percentuais 
a mais no 
IPI, graças 
à adesão ao 
p r o g r a m a 
Inovar-Auto. 
Mesmo sem 

planta no país, a empresa 
pode aderir ao programa 
pois concordou em cumprir 
metas de eficiência energé-
tica. A expectativa é vender 
30 mil carros em 2014.

Divulgação

JFA

Executivos da BMW lançam a pedra fundamental da fábrica

Fiat Grazie Mille: R$ 31.200
O tem-

po do Mille 
chegou ao 
fim. Para 
homenage-
ar os quase 
30 anos de 
produção do modelo, a Fiat 
apresenta a Série Especial 
Grazie Mille, com tiragem 
limitada a 2 mil unidades 
numeradas.

Todos vem com ar 

condiciona-
do, direção 
hidráulica, 
vidros e tra-
vas elétricas, 
d e s e m b a -
çador/ lim-

pador do vidro traseiro 
e retrovisor externo com 
comando interno, rodas de 
liga leve de 13 polegadas, 
e ponteira de escapamento 
esportiva.

Divulgação

JFA

Sedan de luxo chega em abril Fim de linha após 30 anos

JFA

O modelo 2014 do 
Mitsubishi Pajero Dakar 
chega ao mercado com 
novo powertrain, que 
segundo a montadora 
rende, na versão diesel, 
de 3,2 litros, 180 cv de po-
tência a 3;500 rpm e tor-
que máximo de 38 kgfm a 
2.000 rpm, e na versão V6 
flex de 3,5 l, 205 cv/200 cv 
a 5.000 rpm (etanol/ga-
solina), e torque máximo 
de 33,5 kgfm/31,5 kgfm a 
3.500 rpm (e/g).

O câmbio automático 
tem cinco velocidades e re-
lação do diferencial alon-
gada, em busca de confor-
to acústico e economia de 
combustível. Associado a 
um tanque de combustí-
vel 20% maior (agora cm 

90 litros), é possível rodar 
até 1.000 km sem precisar 
abastecer (versão diesel).

O Pajero Dakar vem 
com sistema multimídia 
Power Touch com tela de 
7”, GPS, CD, DVD e MP3 
Player e Bluetooth com 
viva-voz, câmera de ré e 
sensor de estacionamento.

O SUV é equipado ain-
da com sensor de chuva, 
acendimento automático 
dos faróis, volante com re-
vestimento em couro, ar-
condicionado automático 
e controle de áudio e pilo-
to automático integrados.

A versão topo de linha 
é a HPE Diesel, que custa 
R$ 172.990. O HPE Flex 
e Diesel AT saem por R$ 
146.990 cada.

Novidade é o motor diesel de 3,2 l, de 180 cv

Divulgação

Pajero Dakar 2014

JFA

Subaru Forester 4ª geração
C h e g a 

ao Brasil a 
nova ge-
ração do 
Subaru Fo-
rester. O 
brasileiro, 
tem duas opções: 2.0i-S, 
com motor aspirado (150 
cv e 20,2 kgfm a 4.200 rpm), 
e 2.0XT, com motor turbo 
com injeção direta de com-
bustível (240 cv e 35,7 kgfm 

a 3.600 rpm). 
Ambas con-
tam com câm-
bio de varia-
ção contínua 
Lineartronic 
e com o siste-

ma Symmetrical AWD de 
tração integral permanente.

O Forester 2.0i-S tem 
preço a partir de R$ 110 
mil, e o 2.0XT custa R$ 
135 mil.

Divulgação

JFA

Com opções aspirado e turbo
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Lançamento

Fiat Fiorino

arredondado
Baú 

Agora com frente de novo Uno, o furgão 
compacto recebe airbag duplo e freio 
ABS de série. Preço parte de R$ 38.540

Em 2010, quando a 
Fiat lançou o Novo 
Uno, apresentou ao 

mercado o conceito round 
square (quadrado arredon-
dado). Agora, com a entra-
da em vigor da lei do airbag 
e ABS, o Fiorino, que tinha 
como base a frente do Mille, 
manteve o que era espera-
do e incorporou todos os 
conceitos do quadrado ar-
redondado, inclusive para 
o baú de carga. 

Assim, se você é um 
daqueles que entende o 
Novo Uno como um car-
ro tipicamente feminino, 
pode ampliar este enten-
dimento para o Novo Fio-
rino, uma vez que agora 

é possível personalizar 
o carro com centenas de 
combinações de acessórios 
e adesivos, e até mesmo 
trocar as cores dos quadra-
dos da grade frontal.

Frescuras a parte, o 
Novo Fiorino chega com 
maior capacidade de carga 
em peso (650 kg ante 620 kg 
da versão anterior) apesar 
de o baú ter ficado 100 litros 
menor (3.100 l ante 3.200 l 
do anterior). 

O motor agora é o 1.4 
l EVO Flex de 8 válvulas, 
que rende 88 cv a 5.750 
rpm (etanol), que traz como 
vantagem o variador de 
fase. Acoplado a ele, a Fiat 
instalou uma transmissão 

mecânica manual de cinco 
velocidades com novo esca-
lonamento de marchas. 

Segundo executivos da 
marca, o novo Fiorino foi 
concebido para ser mais re-
sistente e econômico que o 
modelo anterior e, por isso, 
conta com baú de menor 
capacidade cúbica, porém 
maior capacidade de carga 
em peso, por privilegiar o 
design mais aerodinâmico. 
Somado ao novo motor e 
câmbio reescalonado, ficou 
cerca de 3,6% mais econô-
mico, comentam.

Ao volante
O teste drive oferecido pela 
marca foi curto, dentro da 

cidade de São Paulo, no 
início de dezembro, época 
que as ruas começam a ser 
congestionadas do nascer 
ao pôr do sol por conta das 
compras de Natal.

Apesar das mudanças, 
a estrutura da suspensão é 
similar a do modelo anti-
go: McPherson  com rodas 
independentes e molas 
helicoidais na dianteira e 
eixo rígido tipo Ômega com 
feixe de mola transversal na 
traseira, ambos com amor-
tecedores pressurizados.

Assim, como todo veí-
culo de carga, quando des-
carregado é leve e tende a 
pular e tombar demasia-
damente nas curvas. Mas, 

o motor e o novo câmbio 
está bem adequado às ne-
cessidades de quem usa 
este tipo de veículo para 
pequenas entregas ou ain-
da adaptá-lo para vender 
cachorro-quente.

Vantagem é já sair de 
fábrica com airbag duplo 
e freios ABS, por um preço 
apenas R$ 500 superior ao 
modelo anterior. A versão 
mais básica custa R$ 38.540. 
Mas se quiser direção hi-
dráulica, vidros e travas 
elétricas, o custo é de mais 
R$ 2.400. Acrescentar ar-
condicionado eleva o custo 
para mais R$ 4.500. No final 
das contas, é barato, mas 
nem tanto.

Preço do novo modelo é 
apenas R$ 500 a mais do 

que versão anterior

Com a nova frente, quadrados da grade passam a ser customizáveis; motor agora é o 1.4 l EVO; portas traseiras abrem 180º; atrás do banco não há janela para caçamba, interior e painel de Uno

Ficha técnica
Novo Fiorino 1.4 EVO 8V
Motor: dianteiro, 4 cilindros, 
8 válvulas, flex
Cilindrada: 1.368 cm³
Potência: 88/85 cv a 5.750 
rpm (etanol/gasolina)
Torque: 12,5/12,4 kgfm a 
3.500 rpm (e/g)
Câmbio: manual - 5 marchas
Direção: mecânica ou 
hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 175/70 R14  
Freios: disco ventilado na 
dianteira (257 mm) e tambor 
na traseira (228 mm), ABS 
com EBD
Dimensões: comprimento, 
4.384 mm; largura, 1.643 
mm; altura, 1.900; entre-
eixos, 2.717 mm
Peso: 1.118 kg
Volumes: porta-malas - 
3.100 l;
Tanque de combustível: 58 l
Desempenho: 0 a 100 km/h 
em 11,9/12,4 s (e/g) 
velocidade máxima de 
158/157 km/h (e/g)

Está maior, mas com menor capacidade de carga: 3.100 l ante 3.200 l do anterior

JFA

Alexandre Akashi
De São Paulo
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Suspensão

à vista
Buracos

Saiba como evitar desgaste 
excessivo dos componentes, mesmo 
rodando nas vias brasileiras

Muitos brasileiros 
já sonharam em 
ter uma fábrica 

de amortecedores e mo-
las, pois da forma como 
as ruas e avenidas das 
cidades são esburacadas 
esta é uma atividade mui-
to rentável.

Já houve casos em que 
os buracos passaram de 
vilão a mocinhos, pois são 
extremamente eficazes na 
redução da velocidade, e 
isso chegou a ajudar evi-
tar atropelamentos.

Porém, não é possí-
vel se enganar. Buracos 
são extremamente pre-
judiciais à saúde, tanto 
das pessoas quanto dos 
automóveis. “O impacto 
dos amortecedores é bem 
maior em ruas irregula-
res, acarretando desgaste 
prematuro nos compo-
nentes de suspensão do 
veículo”, afirma Jair Silva, 
supervisor de serviços da 
Nakata.

A dica do especialis-
ta para prolongar a vida 
útil dos amortecedores é 
manter o alinhamento e 
balanceamento em dia. 
“A forma como o condu-
tor dirige também interfe-
re no desgaste das peças”, 
diz.

O amortecedor não é, 
no entanto, a única peça 
do sistema de suspensão 
que sofre desgaste. Di-

retamente ligados a ele 
estão os componentes de 
borracha: coifas  de pro-
teção da haste, os baten-
tes, que ajudam as molas 
a absorver impactos, e os 
coxins nas extremidades 
das peças metálicas, que 
servem para amortecer 
o impacto entre os com-
ponentes e evitar ruídos 
metálicos.

Já entre os componen-
tes metálicos, destaque 
para molas, bandejas, jun-
ta homocinética e termi-
nais de direção e tirante 
da barra estabilizadora 
(mais conhecida como 
bieleta). 

Com exceção das mo-
las, são peças que podem 
amassar com o impacto 
de um buraco, e isso afe-
ta toda geometria da sus-
pensão, o que pode causar 
danos aos pneus. 

Sinais
Segundo Silva, os moto-
ristas devem ficar atentos 
aos sinais que indicam 
o momento da troca de 
amortecedores, entre eles, 
aumento de distância da 
frenagem, desgaste de 
pneus, sensação de osci-
lação da carroceria, vaza-
mento de fluido, balanço 
excessivo nas arrancadas, 
tendência de aquaplana-
gem em solo alagado e do 
veículo sair para o lado de 

fora nas curvas, ou seja, 
perda de aderência. 

Testes realizados pela 
Monroe indicam que o 
amortecedor desgastado 
ou recondicionado au-
menta em mais de 2,5 me-
tros o espaço necessário 
para frear, caso esteja ro-
dando a uma velocidade 
de 80 km/h.

Outro ponto crítico é o 
excesso de trepidações, que 
torna a viagem desconfor-
tável. O amortecedor com 
apenas 50% de eficiência 
também pode aumentar 
em 26% o cansaço do mo-
torista, elevando conside-
ravelmente o perigo. 

Manutenção
Assim, os fabricantes re-
comendam realizar a re-
visão dos amortecedores 
no máximo a cada 10.000 
quilômetros após o veí-
culo rodar 40.000 km ou 
quando houver algum 
sintoma que possa indicar 
desgaste (pneu desgas-
tado de forma irregular, 
barulho, perda de estabi-
lidade em curvas).

Caso haja necessidade 
de troca de amortecedo-
res é aconselhável subs-
tituir coxins e batentes 
e optar por peças novas 
para assegurar não só as 
características do veículo, 
mas também a segurança 
e a eficiência.

“É importante salien-
tar que o período pode 
variar de acordo com as 
condições de uso do auto-
móvel. Veículos que tra-
fegam em estradas bem 
pavimentadas tendem a 
apresentar menor desgas-
te do que os que circulam 
por pistas irregulares. Ou 
seja, a vida útil dos amor-
tecedores está diretamen-
te ligada às condições de 
uso do carro”, afirma Ju-
liano Caretta, coordena-
dor de Treinamento Téc-
nico da Monroe.

Junta homocinética
Projetada para transmitir 
de forma constante o tor-
que do motor às rodas a 
junta homocinética requer 
alguns cuidados para que 
seja garantida a vida útil. 
“O excesso de torque e 
trancos na arrancada po-
dem provocar maior des-

gaste na peça”, afirma Jair 
Silva, da Nakata. 
Segundo ele, veículo com 
problema de alinhamen-
to e que esterce acima do 
máximo recomendado 
pode até provocar a que-
bra da junta homociné-
tica. Excesso de c arga e  
trancos  também podem 
danificar a peça. 

 “É preciso ficar aten-
to nas curvas. Ruídos e 
estalos ao esterçar o veí-
culo podem ser sinais de 
que está na hora de fazer 
a manutenção na junta 
homocinética”, ressalta, 
acrescentando que graxa 
no piso também pode in-
dicar problemas na peça. 
Já se o barulho for origi-
nado ao acelerar o carro 
em linha reta pode ser de-
feito na junta deslizante 
do lado do câmbio.

 A coifa, que é a man-
ga de borracha que prote-

ge a junta homocinética 
da contaminação de resí-
duos como poeira, chuva 
e lama, também pode ras-
gar. “Uma vez cortada, há 
penetração de abrasivos 
para o interior da coifa e 
perda de graxa, o que oca-
siona desgaste e marcas 
profundas que provoca-
rão ruídos”, adverte.  

 A recomendação é fa-
zer uma avaliação entre 5 
e 10 mil km, especialmen-
te, da coifa. A durabilida-
de da junta homocinética 
pode ser extensa depen-
dendo das condições de 
uso do veículo. Em caso 
de quebra de qualquer 
uma das juntas, o veícu-
lo não traciona e para de 
funcionar.  

Silva lembra também 
que caso ocorra a troca da 
junta homocinética é ne-
cessário realizar o alinha-
mento do veiculo. JFA
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custo-benefício

Quando foi lançado 
no mercado brasi-
leiro, o Hyundai 

i30 fez sucesso imediato. 
Em poucos meses, passou 
a ser o hatchback médio 
mais vendido no Brasil, 
desbancando competido-
res tradicionais como Ford 
Focus, Chevrolet Vectra 
GT e Astra, e Fiat Stilo.

Para muitos consu-
midores, era a primeira 
oportunidade de possuir 
um veículo médio impor-
tado pelo mesmo preço 
de um nacional. Ou seja, 
crescer na tabela de status 
familiar e entre os amigos. 
Afinal, não é (era) para 
qualquer um.

A festa durou até 2012, 
quando o governo federal 
decidiu aumentar a alí-
quota de importação dos 
veículos em 30 pontos per-
centuais. E o que era um 

bom negócio, passou a ser 
algo quase proibitivo.

Neste meio tempo, a 
concorrência correu para 
minimizar o prejuízo. A 
resposta da GM foi o Cru-
ze Sport6, lançado em 2011 
como modelo 2012, em 
substituição ao Vectra GT, 
que teve vida curtíssima, 
de apenas quatro anos, jus-
tamente por não apresentar 
nenhum tipo de novidade 
em relação ao antecessor, 
o Astra, um verdadeiro su-
cesso de vendas.

Chevrolet Cruze
Lançado em setembro de 
2011, a GM escolheu pri-
meiramente o sedan para 
mostrar ao consumidor 
brasileiro. A pressa era 
justificada pela ausência 
das versões três volumes 
do Vectra e Astra no mer-
cado, que haviam sido 

descontinuados.
Em relação aos ante-

cessores, novidades além 
do estilo, com destaque 
para o novo motor 1.8 l 
Ecotec de 144 cv de po-
tência máxima (etanol), e 
o câmbio automático de 
seis velocidades, disponí-
vel tanto na versão de en-
trada, LT quanto na topo 
de linha, LTZ.

O hatchback chegou 
somente em abril de 2012, 
com o mesmo motor, 
câmbio e versões, tendo 
alterado apenas a silhue-
ta. Apesar de chegar no 
fim da festa do i30, tem 
ajudado a GM a recupe-
rar vendas. 

Segundo a Fenabrave 
(Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos 
Automotores), o Cruze 
foi o terceiro sedan mé-
dio mais vendido em 

2013 (perdeu para Honda 
Civic e Toyota Corolla, 
primeiro e segundo luga-
res, respectivamente), e 
foi o segundo lugar entre 
os hatches médios, atrás 
apenas do Fiat Punto (que 
nem é tão médio assim).

Fato é que caiu no 
gosto do povo. A versão 
topo de linha do Sport6 
(hatch), LTZ, automática, 
ano/modelo 2012, tem 
preço sugerido, segundo 
tabela Fipe, de R$ 67.788.  
Interessante notar que 
o sedan do mesmo ano 
e versão custa R$ 4.000 
mais barato: R$ 63.786. 

Hyundai i30
O hatchback médio core-
ano chegou abafando no 
Brasil, com uma boa com-
binação de motor poten-
te, acabamento superior 
ao que era oferecido até 
então, e status de carro 
de luxo importado a pre-
ço competitivo.

O motor 2.0 l desen-
volve 145 cv de potência 

máxima, mas ao contrá-
rio do concorrente, é mo-
vido apenas a gasolina. 
As medidas são seme-
lhantes, mas o Chevrolet 
é 26,5 cm mais comprido, 
o que resulta em maior 
peso (1.459 kg ante 1.288 
kg do coreano), e mais es-
paço de porta-malas (402 
l a 340 l do Hyundai).

Diferentemente do 
Chevrolet, a opção ao ha-
tchback do i30 é a perua 
i30cw, que foi importada 
nos modelos 2011 e 2012. 
O preço do modelo 2012 
do hatch é mais atraente: 
R$ 50.402, de acordo com 
tabela Fipe. O modelo cw 
2012 tem preço sugerido 
de R$ 53.127.

Na oficina
Após sair da concessio-
nária, a vida do dono de 
um veículo médio é dis-
pendiosa. Apesar de as 
montadoras fazerem o 
máximo possível para re-
duzir os custos das revi-
sões, ainda assim o preço 

cobrado pelas peças nos 
concessionários é elevada.

Neste quesito, ponto 
para a Hyundai, que por 
ser de um único dono, 
tem preços idênticos em 
todas as lojas da rede e, 
pode assim, divulgar o 
preço das peças no site 
(www.hyundai-motor.
com.br/busca -pecas .
php). Não tem tudo, mas 
o bastante para se ter no-
ção do quanto será gasto 
a cada visita à oficina.

Essa transparência no 
entanto não é o suficien-
te. Praticamente todos os 
consultores do Jornal Farol 
Alto reclamaram da difi-
culdade de encontrar peças 
no mercado de reposição, 
inclusive na rede conces-
sionária. “Você liga em um 
número, dizem que é em 
outro, e depois de horas, 
quando finalmente con-
segue falar com alguém, é 
informado que o compo-
nente está em falta em toda 
rede”, afirma Júlio de Sou-
za, da Souza Car.

Ambos são bonitos de ver e estão no imaginário dos 
consumidores; mas na hora da manutenção podem se 
tornar dores de cabeça e de bolso

Na disputa dos médios ano/modelo 2012, o Chevrolet Cruze tem design mais atual do que o coreano Hyundai i30, com motor 2.0 l, que por sua vez custa R$ 17 mil a menos

Fotos: Alexandre Akashi

O preço do design e conforto
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Chevrolet Cruze Concessionária* Varejo*
Filtro ar R$ 54,18 R$ 46,73
Filtro de combustível
Filtro de óleo motor R$ 41,16 R$ 36,22
Óleo motor (10W40) -litro
Filtro de ar-condicionado R$ 119,76 R$ 23,55
Correia sincronizadora R$ 502,49
Correia Poli-V R$ 113,64
Jogo de polias com tensionadores R$ 2.693,70 R$ 1.660,40
Velas (Jogo) R$ 242,08
Cabos de ignição
Bobina R$ 1.022,99 R$ 695,63
Pastilhas de freio dianteiro R$ 286,95 R$ 77,68
Lonas de freio traseiro R$ 372,07
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 887,60 R$ 194,80
Tambor de freio traseiro (Par) R$ 866,48 R$ 136,56
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 697,24 R$ 434,00
Amortecedores traseiros (Par) R$ 508,80 R$ 371,42
Kit de embreagem
Total R$ 8.409,14 R$ 3.676,99

O Cruze tem motor 1.8 litro, 
flex, de 144cv/140 cv (etanol/

gasolina)

Já o i30 tem motor 2.0 litros, 
de 145 cv de potência, mas 
apenas gasolina

*Valores de referência 
encontrados na região Leste 
da cidade de São Paulo. 
Podem variar de acordo com 
marca e localidade

No geral, o preço das peças 
do Chevrolet é maior do 

que do Hyundai (em ambos 
canais, concessionária e 

varejo). Porém, é mais 
fácil encontrar peças de 

reposição do GM

Hyundai i30 Concessionária* Varejo*
Filtro ar R$ 49,46 R$ 62,10
Filtro de combustível R$ 85,20 R$ 64,64
Filtro de óleo motor R$ 19,62 R$ 15,27
Óleo motor (5W30) -litro
Filtro de ar-condicionado R$ 72,31 R$ 37,60
Correia sincronizadora R$ 174,00
Correia Poli-V R$ 92,14
Jogo de polias R$ 604,00 R$ 262,89
Velas (Jogo) R$ 69,68 R$ 140,00
Cabos de ignição R$ 238,00 R$ 180,00
Bobina R$ 350,00
Pastilhas de freio dianteiro R$ 388,54 R$ 88,06
Lonas de freio traseiro R$ 300,10 R$ 150,00
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 784,20 R$ 161,00
Tambor de freio traseiro (Par) R$ 784,20 R$ 213,04
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 981,68 R$ 800,00
Amortecedores traseiros (Par) R$ 1.125,32
Kit de embreagem
Total R$ 5.768,45 R$ 2.524,60

Deixa a desejar em qualidade nos amortecedores 
traseiros, que não suportam o tranco do dia a dia

Nota 6,5

Carro muito bom, cheio de estilo e durabilidade. 
Além disso, o preço de revenda é bom
Nota 9

Claudio Cobeio, da Cobeio Car (Rua Américo Brasiliense, 1208 - (11) 5181-8447)

Meus clientes que tem Cruze são apaixonados pelo 
carro. Motor e câmbioo são destaques

Nota 8

Os componentes elétricos e acessórios são de excelente 
qualidade; mas é difícil encontrar peças de reposição
Nota 8

Sergio Torigoe, do Centro de Diagnóstico Automotivo Torigoe – (Rua Serra de Botucatú, 2724 – (11) 2097-8440)

Já peguei vazamento do retentor do semi-eixo, e acho a 
relação de marchas muito curta, mas é um bom carro

Nota 7,5

Até nas concessionárias é difícil encontrar peças de 
reposição, mas o carro é muito bom
Nota 8

Eric Faria, da 3E Motors (Rua Rodrigues Paes, 61 – (11) 4329-2320)

Em relação ao veículo, 
o i30 apresenta, segun-
do os consultores, alguns 
poucos problemas crô-
nicos, sendo o principal 
barulho de suspensão no 
lado direito. “Fiquei uma 
semana com o carro na 
oficina tentando resolver o 
problema”, afirma Souza.

De acordo com Clau-
dio Cobeio, da Cobeio-
Car, outra dificuldade 
que os donos de i30 so-
friam era roubo de rodas. 
“Todos meus clientes que 
tem este carro já tiveram 
as rodas roubadas”, diz.

GM
Já o modelo da GM foi 
muito criticado em rela-
ção à suspensão traseira, 
principalmente na versão 
sedan do modelo, muito 
cobiçado por taxistas.

“Deixou a desejar na 
qualidade dos amortece-
dores traseiros e do cata- JFA

Apesar da silhueta de 
hatchback, o Cruze Sport6 é 

somente 8,6 cm menor do que 
sedan

É um carro que apesar de apresentar alguns proble-
mas crônicos é muito bom

Nota 10

Meus clientes que têm este carro adoram. Reclamam 
do alto preço das peças, mas dá pouca manutenção
Nota 8,5

Francisco Carlos, da Stilo Motores (Rua Mariquinha Viana, 700 - (11) 2977-1124)

Alguns clientes reclamam de barulho, causado por 
defeito nos amortecedores traseiros

Nota 8

O carro tem alguns problemas crônicos como 
barulho na suspensão, direção pesada e bateria
Nota 6

Júlio de Souza, da SouzaCar (Rua Baquiá, 520 - (11) 2295-7662)

lisador, principalmente 
para quem roda mais de 
100 km por dia”, afirma 
Cobeio, que atende al-
guns clientes taxistas que 
possuem o modelo. 

Cobeio explica que a 
haste do amortecedor e 
muito fraca e não suporta o 
tranco do dia a dia. “Estão 
todos insatisfeitos”, diz.

Além disso, Eric Fa-
ria, da 3E Motors, co-
menta que já precisou 
reparar problemas de 
vazamento no retentor 
de semi-eixo do veículo 
de um cliente, e o con-
sultor Francisco Carlos, 
da Stilo Motores, apesar 
de ter dado nota 10 ao 
modelo, comenta que já 
pegou casos de torre do 
amortecedor dianteiro 
solta. “O cliente chegou 
reclamando de barulho 
e quando fui ver estava 
tudo solto”, diz.

A marca ainda inspira confiança no consumidor, por 
isso é um excelente veículo. Valor de revenda é bom

Nota 8,5

O mais complicado do i30 é a dificuldade em encontrar 
peças de reposição
Nota 6

Eduardo Topedo, da Ingelauto (Praça Albino Francisco Figueiredo 27 - (11) 3892-8838)

O i30 tem porta-malas 
pequeno, de apenas 340 litros



Farol Alto | CONSULTOR AUTOMOTIVO8 www.jornalfarolalto.com.br
Janeiro de 2014 | Número 17, Ano 2

O Canal da Peça é o maior mercado de compra e venda de 
autopeças do Brasil, onde oficinas mecânicas e varejistas 

fazem os melhores negócios.

Nós conhecemos as necessidades dos reparadores automotivos, 
por isso criamos a melhor ferramenta para a sua oficina. 

Conheça e experimente o que oferecemos em nossa ferramenta

www.canaldapeca.com.br

Preço, buscamos para 
você os melhores 

preços e condições de 
pagamento.

Prazo de entrega, carro 
parado na oficina é 

prejuízo.

Estoque e variedade, de 
qualquer lugar do Brasil 

sempre disponível.

Garantia de fábrica, 
qualidade e segurança na 

aplicação.

Pós-venda, o Canal da 
Peça está aqui para 

te ajudar sempre que 
precisar.

Além disso, oferecemos conteúdo técnico exclusivo e muito mais. Assim você está 
sempre atualizado e sabendo de tudo para atender melhor o seu cliente.

E você sabe quanto isso custa? Nada!
Não perca tempo e faça parte do nosso clube!

E, para mostrar que conhecemos a sua opinião, veja abaixo os nossos parceiros e as suas marcas preferidas em 2013.*

*Fonte: Pesquisa de mercado CINAU (Central de Inteligência Automotivo)

www.canaldapeca.com.br
Ligue (11) 3149-5500 

Manuais Dicas de instalação LançamentosNovidades

Veja algumas ofertas exclusivas 
que preparamos para você nas 
próximas paginas
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www.canaldapeca.com.br

www.canaldapeca.com.br
Ligue (11) 3149-5500 

Não perca tempo e faça parte do nosso clube!

Kit de Embreagem

624 3029 00

por: R$ 698,60

Lonas de Freio

FD/81 

por: R$ 161,34

Válvula Termostática

6PK2270

por: R$ 36,98

Amortecedor Traseiro

L12363

por: R$ 97,76
(unidade)

Cabo de Vela

ST-V04

por: R$ 68,49
(jogo)

Sonda Lambda

258986507

por: R$ 142,14
(unidade)

Retentor do Vedador

05502GHSI 

por: R$ 135,70

CARB EL
AUTO PEÇAS

(unidade)

Correia do Alternador

6PK2270

por: R$ 36,98

Bucha Articulação

511.5390

por: R$ 47,99

(unidade)

(unidade)

(par)

Disco de Freio

por: R$ 117,70
(par) (unidade)

(jogo)

RPDI0170
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Desde que o carbu-
rador foi aposentado, há 
mais de 20 anos, o siste-
ma de injeção e ignição de 
combustível é controlado 
eletronicamente, a partir 
de uma série de sensores 
e atuadores elétricos.

Um destes sensores é 
a sonda lambda, ou sen-

sor de oxigênio, 
que fica 

ins-

talado no coletor de esca-
pe e analisa os níveis de 
oxigênio nos gases de es-
cape do motor e informa 
a qualidade da mistura 
ar/combustível à unida-
de de controle do veículo 
(ECU).

Nos veículos mais no-
vos (fabricados a partir 

de 2011), a insta-
lação de uma 
segunda son-
da tornou-se 
obrigatória em 
veículos leves, 
pós-catalisador, 
para avaliar a 

eficiência do componente.
A sonda lambda tem 

vida útil de aproximada-
mente 80.000 km. A fa-
bricante NGK recomenda 
uma avaliação anual do 
sensor de oxigênio, ou a 
cada 30.000 km. 

“O consumidor tam-
bém deve ficar atento aos 
combustíveis de má quali-
dade, que podem influen-
ciar no bom funcionamen-
to da peça, bem como de 
outros componentes do 
veículo”, afirma Hiromori 
Mori, técnico da Assistên-
cia Técnica da NGK.

serviço 

Uma das principais 
dificuldades na 
hora de fazer a ma-

nutenção do carro é com-
prar as peças que devem 
ser substituídas. Uma dica 
é deixar esta tarefa para o 
profissional que vai fazer o 
serviço, uma vez que ele é 
especialista no assunto e di-
ficilmente arriscaria insta-
lar um componente de má 
qualidade, pois no final das 
contas o retrabalho e prejuí-
zo será dele.

Mas, para quem gosta 
de correr atrás para ter cer-
teza do produto que será 
utilizado no veículo, uma 
dica é o site Canal da Peça 
(www.canaldapeca.com.
br), um novo sistema de co-
mércio eletrônico de venda 
de autopeças que está ino-
vando a forma com é feita 

a compra de componentes 
automotivos.

O Canal da Peça é uma 
plataforma digital que 
agrega as informações de 
estoques de tradicionais 
lojistas e distribuidores de 
autopeças, assessórios au-
tomotivos e pneus, dispo-
nibilizando, pela internet, 
suas ofertas para compra-
dores de todo o país. “Já 
temos 600 mil peças de 
40 varejistas disponíveis 
para a venda”, comenta o 
diretor da empresa, André 
Mascarenhas.

O site é muito simples 
de navegar. Basta inserir a 
marca, modelo, ano e ver-
são e pronto. Todos os itens 
cadastrados para o veículo 
solicitado aparecem em 
categorias: acessórios, auto-
peças, ferramentas & equi-

Autopeças: preço com qualidade
Na hora de escolher, fique com os dois; 
nova plataforma de e-commerce permite 
comparar preços de diversos fornecedores

pamentos, óleos & baterias, 
e tuning.

Se preferir, é possível 
consultar pelas marcas dos 
produtos ou ainda pelo 
nome da loja.

O mais bacana do site 
é a possibilidade de com-
parar os preços de diversas 
marcas em várias lojas an-
tes de fechar negócio, e as-
sim ter certeza de que está 
fazendo a melhor compra.

Ao fazer a consulta, é 
possível receber informa-
ção sobre o custo do frete 
e o prazo de entrega, assim 
como opções de parcela-
mento em até 12 meses, nos 
cartões de crédito. 

Oficinas
Ao dono do carro, o Canal 
da Peça traz benefícios de 
encontrar o melhor preço 
em diversas lojas sem pre-

cisar sair de casa.
Para as oficinas, que 

compram peças diaria-
mente, o Canal da Peça 
oferece uma série de van-
tagens e benefícios, além 
da oportunidade de saber 
se está fazendo negócio no 
melhor lugar.

O destaque é o Clu-
be do Canal da Peça, pelo 
qual o reparador associado 
tem descontos especiais, 

limite de compras e espa-
ço para a divulgação de 
seu trabalho na internet. 
“Ao aderir à iniciativa, o 
mecânico passa a utilizar 
o Canal da Peça como uma 
plataforma de relaciona-
mento personalizado com 
varejistas, distribuidores 
e fabricantes, ganhando 
uma vantagem competiti-
va considerável em relação 
a seus concorrentes. Além 
de estar aberto a ofertas 
customizadas de acordo 
com seu nível de demanda 
e condicionadas ao seu per-
fil de bom pagador, o asso-
ciado conta com um canal 
de comunicação direta com 
a indústria de autopeças, 
que irá disponibilizar cur-
sos, treinamentos e infor-
mações sobre lançamentos 
especialmente ao Clube”, 
comenta Mascarenhas. 

Para saber mais, entre 
em contato por meio do e-
mail paulo@canaldapeca.
com.br.

No endereço www.canaldapeca.com.br é possível consultar e comprar autopeças em todo Brasil

JFA

D
ivulgação

Para que serve o sensor de oxigênio?

Sensor analisa níveis de oxigênio JFA

Valeo lança palhetas
A Valeo Service apre-

senta uma nova linha de 
palhetas com duas famí-
lias: a “Evollution”, para 
veículos equipados com a 
Flat Blade original de fábri-
ca, e a “Evollution Extra”, 
para substituição das con-
vencionais.

Fernando Passos, dire-
tor-geral da Valeo Service 
América do Sul, comenta 
que a linha Evollution une 
os três pontos primordiais 
de eficiência que uma pa-
lheta deve proporcionar: 
limpeza, durabilidade e 
fácil manuseio. “Aprimo-

r a -
mos o 
produto ao 
máximo, para 
oferecer uma 
solução pronta 
a atender os mo-
delos que chegam 
às ruas com Flat 
Blade original”, 
diz ele ao revelar 
que nos próximos 
cinco anos 50% 
da frota saiam de 
fábrica com este 
tipo de palhetas. JFA

Land Rover 
made in Brasil

Depois de muita ne-
gociação, a Jaguar Land 
Rover e o Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro as-
sinaram um memorando 
de intenções para a cons-
trução de uma fábrica da 
empresa no Brasil, no mu-
nicípio de Itatiaia, região 
Sul Fluminense.

O investimento será de 
R$ 750 milhões em planta 
com capacidade para pro-
duzir 24 mil veículos por 
ano, cerca de 400 empre-
gos. Os primeiros veículos 
sairão em 2016. JFA

Linha Evollution 
para todos os 

carros

Divulgação

Reprodução site
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Perfil

Oficina autorizada

Com 550m², emprega sete mecânicos e cinco funcionários administrativos; atualmente 70% do movimento é de Towner e Topic

Fotos: Alexandre Akashi

Equipamentos indispensável nas oficinas: analisador de gases; o laboratório técnico; o proprietário, Antonio Domene, o Toni

JFA

A Auto Check-up, na Vila Maria, foi eleita para fazer revisões 
em garantia, vender peças e veículos da linha Towner e Topic

As montadoras 
não precisam 
mais, neces-

sariamente, obrigar o 
concessionário a in-
vestir milhões de reais 
em infraestrutura de 
pós-vendas. Já existe 
um modelo muito mais 
interessante para todos, 
principalmente para o 
consumidor: aprovei-
tar a excelente rede de 
empresas reparadoras 
de automóveis indepen-
dente para realizar ma-
nutenção em garantia e 
expandir assim a oferta 
de serviços autorizados.

Esta tem sido a tá-
tica utilizada pelos im-
portadores de veículos 
utilitários chineses CN 
Auto (que traz os mo-
delos Towner e Topic), 
e Rely (com uma picape, 
uma van e a Link, uma 
minivan). 

Na Vila Maria, bair-
ro da zona Norte de São 
Paulo, a oficina autori-
zada é a Auto Check-
up, localizada na Ave-
nida das Cerejeiras, 59, 
e que em 2014 completa 
30 anos de atividades. 
“Nossa historia com a 
CN Auto começou em 
2008, e com o passar do 
tempo, o relacionamen-

to foi se estreitando cada 
vez mais”, afirma o pro-
prietário, Antonio Simão 
Domene, o Toni, como é 
mais conhecido. “Hoje, 
além de fazer as revisões 
em garantia, somos dis-
tribuidores de peças da 
marca e também comer-
cializamos veículos”, diz.

Toni conta que 70% 
do movimento da oficina 

hoje é fruto da parceria 
com a CN Auto. Com 550 
m² de área, a Auto Check 
Up conta com 12 funcio-
nários, sete mecânicos e 
cinco administrativos.

Um dos serviços mais 
executados é a conversão 
para GNV (gás natural 
veicular) nos modelos To-
pic. “Utilizamos o sistema 
de quinta geração da BRC, 

e fazemos isso com o aval 
da montadora, assim o 
cliente não perde a garan-
tia do veículo”, diz Toni.

Como representante 
da marca, a Auto Check 
-up possui todos os equi-
pamentos originais, e por 
também ser uma ofici-
na independente, sabe 
o quanto isso é valioso 
para o reparador. Assim, 

disponibiliza um serviço 
de ajuda técnica para os 
colegas-clientes.

Com a experiência 
de oficina autorizada, 
comenta que os proble-
mas mais comuns nos 
modelos Towner é a so-
brecarga, o que reduz a 
vida útil do veículo por 
ser submetido a esforços 
além da capacidade. 

GOE
Último integrante a ser 
aceito no GOE (Grupo 
de Oficinas Especializa-
das), a Auto Check-up 
ingressou no grupo há 
cerca de 4 anos. “Já co-
nhecia o pessoal, pois 
fazia parte de outro gru-
po, o GT3”, diz Toni. 

O empresário des-
taca a importância do 
trabalho de relacio-
namento que o GOE 
desenvolve junto às fa-
bricantes de autopeças, 
no desenvolvimento de 
novos produtos. “Nos-
sas oficinas servem de 
laboratório para as em-
presas parceiras, pois 
somente na aplicação 
do dia a dia é possível 
encontrar pontos que 
podem ser melhora-
dos”, afirma.

Fundado em 2002, 
o GOE conta com 10 
oficinas participantes: 
Auto Check-up, Auto 
Mecânica Scopino, Eri-
ck Pneus, Mega Car 
Centro Técnico Auto-
motivo, Pardal Moto-
res, Peghasus Powered 
Motors, Serv Car Auto 
Mecânica, Tecnicar Co-
mércio de Peças e Servi-
ços e Vera Lúcia Centro 
Automotivo.
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GUIA DE OFICINAS
Legenda: BCS = Rede Bosch Car Service | MM = Rede Check Star Magneti Marelli | IQA = Instituto da Qualidade Automotiva | Carbwel = Oficina referenciada pela loja de autopeças Carbwel | 
MTE = Oficina referenciadas MTE THOMSON | PPG = Oficina referenciadas PPG Refinish | GRUPOS = Oficinas de elevado padrão de execência técnica | Ecocar = Rede Ecocar (Tecnomotor)

nome endereço Telefone nome endereço Telefone nome endereço Telefone

Auto Check-up Av. Cerejeiras, 593/601 - Vila Maria  (11) 2967.6611
Auto Mecânica Scopino Rua Sta. Eudoxia, 508 - Casa Verde  (11)3955.2086
Erick Pneus Rua Abílio Pedro Ramos, 123 - Jaçanã (11)2241.5227 
Fox Car Oficina Técnica Rua Itiuba, 01 - V. Prudente (11)2965.0632
Mega Car Av. Carlos Lacerda, 1425 - Campo Limpo  (11)5841.3213
Pardal Motores Rua Araritaguaba, 247 - Vila Maria (11)2955.0093
Peghasus Powered Motors Rua Dr. Paulo Meirelles, 120 - Lauzane Paulista (11)2231.1929
Serv Car Auto Mecânica Av. Hercilio Wustemberg, 1700 Jd. Pinheirinho – Embu  (11)4704.6417
Tecnicar Rua Padre Adelino, 1056 - Belenzinho (11)2605.5171
Vera Lucia Rua Faustolo, 974 - Lapa (11)3862.7206 

GOE - Grupo de Oficinas Especializadas

Auto Lapa  R. João Pereira, 172/178 - Lapa  (11) 3837.9422 
Box-5 Av. da Invernada, 357 - Aeroporto (11) 5542.1985
Carbofreio R. Heitor Penteado, 1021 / 1000 - Sumaré (11) 3872.0244
Carburama Av. Amador Bueno da Veiga, 4001 - Penha  (11)- 29578744 
Especializada Josmar R. Santa Cruz, 896 - Vila Mariana (11) 5571.8568
Jaguarauto  Av. Casa Verde, 2164 - Casa Verde (11)3858 4788
Mecânica do Gato R. Bixira, 233 - Móoca (11)2028 0288
Ninim  R. Fidelis Papini, 280 - Vila Prudente (11) 6914.5657
Pneus Itaquera Av. Pires do Rio, 4172 - Itaquera (11) 2052 7218
Bonicar  Av. Yojiro Takaoka, 3.496 - Alphaville (11) 4152-2175
Advanced Auto Center Rua Alberto de Faria, 128 - Campinas (19) 3212 6612
Akira Auto Repar Av. Emílio Ribas, 1660 - Guarulhos  (11) 2409-3211 
Hot Car Av. Cidade Jardim, 1900 - São José dos Campos (12) 3937.2301

Auto Check Saude Avenida Cursino, 2012 - Jardim da Saude (11) 4063-0515
Autoban Avenida Washington Luiz, 1107 - Santo Amaro (11) 5522-3618
Carfix Rua Ribeirão Claro, 431 - Vila Olimpia (11) 3849-9047
Catec Avenida Tiradentes, 4247 - Guarulhos (11) 2405-4777
Marinho Pneus Rua Juan de La Cruz, 407 - Jardim Jabaquara (11) 5563-4951
Motor Car Morumbi Av. Morumbi, 6945, Lado ponte Morumbi - Morumbi (11) 3758-1000
Navega Rua Gaivota, 860 - Moema (11) 5055-9992
Oficcina Av. Nova Independencia, 819 - Brooklin (11) 5041-8816
Takada Rua São Fidelis, 416 - Jaguaré (11) 3714-5125 
Tec-Car Rua Jose Ramon Urtiza, 770 - Panamby (11) 3744-7530
Tecnowerner Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, 314 - Vila Mascote (11) 5563-0647
WHT Automotive Av. do Anastácio, 1409 - Pirituba (11) 3903-6601

GTA - Grupo Técnico Automotivo

Auto Center Fabricar Avenida Águia de Haia, 689 - Arthur Alvin (11) 2045-2929
Auto Astral Mecânica Avenida dos Pequis, 320 - Jd. Vl. Formosa (11) 2916-0599
CDA Torigoe Rua Serra de Botucatú, 2724 - Tatuapé (11) 2097-8440
Luizinho Rua Cel. Sezfredo Fagundes, 2789 - Tremembé (11) 2203-1627
Mecânica de Castro rua Cons. Moreira de Barros, 625 - Santana (11) 2950-0990
SouzaCar Rua Baquiá, 520 - Vl. Carrão (11) 2295-7662

GAEQ - Grupo Automotivo Excelência Qualidade

GRUPOS

3E Motors Rua Rodrigues Paes, 61, Santo Amaro (11) 4329-2320
CDA Torigoe Rua Serra de Botucatú, 2724 - Tatuapé (11) 2097-8440
Cobeio Car Rua Américo Brasiliense, 1208, Santo Amaro (11) 5181-8447
Ingelauto Praça Albino Francisco Figueiredo 27 (11) 3892-8838
Stilo Motores Rua Mariquinha Viana, 700 - Imirim (11) 2977-1124
SouzaCar Rua Baquiá, 520 - Vl. Carrão (11) 2295-7662

CONSULTORES DO JORNAL FAROL ALTO

Auto Center Koga (BCS) R Brig. Henrique Fontenelle, 715, Pq.São Domingos (11) 3832 2807
Auto Vila (BCS) R Henrique Shaumann, 1152, Jardim América (11) 3088 3338
Canaã (BCS) R Cardeal Arcoverde, 479, Pinheiros (11) 3891 2339
Carlos Jose Cardoso (BCS) R Margarida,  264, Pacaembu (11) 3826 0080
Koga (Ecocar) R. Brig. Henrique Fontinelli 715, Pq.São Domingos (11) 3832-2807
Mecânica Garça (BCS) R Bartolomeu Paes, 698, Vl. Anastácio (11) 3834 4250
Mecânica Gomes (BCS) R Luiz Cunha, 41, Pirituba (11) 3906 9009
Mecânica Tauber (BCS) R Aurélia, 1353, Vl. Romana (11) 3862 6059
Oficina da Ladeira (MTE) R. Pedro Soares de Almeida, 55 - Sumarezinho (11) 3865-1543
Primo Irmão (MTE) Av. Mutinga, 3015 - Pirituba (11) 3904-5425

AK AutoCenter Rua das Margaridas, 266 - Brooklin (11) 5687-3986
Aldiam (BCS) Av Santa Catarina, 190, Vl. Alexandria (11) 5543 5012
Auto Center Kimiko Av. Bosque da Saúde, 1955 - Jd. da Saúde (11) 5068-2446
Autoban (BCS) Av Washington Luiz, 1107, Santo Amaro (11) 5522 3618
Autohaz (BCS) Av das Nações Unidas, 22540, Vl Almeida (11) 5523 4274
Engecar (BCS) R São José, 67, Santo Amaro (11) 5524 8176
Gigio's (BCS) Av Dr Gentil de Moura, 379, Ipiranga (11) 5061 5062
Hashima (BCS) Av Presidente João Goulart, 189, Jd. Malha li (11) 5662 4938
Jun (BCS) R Eng José Valter Seng, 293, Vl.Sônia (11) 3742 4031
Mecânica Mack (BCS) R Carneiro da Cunha, 913, Saúde (11) 5589 1442
Minami (BCS) R Conde Moreira Lima, 93, Jabaquara (11) 5564 8112
Premyer (MTE/BCS) Av. Guarapiranga, 1921 - Alves de Lima (11) 5515-2020
PSP - Prudência (BCS) R Carlo Carra, 266, Vl Mascote (11) 5563 7313
Rede 47 (BCS) R da Paz, 931, Chácara Santo António (11) 5181 6999
Revise Car (BCS) Av Lins de Vasconcelos, 443, Aclimação (11) 3209 2219
Revise Car (BCS) R Dr Mário Vicente, 131, Ipiranga (11) 2274 1463
Solmar (BCS) R Justino Nigro, 106, Interlagos (11) 5666 1796
Suminami Motor's (BCS) R Rubens Montanaro de Borba, 167, Jd. Regis (11) 5666 7252
Tokio Car (BCS) R Patricios, 32, Vl Brasilio Machado (11) 2577 8983
Tyre Express (BCS) R Brito Peixoto, 29, Vl. Cordeiro (11) 5535 3422

Funilaria

Baquiá (Ecocar) Rua Baquia, 199,  Vl.Nova Manchester (11) 2092-9005
AAC Leite (BCS) R Capitão Faustino de Lima, 139, Bras (11) 3209 1322
Fort Service (Ecocar) R. Arinaia, 442, Móoca (11) 2692-9294 
MCD (BCS) Av das Cerejeiras, 1651, Jd.Japão (11) 2983 3715
Mitsumotors (Ecocar) R. Serra de Bragança 1345, Tatuapé (11) 2295-2620 
Morelli Ferrari (BCS) Av Serafim Gonçalves Pereira, 409, Pq.Novo Mundo (11) 2954 0707
New Car (BCS) Av Pires do Rio, 396, São Miguel Paulista (11) 2037 0474
Panorama (BCS) Av Mario Alves, 25, São Miguel Paulista (11) 2031 2857
Pitinin Service (BCS) R Almirante Brasil, 570, Mooca (11) 3533 2376
R F Serviços (BCS) R Mauro Bonafé Paullete, 20, Jd. Três Marias (11) 2019 6332
R. Motors (BCS) Av Aricanduva, 5034, Vl California (11) 2722 3773
Raffu (BCS) Av  19 de Janeiro, 749, Vl. Carrão (11) 2781 2363
SW  (BCS) Av Oliveira Freire, 678, São Miguel Paulista (11) 2581 3724

SÃO PAULO - ZONA LESTE
Mecânica

Fran (PPG) Rua Humberto Parente,180 - São Miguel Paulista (11) 2197-1297
Futura  (PPG) R, Nunes de Ciqueira 124 - Penha (11) 2647-7701
Molina  (PPG) Av Condessa Elizabeth Rubiano, 2640 - Tatuapé (11) 2941-9666
New Car (PPG) R. Nova Jerusalem 442/446 - Tatuapé (11) 2941-1112
Podium (PPG) Av. Prof. Luiz Ignacio A. Melo, 2597 - Vila Alpina (11) 6211-5457
Reycar (PPG) Rua Luis Gama, 185 - Mooca (11) 3209-1166 
Scuderia (PPG) Umberto Raule 78 - São Miguel Paulista (11) 2058-3879
Tecqualid   (PPG) Rua Orfanato, 529 - Vila Prudente (11) 2273-1213

Funilaria

SÃO PAULO - ZONA OESTE
Mecânica

SÃO PAULO - ZONA NORTE
Mecânica

AFS (Carbwel) R. Jorge Pires Ramalho, 506 - Brasilândia (11) 3921-7448
Auto Técnica Bip Bip (BCS) R Araritaguaba, 241, Vl. Maria (11) 6955 0093
AutoElétrica Igarapava (BCS) R Alfredo Guedes, 205, Santana (11) 2979 7462
Bento (Carbwel) R. Sta. Rosa do Virterbo, 395 - Monteiro Soares (11) 3932-6060
Enge Fuel (BCS) R Conselheiro Moreira Barros, 3428, Lauzane Paulista (11) 2236 0994
Jair Bala (Carbwel) R. Gal. Sosa Trigo, 204 - Jd. Cachoeirinha (11) 3983-2970
Jaraguá (BCS) Av Conceição, 2367, Vl. Maria (11) 2901 5656
Lider RR (Carbwel) av. Dep. Candido Sampaio, 66 - Vl. Rica (11) 3851-8636
Max Power (BCS) Av Gal Ataliba Leonel, 3509, Parada Inglesa (11) 3294 2936
Mecânica de Castro (Ecocar) R. Conselheiro Moreira de Barros 625, Santana (11) 2950-0990
Mecânica Eduardo (Carbwel) Pç Senhor do Bomfim, 151 - Pq.São Luis (11) 3497-1166
Mecânica Força Total (Carbwel) av. Ultramarino, 855 - Lauzane Paulista (11) 2232-7288
Mecânica Mauro (Carbwel) R. Edson Pelegrini, 27 - Jd Cachoeirinha (11) 2236-2488
Nixon (Carbwel) Av. Itaberaba, 3057 - Freguesia do Ó (11) 3499-6550
Paineiras (Carbwel) R. Caetano Nogueira da Costa, 435 - Jd. Pari (11) 3984-4334

Automax (PPG) Rua Bandeira Paulista, 455/468 - Itaim Bibi (11) 2430-0000
Bimmer (PPG) R. Quatar, 64 - Vl. Olímpia (11) 3045-5555
Dimas (PPG) R do Estilo Barroco, 782 - Chácara Sto. Antonio (11) 5183-9402
Marques e Marques (PPG) Av. Santo Amaro, 4408 - Brooklin (11) 5535-1904
Mecânica Mutly (PPG) R. N Senhora da Saúde, 937 - Vila das Mercês (11) 5587-2054
RM (PPG) R . Prof. Wair de Abreu , 579 - Vl. Olímpia (11) 3078-1777

SÃO PAULO - ZONA SUL
Mecânica

Funilaria
Center-Car (PPG) Rua Carlos Escobar, 182 - Santana (11) 2994-4999
Gree Tech (PPG) R. Curuça, 92 - Vl. Maria (11) 2468-0889
 Car (PPG) Av. Nova Cantareira, 4505 - Tremembé (11) 2203-0191
Jaguarauto (PPG) Av. Casa Verde, 2164 - Casa Verde (11) 3858-4788
Kalu (PPG) Av. Cel. Sezefredo Fagundes 3223 - Tremembé (11) 6953-4642
Low Rider (PPG) R. Sete de Dezembro, 153 - Jd. Bela Vista (11) 7813-7666
Lucar (PPG) Av, Guapira, 1934A - Jaçanã (11) 6983-2589
Nico Fun. Pint (PPG) R Larival Gea Sanches, 76 - Mandaqui (11) 2953-0099
Officiale (PPG) Av. José de Brito de Freitas, 275 - Casa Verde (11) 3959-1515
Oficina São Paulo (PPG) Rua  Laranja de Natal, 100 - Vila Ramos (11) 6147-7422

Carlão Auto Car Dejanira da silveira,36 - Ferraz de Vasconcelos (11) 4678-4201
JS Serviços Automotivos R. da Saudade,563 - Ferraz de Vasconcelos (11) 4675-6572
Paraná Car Av. Jânio Quadros, 1531 - Ferraz de Vasconcelos (11) 4674-0157
Mecânica Chiquinho Av. Ver João Fernandes da Silva,977 - Itaquaquecetuba (11) 4732-2790
Nova Auto Rua Cel Benedito de Almeida, 587 - Poá (11) 463-67125
Centro Automotivo Dois Irmãos R. Joao Pekny 1310a Jd.Itamarati - Poá (11) 4747-8410
HT Centro de Reparos Auto. R. Bertioga,265a, Jd Pinheiros - Poá (11) 4638-9175
Mecânica Canarinho R. Galdencio Romano,225 Jd Nova - Poá (11) 4634-2965

ROMAT - Rede de Oficinas do Alto Tietê

Centro Car (Aesa) Rua dos Ametistas Nº57- Jd Bela Vista, Americana (19)  3462-1575
Morassuti  (Aesa) Rua Ibirapuera Nº559- Jd Ipiranga, Americana (19) 3604-5436
Possobom  (Aesa) Av. Armando Salles de Oliveira Nº126, Americana (19) 3461-2074
Pavesi  (Aesa) Av. Cillos Nº2.111- Jd São Jose, Americana (19) 3408-0052
A.Eletrica Miayazaki  (Aesa) Av Dr Fernando Arens, 1.040, Arthur Nogueira (19) 3877-1856
AMS Serviços e Peças  (Aesa) Av General Carneiro Nº656- Ponte Preta, Campinas (19) 3272-9302
Arvoredo (Aesa) Rua Jose Lourenço de Sá Nº598, Campinas (19) 3223-6955
Auto Mecanica Aried  (Aesa) Av. Sales de Oliveira- Vila Industrial, Campinas (19) 3272-9434
Auto Mec Jorge Gigo  (Aesa) Av. Baden Powell Nº321- Jd Nova Europa, Campinas (19) 3278-1881
Auto Mecanica Tufao  (Aesa) Rua Prudente de Moraes Nº207, Campinas (19) 3272-6457
Valcar  (Aesa) Av. Dr. Arlindo Joaquin de Lemos Nº151, Campinas (19) 3254-0465
Autracam  (Aesa) R Ana Jacinta de Andrade Couto, 403, Campinas (19) 3272-0808
Penachin  (Aesa) R Sta Margarida Maria Alocoque, 711, Campinas (19) 3241-8099
Devanil (Aesa) Rua do Café Nº272- Jd Chapadão, Campinas (19) 3241-1523
Exclusiva  (Aesa) Av. Sen. Antonio Lacerda Franco, 949, Campinas (19) 3327-1920
Joveauto  (Aesa) Av. Arthur Segurado Nº552- Jd Leonor, Campinas (19) 3234-6881
Mecanica Speed Car  (Aesa) Rua Fausto Dias De Melo Nº414, Campinas (19) 3234-9008
MSG Mecanica (Aesa) Av Eng Antonio F De Paula Souza, 1.502, Campinas (19) 3276-0018
Zelup  (Aesa) Rua Francisco Teodoro Nº298, Campinas (19) 3272-6738
AMM (Aesa) Rua Egydio Bulgarelli Nº55- Vila Proost, Campinas (19)  3243-6090
Âncora   (Aesa) Rua Dr Sales de Oliveira, 1.869, Campinas (19) 3272-6766
Armap (Aesa) Av. Eng. Augusto de Figueiredo, 1.319, Campinas (19) 3305-2190
Auto Center Advanced  (Aesa) Rua Alberto de Faria Nº128- Guanabara, Campinas (19) 3213-6612
Bono Pneus  (Aesa) Rua Santana Gomes Nº276- Bonfim, Campinas (19) 3243-0055
Bono Pneus  (Aesa) Av. Imperio do Sol Nascente, 100, Campinas (19) 3241-0124
Camp Auto Center  (Aesa) Av. Mal Rondon, 1.207- Jd Chapadão, Campinas (19) 3325-3678
Car Serv. Stos. Dumont  (Aesa) Av Ricardo Bascoli Cesere, 1.195, Campinas (19) 3579-4017
Castelo (Aesa) Av. Dr. Alberto Sarmento Nº617- Castelo, Campinas (19) 3241-1463
Guido Falcão (Aesa) Rua Padre Jose de Quadros Nº22, Campinas (19) 3273-0900
Morgan  (Aesa) Rua Paschoal Notte Nº642- Pq Taquaral, Campinas (19) 3243-7399
Costa e Pavesi (Aesa) Av. Alberto Sarmento Nº60- Bonfim, Campinas (19) 3242-1259
Cunha (Aesa) Av. Ruy Rodrigues Nº22, Campinas (19) 3227-6792
Design (Aesa) Av. Eng. Antonio Prado Nº192- Vila Nova, Campinas (19) 3243-8369
Detroide  (Aesa) Rua Com. Arly Gomes Ribeiro Nº23, Campinas (19) 3224-6424
Dracena Car Service  (Aesa) Rua Br de Ibitinga Nº29- Vila Industrial, Campinas (19) 3579-4130
Futuro Auto Center  (Aesa) Rua Dr. Sales de Oliveira Nº1.355, Campinas (19) 3272-6622
Gunho Car  (Aesa) Rua Angelo Visconde Nº1.177, Campinas (19) 3289-1873
Jedel Bosch Car Service  (Aesa) Av. Amoreiras Nº1.894- Pq Industrial, Campinas (19) 3272-5338
JF(Aesa) Rua Salto Grande Nº726- Jd do Trevo, Campinas (19) 3278-4555
Lima Auto Center  (Aesa) Rua Ernesto Carlos Reimann Nº131, Campinas (19) 3227-1225
Mecanica Esmar  (Aesa) Rua Bento de A Camargo Nº1.004, Campinas (19) 3256-7527
Montaggio (Aesa) Rua Rio Grande do Sul Nº333, Campinas (19) 3272-3824
Niponic  (Aesa) Rua Dr Barbosa de Barros Nº24- Botafogo, Campinas (19) 3237-2964
Nissei Ar Cond (Aesa) Av. Imp.Leopoldina Nº68/74- Vila Nova, Campinas (19) 3242-1548
Oriental Ar Cond (Aesa) Av. Barao de Itapura Nº2.334- Guanabara, Campinas (19) 3242-6971
Orions Car  (Aesa) Av. Paulo Provenza Sobrinho, 84 Campinas (19) 3269-4111
Osmar (Aesa) R. Lupercio Bueno de Camargo, 53, Campinas (19) 3256-7566
Penachin  (Aesa) Rua Sta Margarida Maria Alacoque, 721, Campinas (19) 3201-6100
Phs Automotiva  (Aesa) Rua Abolição Nº1.037- Ponte Preta, Campinas (19) 3232-1460
Real Escapamentos  (Aesa) Av. Gov. Pedro de Toledo Nº1.123- Bonfim, Campinas (19) 3243-8813
Scali  (Aesa) Av. Dn. Concheta Padua Nº572, Campinas (19) 3241-2214
Silvio Galdino de Lima  (Aesa) Rua Alexandre Von Humboldt Nº344, Campinas (19) 3254-6509
Strada Multimarcas  (Aesa) Rua Santa Bernadete Nº85- Jd Alvorada, Campinas (11) 4021-4026
Toninho Auto Center  (Aesa) Av. Bejamin Constant Nº539- Centro, Campinas (19) 2129-1555
V8 Centro Automotivo  (Aesa) Av. Da Saudade Nº1.277- Ponte Preta, Campinas (19) 3233-0671
Eduardo H.Arimori  (Aesa) Rua Papa Joao XXIII Nº520- Jd Eulina, Campinas (19) 3242-3388
Auto Elétrica Isa  (Aesa) Av. Ralpho Leite de Barros 76, Campinas (19) 3278-3033
Auto Eletrica Mabuchi  (Aesa) R. Dr Sales de Oliveira, 640- Vl Industrial, Campinas (19) 3272-6213
Auto Elétrica Zezinho  (Aesa) Rua Dom Pedro I Nº380- Vila Nova, Campinas (19) 3242-5578
Carlos Rob. Albertini (Aesa) Av. Ralpho Leite de Barros, 138, Campinas (19) 3278-3593
Futura  (Aesa) Av. Washington Luiz, 660, Espirito Santo do Pinhal (19) 3651-7502
Auto Mec Pezao Freios  (Aesa) Rua Miguel Domingues Nº527, Indaiatuba (19) 3875-3034
Mecanica Gaziola  (Aesa) Rua Humaita Nº574- Centro, Indaiatuba (19) 3875-5009
Mecanica Jc  (Aesa) Alameda Dr Jose Cardeal Nº136, Indaiatuba (19) 3875-7673
Perin  (Aesa) Rua Zelindo Bernadinette- Jd Patricia, Indaiatuba (19) 3834-2692
Serv. Veiculos (Aesa) Rua 11 de Junho Nº2.627- Vila Furlan, Indaiatuba (19) 3834-2325
Auto Elétrica Kanesaki  (Aesa) Av. Visc. de Indaiatuba, 846- Jd America, Indaiatuba (19) 3875-3400
Jb Auto Eletrica  (Aesa) Av. Ario Barnabi, 460- Jd Morada do Sol, Indaiatuba (19) 3935-1347
Auto Elétrica Unidos  (Aesa) Rua Luis Scavoni Nº580- Jd De Lucca, Itatiba (11) 4524-4205
Pneus Record  (Aesa) Rua Raquel Acqua Marchi Nº175- Centro, Itupeva (11) 4591-3710
Auto Mecanica Gg  (Aesa) Rua Sergipe Nº93- Jd Fontanela, Jaguariuna (19) 3867-2838
2001  (Aesa) Rua Olavo Bilac Nº180- Jd São João, Jaguariuna (19) 3867-1463
CS Centro Automotivo  (Aesa) Rua Arthur Nogueira Nº266- Centro, Jaguariuna (19}3867-0643
Donizete  (Aesa) Av. Marginal Nº973- Centro, Jaguariuna (19) 3867-2062
Tecnocar (Aesa) Rua Projetada Nº1.348, Jaguariuna (19) 3867-4136
Auto Mecânica Elicar  (Aesa) Rua Siqueira Campos Nº237- Centro, Pedreira (19) 3893-1236
Jose Luis Marcon  (Aesa) Rua Aibes Bellix Nº150- Jd São Jorrge, Pedreira (19) 3893-1072
Lumacar (Aesa) Av. Joaquim Carlos Nº1.535- Vila São Jose, Pedreira (19) 3893-1942
Millennium  (Aesa) Av. Silvia Aguiar Maya Nº570-A- Centro, Pedreira (19) 3852-3150
Xande & Ney  (Aesa) Rua Ana Fonseca de Oliveira Nº2.833, Pedreira (19) 3852-2738
Mecanica Paulista  (Aesa) Rua P-3 Nº753- Vila Paulista, Rio Claro (19) 3534-8345
Pedroso  (Aesa) Rua 8-A Nº472- Vila Alemã, Rio Claro (19) 3524-0083
Mr Moretto  (Aesa) Av. Saudade Nº500- Centro, Sto Antonio de Posse (19) 3896-2611
Ypê  (Aesa) Rua Humberto Biscardi Nº435- Pq Santana, Valinhos (19) 3871-7037

SÃO PAULO - INTERIOR
Pedrão (Carbwel) Av. Prof. Ida Korb, 100 - Casa Verde (11) 3857-4595
Praxedes (Ecocar) Av. Mazzei 1585, Vila Mazzei (11) 2994-1971
Robcar (Carbwel) Av. José Brito de Freitas, 175 - Casa Verde (11) 3966-0271
São Geraldo (Carbwel) Av. Imirim, 3575 - Imirim (11) 2769-0642
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Urso Diagnostic (MTE) R. Guaipa, 48 - Alto da Lapa (11) 3836 4080
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urbano
Chevrolet Tracker LTZ

Agora mais

Couro sintético e muito plástico no acabamento interno

Se você é amante de 
aventuras 4x4, o 
novo Chevrolet Tra-

cker é uma decepção. Ao 
contrário do modelo an-
tigo, que compartilhava 
plataforma com o Suzuki 
Vitara, o atual modelo é, 
agora, um SUV compacto 
urbano, e não tem mais 
nada de jipe off-road que 
antes era um diferencial.

Fato é que pouquís-
simos consumidores de 
carros deste tipo rodam 
por estradas de terra e 
lama. Assim, a aposta da 
Chevrolet é conquistar 
clientes da concorrência, 
mais especificadamente 
do Ford EcoSport e do Re-
nault Duster, os líderes de 
vendas no segmento.

Para isso, a GM po-

Para lamas salientes deixam  modelo com jeito de robusto

siciona o Tracker exata-
mente entre as versões de 
entrada e topo de linha 
dos concorrentes: o SUV 
da Chevrolet tem motor 
1.8 litro, câmbio automá-
tico de seis velocidades 
e tração dianteira, todos 
compartilhados com o se-
dan Cruze.

Vida a bordo
Internamente, porém, o 
acabamento não acompa-
nha o requinte do sedan, 
mas, sim, dos modelos 
mais populares, como Co-
balt, Onix e Prisma.

Apesar dos bancos 
com revestimento em 
couro, a quantidade de 
plástico nos acabamentos 
do painel e portas dão di-
cas de que não se trata de 
um carro de luxo, mas um 
popular robusto, tal como 

os concorrentes diretos.
Porém, como todo 

SUV que conta com sus-
pensão elevada, o Tra-
cker é confortável para 
rodar nas esburacadas 
vias brasileiras, o que faz 
dele uma excelente opção, 
mesmo não tendo opção 
de tração 4x4.

Disponível em versão 
única (LTZ), custa a par-
tir de R$ 73.290. Já vem 
completo de fábrica, com 
ar-condicionado, direção 
hidráulica, ABS, airba-
gs, sistema MyLink com 
câmera traseira e outros 
mimos. Por mais R$ 3.500, 
pode-se ter airbags late-
rais e teto solar elétrico.

Apesar dos 144 cv de 
potência máxima quando 
abastecido com etanol, 
e 18,9 kgfm de torque 
máximo a 3.800 rpm, o 

Com preço a partir de R$ 
73.290, chega em versão 
única, motor 1.8 l e câmbio 
automático de seis marchas

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Do modelo antigo só restou o nome. O SUV compacto da GM 
entra de vez na briga com Ford EcoSport e Renault Duster

Painel digital é igual ao dos modelos mais populares; porta-malas de 306 l; apoio de braço atrás

desempenho do Tracker 
é modesto. O câmbio au-
tomático de seis veloci-
dades ajuda bastante, e 
está bem escalonado em 
relação ao motor e peso 
do veículo.

Tal como todo SUV, 
tem posição de dirigir 
elevada, com muito boa 
visibilidade, o que dá 
segurança ao dirigir. A 

suspensão é macia, está 
bem calibrada, e permite 
algum excesso em ma-
nobras um pouco mais 
bruscas. Vale lembrar que 
não conta com controle de 
estabilidade.

O estilo segue o pa-
drão Chevrolet, sóbrio 
e moderno, que chama 
atenção pela novidade e 
não por ousadia.

Ficha técnica
Tracker LTZ 1.8 Ecotec Flex 

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16V
Cilindrada: 1.796 cm³

Potência: 144 cv/140 cv a 6.300 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 18,9 kgfm/17,8 kgfm a 3.800 rpm (e/g)

Câmbio: automático - 6 velocidades
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 215/55 R18 

Freios: discos ventilados na dianteira (300 mm) e tambor (268 
mm) na traseira, ABS  

Dimensões: comprimento 4.248 mm; largura, 1.776 mm; altura, 
1.647 mm; entre-eixos, 2.555 mm

Peso: 1.390 kg
Volumes: porta-malas 306 litros (735 l com bancos rebatidos)

tanque de combustível, 53 litros
Desempenho: 

aceleração de 0 a 100 km/h em 11,5 s /11,7 s (e/g)
velocidade máxima de 189/189 Km/h (e/g)
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perfeito
Peugeot RCZ

Quase
Mais potência e tração traseira. Só faltou isso no coupé 

francês para ser o carro ideal. Em estilo é imbatível

Borboletas atrás do volante seriam bem vindas

O Peugeot RCZ é 
um carro que im-
pressiona. Nasci-

do na França para com-
petir com o alemão Audi 
TT, vence facilmente no 
quesito design, apesar 
deste ser um item bastan-
te subjetivo.

Vale destacar a ousa-
dia da Peugeot de incluir 
o Brasil como mercado 

para o modelo, um ponto 
muito positivo que de-
monstra o quanto a  mar-
ca valoriza o consumidor 
brasileiro e, ao contrário 
de muitas outras, enxerga 
além de simplesmente um 
local para vender carros 
de baixo valor agregado 
de grande rentabilidade.

Mas, poderia incluir 
na lista de opções o mode-

Na traseira, vigia abaulado e para-lamas salientes

lo top de linha, com motor 
de 200 cv, ao invés do 165 
cv. Ficaria mais caro do 
que os atuais R$ 134.490? 
Com certeza, mas tam-
bém daria mais satisfação 
ao comprador, ainda que 
desnecessária.

Vida a bordo
O design esportivo do 
RCZ é inquestionável. O 
coupé 2+ 2 deixa qualquer 
pessoa ao volante mais 
atraente. É impossível 
passar desapercebido nas 
ruas. Este é o ponto forte 
do modelo.

O motor 1.6 l de inje-
ção direta turbo é o mes-
mo que equipa diversos 
outros modelos da marca 
(308 THP, 408 THP, 508 e 
3008), além da gama DS 
da Citroën e o mais recen-
te lançamento C4 Lounge.

É, sem dúvidas, um 
dos melhores motores 
disponíveis no merca-
do brasileiro, com preço 
competitivo. Porém, não 
espere um carro que faça 
colar o corpo no banco 
de forma a tirar o fôlego, 
apesar de andar muito 
bem, com 0 a 100 km/h 
em apenas 8,4 segundos 
e velocidade máxima de 
213 km/h. 

O desempenho di-
nâmico é muito bom. A 
calibração da suspensão 
associada às rodas de 18 
polegadas deixam o carro 
firme no chão, bom para 
fazer curvas. Pena que a 
tração é dianteira e não 
traseira. Isso o deixaria 
ainda mais divertido.

O conforto interno é 
total. Os bancos envolvem 
bem o corpo e a posição 

de dirigir, a melhor possí-
vel, graças aos ajustes de 
profundidade de altura 
dos bancos e volante.

Completo, é equipado 
com todo tipo de tecno-
logia, inclusive faróis de 
xénon com função dire-
cional e lavador.

É assim, um carro 
quase sem defeitos, ideal 
para ser o primeiro carro 

de quem acaba de fazer 
18 anos e gosta de chamar 
atenção, assim como que 
quem já provou tudo que 
tinha de provar e quer se 
divertir, mas sem precisar 
desembolsar R$ 200.000, 
uma vez que é um carro 
de imagem para quem 
não está preocupado em 
chegar na frente, mas, 
sim, chegar bem.

Motor 1.6 l turbo de 165 cv é 
bom, mas o modelo merece mais 
potência; preço: R$ 134.490

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Painel completo com computador de bordo; porta-malas de 321 l; atrás leva duas crianças

Ficha técnica
Peugeot RCZ
Motor: dianteiro, transversal, 
injeção direta,4 cilindros, 16V
Cilindrada: 1.598 cm³
Potência: 165 cv a 6.000 rpm 
Torque:  24,5 Kgfm a 1.400 rpm 
Câmbio: automático 6 velocidades
Direção: eletro-hidráulica variável
Tração: dianteira
Pneus: 205/45 R18
Freios: disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira, 
ABS , com EBD e ESP
Dimensões: comprimento, 4.287 mm; largura, 1.845 mm; altu-
ra, 1.359 mm; entre-eixos, 2.612 mm
Peso: 1.297  kg
Volumes: porta-malas - 321 l;
Tanque de combustível: 55 l
Desempenho: 0 a 100 km/h em 8,4 s 
velocidade máxima de 213 km/h
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Ficha técnica
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4WD 

Motor: dianteiro, transversal, 
injeção direta, 4 cilindros, 16V

Cilindrada: 1.984 cm³
Potência: 200 cv a 5.100 rpm 

Torque:  28,5 Kgfm a 1.800 rpm 
Câmbio: automático 6 velocidades

Direção: elétrica
Tração: 4x4

Pneus: 235/55 R17
Freios: disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira, 

ABS , com EBD e ESP
Dimensões: comprimento, 4.427 mm; largura, 1.809 mm; altu-

ra, 1.665 mm; entre-eixos, 2.605 mm
Peso: 1.622  kg

Volumes: porta-malas - 470 l;
Tanque de combustível: 64 l

Desempenho: 0 a 100 km/h em 8,5 s 
velocidade máxima de 207 km/h

comportado
Volkswagen Tiguan

Compacto, mas nada

SUV conta com tração 4x4 integral e design conservador

O Volkswagen Ti-
guan já é um ve-
lho conhecido do 

consumidor, porém é um 
modelo que surpreende 
até mesmo os mais fami-
liarizados com automó-
veis. Isso porque além da 
mecânica Audi é recheado 
de conteúdos muito úteis 
no dia a dia, como o Park 
Assist II, que auxilia nas 

manobras de estaciona-
mento e é, sem dúvidas, 
um sucesso, principal-
mente entre as mulheres.

O motor é um 2.0 l 
turbo de injeção direta 
de combustível, que de-
senvolve 200 cv a 5.100 
rpm e torque máximo de 
28,5 kgfm a 1.800 rpm. 
Acoplado a uma caixa 
automatizada de dupla 

Interior confortável com todos itens de tecnologia necessários

embreagem de seis ve-
locidades, acelera de 0 a 
100 km/h em apenas 8,5 
segundos. Nada mal para 
um SUV compacto.

Com design sóbrio, 
é ideal para quem é low 
profile (discreto), e busca 
um carro de alta perfor-
mance e tecnologia mas 
não quer chamar atenção. 

O preço é salgado: 
parte de R$ 112.187, se-
gundo o site da Volkswa-
gen. Na tabela Fipe, cus-
ta mais caro ainda: R$ 
130.502.

A versão avaliada es-
tava completa, com rodas 
aro 18 calçadas com pneus 
235/50, teto solar panorâ-
mico, sistema limpador 
dos faróis, Part Assist 
II que realiza manobras 
de baliza na horizontal e 
vertical, entre outros. Re-

sultado: preço final de R$ 
143.073 (site VW).

Vida a bordo
Com todos os opcionais, 
não gostar do Tiguan é ta-
refa difícil. Convidamos 
o Consultor do Jornal Fa-
rol Alto, Sergio Torigoe, 
do Centro de Diagnósti-
co Automotivo Torigoe, 
para avaliar o modelo, 
que elogiou muito o con-
junto mecânico. “O câm-
bio é bem escalonado e o 
acionamento pelas bor-
boletas atrás do volante 
facilita bastante, diz.

Torigoe destaca o Park 
Assist II e o Auto Hold 
como os pontos mais po-
sitivos do modelo. “Estes 
sistemas eletronicos fa-
cilitam muito a vida do 
condutor”, comenta, ao 
elogiar ainda o consumo e 

A tecnologia Park Assist impressiona e ajuda muito a vender o carro, que custa mais de R$ 130.000 com todos opcionais

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com motor 2.0 l turbo de 200 cv, acelera de 
0 a 100 km/h em 8,5 s e atinge máxima de 207 km/h

Painel simples e funcional, porta-malas de 470 l, teto solar panorâmico (opcional) e bandejas

o sistema multimídia. 
“O consumo é compa-

tivel com o tamanho do 
veiculo, e o GPS é muito 
prático”, diz.

Para o consultor, o 
único ponto negativo do 
modelo é o design. “O 
design é bem apagado, 
sóbrio demais, e à primei-
ra vista não demonstra o 
carrão que é”, avalia.

S e r g i o 
Seihiti To-
rigoe é pro-
prietário do 
Centro de 
Diagnósitco 
Automotivo 
Torigoe, formado em engenharia 
Mecanica pela Universidade de 
Mogi das Cruzes e técnico em me-
cânica pela Escola Técnica Federal 
de São Paulo, tendo ministrado 
aulas no curso técnico automotivo 
no Senai SP.

Nota 9

Perfil do avaliador



nossa banca 
é a oficina

O Jornal Farol Alto é a primeira publicação especializada 
do setor automotivo voltada ao dono do carro distribuída 

gratuitamente pelas oficinas aos seus clientes. 
Peça já para seu mecânico de confiança.

Empresário da reparação: ofereça o Jornal Farol Alto aos seus clientes. 
Saiba como em www.jornalfarolalto.com.br ou pelo telefone (11) 2925-7107

www.jornalfarolalto.com.br

Para anunciar: 
11.2925-7107

contato@jornalfarolalto.com.br
Curta nossa página no Facebook

facebook.com/jornalfarolalto


