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Editorial

Inspirado na Série 3, o 
BMW 435i Coupé M Sport 
é um modelo singular, e 
marca a estreia da Série 
4 no Brasil. Como todo 
bom esportivo, tem duas 
portas, design agressivo 
e motor potente. 

Sob o capô apresenta 
um seis cilindros em linha 

de 3.0 litros TwinPower 
Turbo, que desenvolve 
306 hp de potência má-
xima a 5.800-6.000 rpm, 
e torque máximo de 400 
Nm a 1.200-5.000 rpm.

Acoplado a transmis-
são automática de oito 
velocidades, faz de 0 a 
100 km/h em 5,1 segun-

dos e atinge máxima de 
250 km/h.

Além de andar rápido, 
o modelo vem com alerta 
automático de manuten-
ção. Por meio do sistema 
batizado de BMW Tele-
services, o carro transmi-
te uma mensagem à rede 
BMW informando sobre a 

necessidade de um serviço, 
como troca de pastilhas de 
freio, óleo ou filtros, com 
base nas condições de uso 
do carro. O concessionário 
é alertado e entra em con-
tato com o proprietário 
do veículo para agendar 
a manutenção. Tem ainda 
sistema de Lunch Control, 
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Março foi um mês 
corrido. Teve 
Carnaval e fe-

chou o primeiro trimestre 
de um ano que será mar-
cado por eventos gran-
diosos, um a cada três 
meses: Copa do Mundo 
em junho/julho, Eleições 
em outubro, e Natal em 
dezembro. Não é à toa 
que algumas marcas já es-
tão em 2015, como a Fiat, 
que acaba de anunciar o 
modelo do ano que vem 
do Grand Siena.

Por isso temos de cor-
rer para não ser passado 
para trás pelo tempo, que 
insiste em andar cada vez 
mais rápido, ainda que os 
dias continuam com 24 
horas de 60 minutos cada. 

Assim, temos grande 
orgulho de anunciar um 
reforço editorial, que a 
partir desta edição agre-

ga imenso conhecimento 
técnico às reportagens de 
avaliações e lançamentos 
da indústria automotiva, 
assim como nas matérias 
de tecnologia e serviços. 
Trata-se de Amil Cury, 
especialista em eletrônica 
automotiva, um dos pri-
meiros a consertar módu-
los eletrônicos no País. 

Amil é autoditada e 
fascinado por tecnologia. 
A adora carros e motos, 
e enxerga  longe, muito 
longe. Algumas de suas 
previsões já viraram re-
alidade, como a que fez 
quando ainda era jovem 
e consertava computado-
res e eletro-eletrônicos, 
na década de 1990: “As 
assistências técnicas, tal 
qual é hoje, vão desapa-
recer”, dizia. Em tempo, 
na década de 1990, havia 
centenas de milhares de 

lojas assistência técni-
ca de TVs, videocassete, 
aparelho de som, com-
putador etc.. Hoje, quem 
conserta esse tipo de coi-
sa? Mais fácil comprar 
um novo, certo?

Mesmo fora do merca-
do há quatro anos, Amil 
nunca deixou de estudar 
tecnologia automotiva. 
Assim como os enge-
nheiros de produtos das 
montadoras, ele sabe o 
que está por vir e alerta: 
“Quem não se atualizar 
tecnologicamente vai fe-
char porque não vai nem 
conseguir soltar um para-
fuso”, diz.

Claro que ainda ire-
mos conviver por muito 
tempo com modelos ve-
lhos de  tecnologia defasa-
da, mas com o tempo até 
mesmo os mais populares 
estarão conectados em 

nuvens e terão todos 
os sistemas monito-
rados pela monta-
dora. Um exem-
plo é o texto 
logo abaixo, 
do BMW 435i 
Coupé M 
Sport. 

A parti-
cipação de 
Amil nas 
reportagens 
trarão, assim, informa-
ções mais relevantes e 
criticas  a todos os usários 
de veículos automotivos, 
desde modelos populares 
até os mais sofisticados, 
sempre com objetivo de 
mostrar os motivos por 
trás das decisões tomadas 
pelos desenvolvedores, 
que nem sempre são favo-
ráveis ao consumidor. 

TV

Outra grande novidade é 
a parceria entre o Jornal 
Farol Alto e o programa 
Motor 100%, do amigo 
José Carlos Finardi, de 
São Bernardo do Campo. 
Em breve, traremos re-
portagens em conjunto, 
complementares nas mí-
dias impressa e televisiva. 
Aguardem!

Alexandre Akashi 
Editor

Mais informações:
11 5908 4043 - 

cursos@aea.org.br

Curtas

Cursos AEA 
2014

Participe!
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

Série 4 estreia no Brasil com BMW 435i Coupé M Sport

JFA

Divulgação

Modelo tem motor seis cilindros em linha de 306 hp

Reforço editorial
Alexandre Akashi

Amil Cury é editor técnico do Farol Alto

Seminário 
de Emissões

23 de Abril
Das 8h às 18h
Milenium Centro de 
Convenções

Start/Stop e câmera de ré. 
O BMW 435i Coupé 

M Sport já está disponí-

vel nas concessionárias da 
marca com preço sugerido 
de R$ 299.950.
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Curtas

Nove marchas no Ranger Rover Evoque 2014
A linha 2014 do Evo-

que, SUV urbano da Land 
Rover que é sucesso de 
vendas no mundo inteiro 
graças ao design atraente e 
preço convidativo, ganhou 
câmbio automático de 
nove velocidades, forneci-
do pela ZF (ZF-9HP) e é o 
primeiro veículo no Brasil 
com esta tecnologia.

Segundo a montadora, 
as novidades não param 

por ai. O modelo atualiza-
do conta com novas opções 
de cores externas e de aca-
bamentos internos, rodas 
em liga leve de 18, 19 e 20 
polegadas com novo de-
sign e espelhos retroviso-
res redesenhados. Menores 
que a versão anterior, as 
peças tiveram as luzes de 
seta substituídas por um 
filete em LED.

O piloto automático 

ganhou novas funcionali-
dades e freia o carro ao se 
aproximar de um obstá-
culo e reacelera com pis-
ta livre e o assistente de 
estacionamento faz agora 
manobra em perpendicu-
lar (90º). O modelo passa a 
contar também com siste-
ma de desligamento e reli-
gamento automático Start/
Stop. O motor é o mesmo 
2.0 turbo de 240 cv. JFA Além da nova transmissão, modelo ganhou tecnologias como piloto automático adaptativo

Fotos: Divulgação

Fiat Grand Siena já é 2015
O ano 

mal come-
çou, mas a 
Fiat já está 
em 2015. O 
modelo é o 
Grand Sie-
na, sedan compacto ana-
bolizado, que ganhou 
novos conteúdos como 
Lane Change, que aciona 
as setas temporariamen-
te com um leve toque na 
alavanca, aneís croma-
dos nos comandos do 
sistema de climatização, 

revestimen-
to interno 
na tampa do 
p o r t a - m a -
las, e rodas 
de aço aro 
15” nas ver-

sões Attractive 1.4 e Te-
trafuel 1.4.

Os preços: Grand Sie-
na Attractive 1.4: a partir 
de R$ 40.590, Grand Sie-
na Tetrafuel 1.4: a partir 
de R$ 50.040, e Grand 
Siena Essence 1.6: a par-
tir de R$ 45.430.

Divulgação

Jeep Renegade no Brasil
A Jeep 

(que agora 
pertence a 
Fiat) anun-
ciou um 
novo SUV 
compacto, o 
Renegade, que começa a 
ser produzido este ano na 
Itália, e no ano que vem 
aqui no Brasil, na planta de 
Goiana, Pernambuco.

Como todo Jeep, conta-
rá com tração 4 x 4 perma-
nente, e muita disposição 
para terrenos ruins. 

A marca 
a n u n c i o u 
cinco opções 
de motores 
gasolina (1.6 
E.TorQ, 1.4 
MultiAir2, 

1.4 MultiAir Turbo, 1.4 
MultiAir2 Turbo, e 2.4 Ti-
gershark) e dois diesel (1.6 
MultiJet II e 2.0 MultiJet II), 
e quatro opções de trans-
missão (manual de cinco 
marchas, manual de seis 
marchas, DDCT e automá-
tico de nove marchas).

Divulgação

JFA

Mudanças são bastante sutis Compacto será feito em PE

JFA

Mais garantia até perdendo
A Hyun-

dai mudou 
os planos da 
p r o m o ç ã o 
de extensão 
da garantia 
de 5 para 6 
anos dos carros da mar-
ca. Originalmente, seria 
válido apenas se o Brasil 
conquistasse o hexacam-
peonato mundial. Agora, 
vale para todos os carros 
adquiridos no período 
entre 1º de janeiro e 13 de 
julho deste ano.

“ O s 
clientes que 
já compra-
ram veícu-
los da mar-
ca desde 1º 
de janeiro 

de 2014 também passam 
a contar, incondicional-
mente, com a extensão 
da garantia, em comemo-
ração à Copa do Mundo 
FIFA 2014”, anunciou em 
comunicado. A Hyundai 
é patrocinadora da Fifa 
desde 2002.

Promoção vale até 13/07

JFA

Divulgação

Antes de ser integrante do programa 
CQC, da TV Bandeirantes, Oscar Filho foi 
um adolescente que tinha como sonho ser 
humorista. Hoje, aos 35 anos, conquistou 
fama assim como centenas de milhares de 
histórias hilárias que usa para fazer rir até 
os mais marrentos dos mortais.

Algumas delas viraram livro, en-
titulado Oscar Filho - Autobiografia 
Não Autorizada, escrito por ele mes-
mo, meio a contra gosto do biografado, 
mas, enfim...

“São 100 histórias bizarras, engraça-
das e divertidasindependentemente do 
fato de você já ter ouvido falar no autor 
ou não”, comenta Oscar Filho.

Foi Deus quem fez
Entre as histórias, Oscar 
conta uma que envolve o 
velho Fusca azul calcinha 
do pai. “Fomos eu e mais 
dois amigos até a represa 
jogar pedras para vê-las 
quicar na água, mas os âni-
mos se exaltaram e logo as 
pequenas pedras se torna-
ram rochas, daquelas que 
são necessárias duas pes-
soas para carregar”, conta.

“Eu fiquei dentro do 
carro, pensando na vida, e logo depois 
que jogaram a rocha um deles encheu as 

duas mãos de pedrinhas, 
e atirou só para ver deze-
nas de ondas se formarem 
na superfície lisa. Mas, ao 
jogar, elas escaparam da 
mão e acertaram o car-
ro do meu pai. Foi pedra 
para tudo quanto é lado, 
teto, capô, para-lamas. 
Por sorte não quebrou o 
para-brisa”.

“No dia seguinte, 
quando meu pai viu o car-
ro, veio falar comigo: - O 

que você fez com o carro, tá todo amassa-
do! Não fui eu - respondi. Foi a chuva de 

granito do outro dia! - disse com a maior 
cara de pau”. 

“- Mesmo assim, vai ter de pagar - dis-
se meu pai. Mas foi Deus quem fez - res-
pondi pensando que já tinha me livrado 
da culpa”, conta. “Não adiantou. Como 
palavra final, ganhei um ‘Não interessa, 
é você quem tem de pagar’”.

O livro de Oscar Filho será lançado 
na próxima quinta-feira, dia 3, na Livra-
ria Saraiva do Shopping Eldorado, em 
São Paulo, a partir das 19h30, com di-
reito a autógrafos e muita risada. Oscar 
Filho - Autobiografia Não Autorizada,  
Benvirá - Editora Saraiva, 288 páginas. 
Preço: R$ 29,90.

Humor também sobre rodas

Livro tem 100 histórias
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Divulgação

Lançamento

Chery tiggo

automático
1º chinês

Câmbio de quatro velocidades é 
fornecido pela DPO, mesma fabicante 
da caixa AL4 que equipa Renault e PSA

Depois de passar 
por uma reestiliza-
ção, o SUV urbano 

da chinesa Chery, Tiggo, 
recebe agora câmbio au-
tomático, e passa a ser o 
primeiro modelo chinês 
comercializado no Brasil 
sem pedal de embreagem.

A nova transmissão  
tem apenas quatro velo-
cidades é fornecida pela 
DPO, mesma fabrican-
te que produz as caixas 
AL4 que equipam os 
veículos Renault e PSA - 
Citroën-Peugeot. 

Outra novidade do 
Tiggo AT é o piloto au-
tomático com comandos 
no volante, item exclusivo 

para a configuração, que 
tem preço sugerido de R$ 
57.990, enquanto o mode-
lo com câmbio manual de 
cinco velocidades custa 
R$ 51.990.

O motor é o mesmo 2.0 
litros 16 válvulas DOHC, 
gasolina que rende 138 cv 
de potência a 5.750 rpm 
e torque máximo de 18,2 
kgfm a 4.300 rpm.

Ao volante
A escolha da caixa auto-
mática de quatro veloci-
dades pode não ter sido 
a melhor, uma vez que 
já existem modelos po-
pulares de seis marchas, 
porém este é o começo 

de uma nova era entre os 
modelos chineses. Pode-
riam já ter iniciado com 
algo melhor? Sim, mas 
foram pelo caminho mais 
simples (ou econômico). 
Vale lembrar que em ou-
tros mercados onde a 
Chery está presente, como 
na Austrália, o novo Ti-
ggo (que lá se chama J11) 
vem com CVT de 7  mar-
chas, enquanto a caixa de 
4 é oferecida apenas para 
o modelo antigo.

No curto teste drive 
oferecido pela montado-
ra pelas avenidas de Al-
phaville, em São Paulo, 
foi possível avaliar bem o 
funcionamento do câmbio 

automático, que necessita 
de alguns ajustes impor-
tantes de programação. 
Dirigindo em modo ma-
nual, o carro troca de 
marchas automaticamen-
te ao atingir a rotação de 
corte, porém por duas 
vezes seguidas, ao trocar 
de primeira para segunda 
emendou uma terceira, o 
que fez a rotação cair mui-
to e impossibilitou uma 
ultrapassagem em tre-
cho de aclive. Até trocar 
a marcha sozinho, tudo 
bem (não deveria, mas 
tudo bem, muitos fazem 
isso), só que engatou ter-
ceira e prejudicou a dirigi-
bilidade. Este é um ponto.

Outro ponto é o siste-
ma que gerencia o câmbio 
e o motor. A sensação é de 
que ao trazerem o carro 
para o Brasil esqueceram 
de avisar a central ele-
trônica que nosso com-
bustível é naturalmente 
batizado com etanol, e 
por diversas vezes o car-
ro perdeu potência nas 
trocas de marchas por 
excesso de combustível. 
É, portanto, preciso ficar 
esperto ao dirigir o carro.

Para parar, no entan-
to, o carro é excelente. 
Mesmo logo após a parti-
da do motor, o sistema já 
está alerta e permite parar 
bruscamente.

A transmissão precisa 
de alguns ajustes de 

programação

O motor é o mesmo da versão manual, assim como o interior; com bancos rebatidos, capacidade de carga é de 818 l; câmbio não conta com opção sport; estepe é protegido e leds diurnos no farol

Ficha técnica
Chery Tiggo AT
Motor: dianteiro, 2.0 litros, 
4 cilindros, 16 válvulas, 
DOHC
Cilindrada: 1.971 cm³
Potência: 138 cv a 5.750 rpm
Torque: 18,2 kgfm a 4.300 
rpm
Câmbio: automático – 4 
marchas, com trocas 
manuais sequênciais
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 235/60 R16
Freios: disco ventilado na 
dianteira e sólido na trasei-
ra, ABS com EBD
Dimensões: comprimento, 
4.390 mm; largura, 1.765 
mm; altura, 1.705 mm; entre-
eixos, 2.510 mm
Peso: 1.400 kg
Volumes: porta-malas 435 l; 
Tanque de combustível: 55 l
Desempenho: 0 a 100 km/h 
n/d; vel. máxima de 170 km/h

Outra novidade do modelo é o piloto automático com comandos no volante

JFA

Alexandre Akashi 
e Amil Cury
De São Paulo

Alexandre Akashi

Alexandre AkashiDivulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação
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Fotos: Divulgação

JFA

Avaliação

meninas
Fiat Uno College 

Exclusivo para
Colorido por dentro e por fora é perfeito para quem é 
extrovertido, descolado e não se importa com rótulos

Pacote College é disponível somente com o carro branco

O visual extroverti-
do do Uno College 
é exatamente isso 

que as imagens da matéria 
mostram: um carnaval de 
cores, um arco-íris cheio 
de laranja, azul e verme-
lho sob o fundo branco do 
carro (o pacote College só 
está disponível para  a ver-
são Vivace 1.0 l 4 portas na 
cor branca).

Por fora, chama aten-
ção os espelhos retro-
visores e as maçanetas 
pintadas de vermelho, o 
adesivo de zíper nas late-
rais, as rodas pintadas de 
branco e os anéis em ver-
melho na grade frontal.

Por dentro, detalhes 
em azul nos puxadores 
de porta, moldura central 
e comandos do ar-condi-

Por dentro, um carnaval de cores nos bancos, portas e console

cionado, e em vermelho 
nas maçanetas, botão cen-
tral do ar-condicionado, 
moldura das saídas de ar 
laterais e volante, além da 
decoração dos bancos. Os 
dianteiros  contam ainda 
com porta objetos na par-
te traseira.

Entre os itens de série 
traz ar-condicionado, di-
reção hidráulica, apoia-pé 
para o motorista, para-
brisas degradê, barras 
longitudinais no teto, re-
gulagem de altura para o 
cinto de segurança, con-
sole porta-objetos no teto, 
faróis com máscara negra, 
faróis de neblina, lanter-
nas traseiras fumê, rodas 
de liga leve de 14 pole-
gadas, travas elétricas, 
vidros elétricos e volante 
com regulagem de altura. 

Nada mal, mas faltou 

regulagem elétrica nos 
retrovisores externos. E o 
pacote acresce R$ 6.011 ao 
valor do carro que fica com 
custo total de R$ 33.541. 

Vida a bordo
A dirigibilidade do Uno 
College é como a de qual-
quer outra versão do mo-
delo. O motor 1.0 litro 
rende 75 cv quando abas-
tecido com etanol, não é 
dos melhores entre os po-
pulares, e com 920 kg de 
peso não empolga.

A diversão está mes-
mo no visual. É para quem 
gosta de chamar atenção 
na rua, tal como um pa-
vão. Foi feito para meni-
nas e meninos extroverti-
dos, descolados e que não 
temem rótulos.

O apoio de pé foi uma 
boa sacada, mesmo com 

câmbio manual, evita que 
o motorista use o pedal de 
embreagem para descan-
sar a perna, ato muito co-
mum e que reduz a vida 
útil da embreagem.

Pelo preço, podia ter 
integrado sistema de áu-
dio com bluetooth e USB, 
item que não está dispo-
nível como opcional de 
fábrica para este pacote. 

Outro item que fal-
tou foi o computador de 
bordo, com informações 
sobre consumo médio e 
instantâneo. 

Também faltou e po-
deria estar incluído no 
pacote é a regulagem de 
altura do banco do mo-
torista, importante para 
encontrar a posição ideal 
de dirigir.

O retrovisor e as macenetas 
pitnadas de vermelho e as rodas 
brancas fazem a diferença

Fotos: Alexandre Akashi

Painel tem tudo, menos computador de bordo; porta-malas de 280 litros; até o tapete é colorido

Ficha técnica
Fiat Uno College (Vivace 1.0l)
Motor: dianteiro, 4 cilindros, 8 válvulas, flex
Cilindrada: 999,1 cm³
Potência: 75 cv/73 cv a  6.250 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 9,9/9,5 kgfm a 3.850 rpm (e/g)
Câmbio: manual - 5 marchas
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 175/65 R14  
Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, ABS 
com EBD
Dimensões: comprimento, 3.770 mm; largura, 1.636 mm; 
altura, 1.480 mm; entre-eixos, 2.376 mm
Peso: 920 kg
Volumes: porta-malas - 280 l; 
Tanque de combustível: 48 l
Desempenho: 0 a 100 km/h em 13,8/14,7 s (e/g) 
velocidade máxima de 153/151 km/h (e/g)
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Sistema de freios

não ficar sem
Cuidados para

de manutenção e conser-
vação”, afirma Scarel.

O engenheiro reco-
menda a troca do fluido a 
cada 10.000 Km ou 1 vez 
por ano, pois tem valida-
de e também é higroscópi-
co, absorve a umidade do 
ar. “Com isso o fluido tem 
suas propriedades físicas 
e químicas alteradas e 
empobrecida pela umida-
de do ar”, explica Scarel. 

Nível de fluido baixo 
significa que o sistema 
pode estar com vaza-
mentos ou desgaste nas 
pastilhas de freio e lonas 
de freio. Em ambos os ca-
sos, deve-se procurar um 
profissional para efeutar 
o reparo. 

Confira mais dicas no 
site do Jornal Farol Alto 
(www.jornalfarolalto.
com.br).

O fluido de freio 
deve ser trocado uma 
vez por ano ou a cada 
10.000 Km

JFA

A Magneti Marelli foi 
destaque na quarta edi-
ção do Prêmio Everest, da 
Distribuidora Automotiva, 
do Grupo Comolatti, com 
quatro distinções: 1º Lugar 
na Classificação Geral, 1º 
Lugar no quesito “Índices 
Econômicos”, 3º Lugar no 
“Comercial” e 3º Lugar no 
quesito “Responsabilidade 
Social e Ambiental”.

Magneti 
Marelli é 
premiada

Para esclarecer as dúvi-
das dos clientes em relação 
à certificação compulsória 
de autopeças, a KS produ-
ziu informativo para ajudar 
distribuidores e varejos a se 
adaptarem à nova realida-
de e prazos. Os produtos da 
empresa certificados são: 
pistões, pinos e anéis de 
pistão, anel trava (circlip), 
bronzinas, entre outros.

KS distribui 
cartilha sobre 

certificação
O paulistano Marcoa-

bel S. Moreira é novo dire-
tor geral de Aftermarket e 
Shared Services da TMD 
Friction do Brasil (Co-
breq). Um dos desafios 
de Moreira será o suporte 
à transferência da atual 
planta de Indaiatuba para 
a cidade de Salto, onde se-
rão investidos 92 milhões 
de reais.

TDM Friction 
tem novo 

diretor geral
Até o dia 15 deste 

mês é possível participar 
gratuitamente ao sorteio 
de um par de ingressos 
para assistir ao jogo Bra-
sil X Croácia, no dia 12 
de junho, em São Paulo. 
Para tanto, basta se ca-
dastrar no site: www.
castrolpartidaperfeita.
com.br, responder a per-
gunta, e boa sorte.

Castrol sorteia 
ingressos para 
jogo do Brasil

A TomTom acaba de 
informar que já disponibi-
liza para os consumidores 
brasileiros o serviço de ra-
dares de trânsito, com no-
tificações atualizadas sobre 
câmeras em radares fixos e 
em semáforos, e também 
sobre zonas de controle de 
velocidade. O serviço está 
disponível também para 
montadoras.

TomTom 
lança detector 

de radares
De acordo com o Minis-

tério da Justiça, apenas 60% 
dos proprietários convoca-
dos atendem ao chamado 
de recall. A advogada do 
Grupo Dekra, Sandra La-
torre, comenta que quem 
deixar de fazê-lo deve infor-
mar ao comprador na hora 
da venda, para não correr o 
risco de ser processado pos-
teriormente.

Não atender 
ao recall pode 
dar processo

JFA JFA JFA JFA JFA JFA

Curtas

É sempre assim: a 
gente só valoriza 
quando fica sem. 

Mas com o sistema de 
freios, isso pode ser mor-
tal. Economizar na hora 
da manutenção é o tipo 
da economia mais burra 
que existe. Se você não 
acredita, pergunte para 
quem já ficou sem freios. 
É desesperador.

Ou ainda pergunte 
para quem decidiu sal-
var uns trocados e de-
cidiu realizar o serviço 
em locais despreparados. 
“Existem modelos que 
para trocar as pastilhas 
é preciso usar um equi-
pamento específico para 
abrir a pinça”, afirma o 
consultor automotivo do 

Jornal Farol Alto, Sergio 
Torigoe. “Acabei de rece-
ber um VW Touareg com 
este problema, chegou 
de uma outra oficina que 
trocou o freio sem prestar 
a devida atenção e dani-
ficou todo o sistema”, co-
menta Torigoe.

O resultado foi um 
gasto de alguns milhares 
de dólares para trocar 
duas pinças, e várias se-
manas sem o veículo, pois 
os componentes precisam 
ser importados pela con-
cessionária. “O custo mé-
dio da mão de obra para 
realizar o serviço é de R$ 
320, pois exige o uso de 
equipamentos específicos 
e caros”, diz Torigoe.

Vale lembrar que 

isso é uma exceção, pois 
a maioria dos carros no 
Brasil não dispõe de tan-
ta tecnologia e pode ter 
as pastilhas trocadas da 
forma habitual, abrindo 
as pinças na força, porém 
este é uma prévia do que 
está por vir.

Manutenção
Segundo Fânio Rober-
to Scarel, engenheiro de 
Aplicação e Vendas da 
Honeywell Friction Ma-
terial - Divisão Bendix/
Jurid, o sistema de freios 
hidráulico é formado por 
fluido, que transmite a for-
ça do pedal de freio para 
as rodas do veículo e tam-
bém lubrifica o sistema de 
freio internamente; bor-

rachas e aglo-
m e r a n t e s , 
que vedam 
o sistema 
de freio e 
dá um certo 
movimento 
para os compo-
nentes; e metal, que 
aloja os componentes de 
borracha e o fluido de freio 
e permite a pressão no 
sistema para a transmis-
são de força de frenagem 
para as  rodas. “Estes três 
componentes interagem 
entre si proporcionando a 
frenagem do veiculo, sen-
do o principal deles em o 
fluido de freio, pois age 
diretamente sobre o metal 
e a borracha podendo da-
nificar ambos com a falta 

Saiba porque fazer economia 
na manutenção deste item de 

segurança não é nada inteligente
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Custo-benefício

Quando foram lan-
çados, Volkswa-
gen Passat V6 2.8l 

e Mercedes-Benz Classe A 
(160 e 190) eram sonho de 
consumo de muita gente. 
O primeiro pela força e 
potência do motor V6, já o 
segundo pelo status de ter 
na garagem de casa um 
modelo com a estrela de 
três pontas. 

Vinte anos depois, 
a situação não é muito 
diferente. O VW Passat 
está muito mais moder-
no e ainda mais parecido 
com o primo nobre, Audi 
A6, e o MB Classe A aca-
ba de voltar ao mercado 
em grande estilo e, ape-
sar de ser compacto, não 
quer mais ser popular 
(pelo menos não aqui, 
no Brasil). E, tal como os 

modelos da década de 
1990, têm preço de aqui-
sição elevado demais 
para a grande maioria 
dos consumidores.

Mas, sonhar não cus-
ta nada e o tempo passa 
para todos. Se o modelo 
zero Km é caro demais, 
um usados com 15 anos 
é bem acessível. Segun-
do a  tabela Fipe, um VW 
Passat 2.8 V6 Tiptronic 
1999 custa em média R$ 
18.271, enquanto um MB 
Classe A 190 Elegance 1.9 
Semi-Aut. 2000 sai por 
R$ 14.557, valores muito 
menores do que um Fiat 
Palio Fire 1.0 0Km, o car-
ro mais barato do Brasil, 
segundo o comercial da 
Fiat, que sai por R$ 24.490, 
e vem com air bag e freio 
ABS (obrigatórios por lei) 

e nada mais, nem mesmo 
direção hidráulica.

V6
O VW Passat 1999 tem, no 
entanto, uma longa lista 
de itens de série, mas o 
mais importante de tudo 
é o motor V6 de 2.8 litros 
que rende 193 cv de po-
tência a 6.000 rpm, e tor-
que máximo de 28,5 kgfm 
a 3.200 rpm acoplado a 
um câmbio automático 
tiptronic de cinco veloci-
dades. Nos dias de hoje, 
este é um V6 fraco, mas 
ainda assim é muito mais 
do que os modelos popu-
lares. Afinal, atinge ve-
locidade máxima de 235 
km/h.

“O Passat é um car-
ro que enche os olhos de 
muitas pessoas”, afirma o 

consultor automotivo do 
Jornal Farol Alto e pro-
prietário da Stilo Motores, 
Francisco Carlos de Olivei-
ra. “É o sonho de consumo 
de muitos mecânicos, in-
clusive”, completa o con-
sultor automotivo Eduar-
do Topedo, da Ingelauto.

“O Passat é um dos 
melhores modelos da VW 
em matéria de estabilida-
de, tanto que é um veículo 
que tem tradição entre os 
modelos de competição e 
até hoje é cobiçado pelos 
preparadores”, comenta 
o editor técnico do Jornal 
Farol Alto, Amil Curi.

Mercedes-Benz
Já o Classe A chegou ao 
Brasil com a missão de 
popularizar a marca: um 
carro pequeno e compacto 

para o consumidor classe 
média, que sempre teve 
como sonho de consumo 
a estrela de três pontas. 

Com motor quatro 
cilindros e carroceria mo-
novolume, foi um suces-
so de vendas, apesar dos 
problemas enfrentados 
pela marca no desenvol-
vimento do modelo, que 
capotava com facilidade 

no teste do Alce, em que o 
motorista repentinamen-
te muda a trajetória do 
veículo com duas fortes 
guinadas no volante, uma 
para cada lado.

“Devido a este tipo de 
problema enfrentado, o 
Classe A obrigou a mon-
tadora a empregar o que 
havia de mais moderno 
em tecnologia automotiva 

Fotos: Alexandre Akashi

O sonho não acabou

Modelos premium com mais de 15 anos de uso podem ser 
uma pechincha tais como VW Passat V6 e o MB Classe A, 
mas atenção para a manutenção cara e complicada

O Volkswagen Passat V6 2.8 Tiptronic é um ícone até os dias de hoje, graças a potência e sofisticação, assim como o Mercedes-Benz Classe A

Em comum, elevado custo de manutenção
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Volkswagen Passat V6 2.8 Concessionária* Varejo*
Filtro ar R$ 82,00 R$ 21,10
Filtro de combustível R$ 70,00 R$ 23,00
Filtro de óleo motor R$ 130,00 R$ 16,00
Óleo motor (10W40) -litro
Filtro de ar-condicionado R$ 50,00 R$ 24,51
Correia sincronizadora R$ 600,00 R$ 219,43
Correia Poli-V R$ 56,03
Jogo de polias com tensionadores R$ 1.050,00
Velas (Jogo) R$ 400,00 R$ 128,95
Cabos de ignição R$ 1.800,00
Bobina R$ 1.770,00 R$ 311,00
Pastilhas de freio dianteiro R$ 1.485,00 R$ 118,00
Lonas de freio traseiro 
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 1.200,00 R$ 220,00
Tambor de freio traseiro (Par)
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 3.365,00 R$ 882,25
Amortecedores traseiros (Par) R$ 2.300,00 R$ 846,25
Kit de embreagem R$ 3.670,00
Total R$ 17.972,00 R$ 2.866,52

O motor V6 de 2.8 litros 
rende 190 cv de potência

No Mercedes-Benz, o motor 
1,9 litro rende 125 cv de 
potência

*Valores de referência 
encontrados na região Leste 
da cidade de São Paulo. 
Podem variar de acordo com 
marca e localidadeMercedes-Benz Classe A Concessionária* Varejo*

Filtro ar R$ 114,00 R$ 40,10
Filtro de combustível R$ 593,00 R$ 103,82
Filtro de óleo motor R$ 49,00 R$ 20,13
Óleo motor (5W30) -litro R$ 95,90
Filtro de ar-condicionado R$ 81,00 R$ 20,14
Correia sincronizadora R$ 29,59
Correia Poli-V R$ 255,00 R$ 39,86
Jogo de polias R$ 1.660,00 R$ 144,00
Velas (Jogo) R$ 168,00 R$ 61,00
Cabos de ignição R$ 112,00 R$ 112,00
Bobina R$ 1.051,00 R$ 495,73
Pastilhas de freio dianteiro R$ 400,00 R$ 57,12
Lonas de freio traseiro R$ 625,00 R$ 97,71
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 824,00 R$ 111,70
Tambor de freio traseiro (Par)
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 860,00 R$ 487,78
Amortecedores traseiros (Par) R$ 912,00 R$ 485,36
Kit de embreagem R$ 1.574,00
Total R$ 9.278,00 R$ 2.401,94

E um carro que tem uma manutenção especial mas por rodar 
fácil 120.000km sem fazer quase nada se torna perigoso para o 

segundo ou o terceiro dono

Nota 6

Assim como o Passat, o Classe A necessita de manutenção 
especial e quando novo quase sem manutenção. Aliás, hoje os 
populares rodam 120.000km e com custo muito menor

Nota 6
Claudio Cobeio, da Cobeio Car (Rua Américo Brasiliense, 1208 - (11) 5181-8447)

Costuma dar muito problema em sistemas de conforto, como 
módulos de virdos e travas elétricas. O preço das peças é 

elevado e não é muito fácil de encontrar

Nota 6

É um carro com vários recursos tecnológicos, custo 
acessível e de status, porém requer cuidados e tem custo de 
manutenção elevado

Nota 5
Sergio Torigoe, do Centro de Diagnóstico Automotivo Torigoe – (Rua Serra de Botucatú, 2724 – (11) 2097-8440)

Bom desempenho e estabilidade. É possível encontrar peças 
de qualidade com custo relativamente acessível

Nota 9

O acesso aos componentes é de acesso muito difícil o que 
torna o trabalho mais demorado e caro para o cliente, além 
do preço das peças, que é proibitivo

Nota 6
Eric Faria, da 3E Motors (Rua Rodrigues Paes, 61 – (11) 4329-2320)

na época e por isso o mo-
delo era muito avançado, 
e até hoje é considerado 
por muitos reparadores 
um carro difícil de lidar”, 
comenta Amil Curi.

Na oficina
Apesar dos elogios aos 
modelos desta avaliação, 
os consultores automoti-
vos do Jornal Farol Alto 
foram unânimes em dois 
aspectos em relação a am-
bos veículos: elevado cus-
to de peças e dificuldade 
de manutenção por falta 
de informações técnicas..

No Volkswagen, os 
defeitos mais comuns são 
queima de módulo eletrô-
nico (ECU). “Isso ocorre 
com frequência por causa 
da bobina”, comenta Amil. 
“Peguei muito módulo 
queimado na Three Chips e 
sempre era o mesmo defei-
to: a bobina queimava e na 
hora da troca, colocavam 
uma genérica, e isso provo-
cava a queima do módulo. 
Esse carro só aceita bobina 
original”, diz Amil.

O consultor Sérgio 
Torigoe, do Centro de 
Diagnóstico Automotivo 
Torigoe, comenta que o 
Passat apresenta diversos 
problemas no sistema de 
conforto, como módulos 
de vidros e travas elétricas. 
“Esses são os defeitos mais 
comuns, são simples de 
resolver, mas custam caro 
pois é preciso substituir os JFA

O Passat é o tipo de carro que enche os olhos de muitos, mes-
mo os mais antigos, mas cabe no bolso de poucos

Nota 8

O único valor que o carro tem é a estrela de três pontas. O 
resto é ruim, pois já tive muitos problemas com coxins do 
motor e câmbio, bobina e bomba d’água desse carro

Nota 3
Francisco Carlos, da Stilo Motores (Rua Mariquinha Viana, 700 - (11) 2977-1124)

A manutenção é muito complexa e é preciso ter os equipa-
mentos corretos para efetuá-la. O carro em sí é excelente, mas 

o custo de manutenção é elevado

Nota 6

É um carro muito complexo e para dificultar ainda 
mais a oferta de informação técnica é quase nula e os 
equipamentos de diagnose são raros

Nota 4
Júlio de Souza, da SouzaCar (Rua Baquiá, 520 - (11) 2295-7662)

componentes”, afirma. 

Classe A
O Mercedes-Benz foi ainda 
mais criticado, por conta 
do excesso de dificuldades 
em se obter informações 
técnicas a respeito do veí-
culo e de como os sistemas 
de controle e gerenciamen-
to eletrônico funcionam. 
“É um carro que dá muito 
trabalho para realizar qual-
quer tipo de manutenção”, 
comenta Torigoe. “Para 
tirar o motor de partida é 
preciso baixar o motor”, 
exemplifica.

O editor técnico Amil 
Curi comenta que é pre-
ciso ficar alerta à carga 
da bateria deste modelo. 
“Quando fraca trava o 
sistema de injeção”, ex-
plica. Este é um problema 
que o consultor Francisco 
Carlos de Oliveira enfren-
ta atualmente na oficina. 
“Faz 15 dias que estou 
com um Classe A parado 
lá por causa disso”, diz.

Além disso, Francisco 
comenta que já teve proble-
mas com coxim de câmbio 
e motor, bobina e bomba 
d’água. “A única coisa que 
vale no carro é a estrela de 
três pontas”, diz.

Outro defeito corri-
queiro é, segundo Sergio 
Torigoe, o posicionamen-
to da caixa de direção elé-
trica. “Está muito baixa e 
entra água com facilida-
de”, explica.

É o sonho de consumo de muitos mecânicos e particulares, 
mas o custo de manutenção é elevado e isso tem de ser levado 

em consideração

Nota 8

É um bom carro desde que cuidado da forma correta, e este 
modelo apresenta tecnologias sofisticadas que nem todo 
mundo é capaz de entender

Nota 7
Eduardo Topedo, da Ingelauto (Praça Albino Francisco Figueiredo 27 - (11) 3892-8838)

O Passat é um dos melhores modelos da VW em estabilidade. 
Um defeito muito comum era queima de módulo por causa 

da aplicação de bobina genérica. Nesse carro só a original

Nota 7

O Classe A foi um dos carros com tecnologia mais 
avançada da época, mas falta de informação tornou o carro 
um problema para mecânicos e proprietários

Nota 8
Amil Cury, editor técnico do Jornal Farol Alto
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Tecnologia

Antes da eletrônica 
tomar conta dos 
automóveis, a ba-

teria tinha apenas dois pro-
pósitos: fornecer energia 
para a produção de faísca e 
acender lâmpadas. Porém, 
com a injeção eletrônica, 
um mundo de novas pos-
sibilidades foram abertas, 
primeiramente para con-
trolar a relação ar-combus-
tível a ser queimado nas 
câmaras de combustão, e, 
agora, para gerenciar até 
mesmo o nível de ruído 
dentro do veículo.

A sofisticação che-
gou a um ponto que os 
dispositivos não podem 
mais trabalhar de forma 
isolada. Agora, tudo está 
conectado em rede. São di-
versos modulos eletrôni-
cos interligados, inclusive 
com o unidade de controle 
do motor (ECU - Engine 
Control Unit). O motivo é 
simples: melhor gerencia-
mento do veículo para re-
duzir emissões de gases e 
aumentar a segurança.

Atualmente, há mode-

los com mais de 70 módu-
los eletrônicos, e a bateria 
tem de dar conta de todos 
eles. Há, inclusive, um mó-
dulo para gerenciar a ba-
teria. Assim, é importante 
que ter este componente 
sempre em boas condições, 
pois tudo depende da ener-
gia que fornece ao veículo.

“Existem procedimen-
tos que devem ser respeita-
dos ao desconectar os cabos 
da bateria dos carros mais 
modernos, pois mesmo 
depois de desligar o motor 
e retirar a chave do conta-
to, a central eletrônica leva 
um tempo até checar todos 
os sistemas e, se neste mo-
mento faltar energia, isso 
pode causar um problema 
de perda de parâmetros, e 
imobilizar o veículo”, afir-
ma o editor Técnico do Jor-
nal Farol Alto, Amil Curi.

Nosso especialista co-
menta ainda que é preciso 
ficar atento com o uso de 
carregadores de bateria 
para dar partida no veí-
culo. “Nunca use o carre-
gador direto no veículo, 

em conjunto com a bateria 
descarregada”, alerta. Amil 
explica que nesta condição, 
o motor de arranque solicita 
uma carga enorme de cor-
rente e, para prover isso, o 
carregador pode aumentar 
a tensão para níveis acima 
do aceitável pelos módulos, 
e podem queimar.

Rede
Interligar os módulos em 
rede tem vantagens e des-
vantagens. Os principais 
benefícios são melhor 
controle e gerenciamen-
to do veículo em divesos 
aspectos, mas primordial-
mente em relação à emis-
sões de gases poluentes e 
de efeito estufa, e segu-
rança dos usuários.

Vale lembrar que foi 
justamente por conta das le-
gislações de emissões mais 
apertadas que surgiu a inje-
ção eletrônica, pois somente 
desta forma é possível fazer 
um ajuste mais aprimorado 
da queima do combustí-
vel. Para tanto, são utiliza-
dos sensores como fluxo  

Evolução que vem da eletrônica
O que na década de 1970 era somente uma máquina 
mecânica, hoje os automóveis são produtos altamente 
sofisticados. Os motivos: meio-ambiental e segurança

(ou massa) de ar,  posição 
do pedal do acelerador e 
temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor, 
para determinar o tempo 
de injeção (quantidade de 
combustível para que haja 
explosão). Simultaneamen-
te, a ECU determina o tem-
po de ignição, isto é, qual o 
melhor momento de soltar 
a faísca na câmara de com-
bustão para a queima do 
combustível. 

Por fim, o sensor de 
oxigênio, também conhe-
cido como sonda lamb-

da, analisa o resultado da 
queima (quanto menos 
oxigênio na saída do esca-
pamento, melhor) e regula 
automaticamente o tempo 
de injeção com objetivo de 
encontrar a melhor relação 
entre força e consumo.

Este é um exemplo sim-
plificado de controle de in-
jeção eletrônica. A maioria 
dos veículos conta também 
com sensores de rotação, 
de detonação, temperatura 
do ar, pressão no coletor e 
TPS (posição da borboleta). 
Na prática, quanto maior 

a quantidade de informa-
ções, mais precisa é a toma-
da de decisão.

O sistema de injeção 
apresenta ainda uma série 
de atuadores, como as vál-
vulas injetoras, bobina de 
ignição, bomba de combus-
tível, válvula de purga do 
cânister e lâmpada de erro.

Segurança
O outro motivo para a in-
terligar módulos em rede é 
a segurança dos usuários, 
assunto que será abordado 
na próxima edição. JFA

21 e 22 de Agosto
WTC EVENTS CENTER

Data Limite para Submissão dos Resumos: 09/04/2014 
Mais informações e inscrição de trabalhos no site: www.aea.org.br

Diagrama do controle da ECU: 
sensores informam a central 

eletrônica que determina o 
tempo de ingeção e momento da 

ignição da vela
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Perfil

A conquista de um sonho

Tinta fresca: fachada com a bandeira Bosch Car Service foi inaugurada recentemente

Fotos: Alexandre Akashi

A família De Castro: Darci, Márcia, o caçula Ranan , e Marcos. Pátio cheio e com pintura nova. Ao todo, são 10 colaboradores

JFA

Foram 15 anos até tudo dar certo e a 
De Castro entrar para a rede Bosch

Há quase três dé-
cadas, Darci N. 
de Castro lar-

gou o emprego na Ford, 
em São Bernardo do 
Campo, para abrir uma 
autoelétrica no bairro de 
Santana, zona Norte de 
São Paulo. Antes de se 
desligar da montadora, 
porém, garantiu uma 
vaga de aprendiz para o 
filho, Marcos, na época 
com 14 anos. 

“Aqui era um lava-
rápido, não tinha nada, só 
uma pequena edicula Foi 
meu pai quem construiu 
tudo”, comenta Marcos, 
que hoje administra a 
oficina na avenida Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
625, juntamente com a 
irmã, Márcia, mas sempre 
sob supervisão do funda-
dor, que apesar de já ter 
passado o bastão para a 
segunda geração, ainda 
faz questão de abrir a loja 
todos os dias. “Ele é o pri-
meiro a chegar, sempre”, 
diz Marcos.

No início, seo Dar-
ci trabalhava sozinho 
e, com o tempo, a filha 
Márcia passou a ajudá-lo 
na administração do ne-
gócio. Hoje é uma refe-
rência no bairro. Marcos 
lembra que foi uma das 

primeiras na zona Norte a 
trabalhar com injeção ele-
trônica. “Com isso passa-
mos a resolver problemas 
mecânicos também, pois 

no final, elétrica, eletrôni-
ca e mecânica estão, agora, 
todos interligados”, afirma.

Assim como o pai, 
Marcos deixou o emprego 

na fábrica de carros para 
se dedicar aos negócios da 
família. Formado em Sis-
temas, Marcos aproveita a 
experiência adquirida na 

indústria para desenvolver 
um novo software de ges-
tão de oficinas. 

Sonho

Há 15 anos, Darci teve 
um desejo: entrar para o 
seleto grupo das oficinas 
Bosch Car Service. As 
imagens revelam o resul-
tado. “Ele participou de 
diversos cursos presen-
ciais e online, treinamen-
tos, encontros e ficou fã 
da marca pela seriedade 
e credibilidade”, comenta 
Marcos. A realização do 
sonho ocorreu recente-
mente, há pouco mais de 
dois meses. 

GAEQ
Assim como as melho-
res oficinas do Pais, a De 
Castro faz parte de um 
grupo, o GAEQ (Grupo 
Automotivo Excelência 
em Qualidade), que conta 
com a orientação de uma 
profissional em gestão de 
negócios. “Faz um ano e 
meio que participamos 
do grupo e isso é muito 
bom pois aprendemos 
muito uns com os outros, 
trocando experiências”, 
afirma Márcia, ao comen-
tar que foi por meio do 
GAEQ que descobriu a 
necessidade de investir 
em gestão ambiental na 
oficina. “Este é um cuida-
do que todos devem ter, 
pois é preciso cuidar do 
meio ambiente”, diz.
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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/Ecocar) R Brig. Henrique Fontenelle, 715, Pq.São Domingos (11) 3832 2807
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
Urso Diagnostic (MTE) R. Guaipa, 48 - Alto da Lapa (11) 3836 4080

AK AutoCenter Rua das Margaridas, 266 - Brooklin (11) 5687-3986
Gigio's (BCS) Av Dr Gentil de Moura, 379, Ipiranga (11) 5061 5062
Mec. Mack (BCS/Nakata) 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
Rede 47 (BCS) R da Paz, 931, Chácara Santo António (11) 5181 6999
Sim Pneus - Filial 3 (Nakata) Av Mal Silvio de Magalhaes Padilha, 16741, Jd Morumbi (11) 4799-3400

Funilaria

Baquiá (Ecocar) Rua Baquia, 199,  Vl.Nova Manchester (11) 2092-9005
Fort Service (Ecocar) R. Arinaia, 442, Móoca (11) 2692-9294 
MCD (BCS) Av das Cerejeiras, 1651, Jd.Japão (11) 2983 3715
Miguel Pneus (Nakata) Av. Marechal Tito, 2068, São Miguel (11) 2584-2832
Mitsumotors (Ecocar) R. Serra de Bragança 1345, Tatuapé (11) 2295-2620 

SÃO PAULO - ZONA LESTE
Mecânica

Fran (PPG) Rua Humberto Parente,180 - São Miguel Paulista (11) 2197-1297
Podium (PPG) Av. Prof. Luiz Ignacio A. Melo, 2597 - Vila Alpina (11) 6211-5457
Reycar (PPG) Rua Luis Gama, 185 - Mooca (11) 3209-1166 
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
Bento (Carbwel) R. Sta. Rosa do Virterbo, 395 - Monteiro Soares (11) 3932-6060
Jair Bala (Carbwel) R. Gal. Sosa Trigo, 204 - Jd. Cachoeirinha (11) 3983-2970
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
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

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
Scattini (IQA) Alameda dos Nhambiquaras, 1556/1542 (11) 5543-9622

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
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
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
Só Pneus (Nakata) Av. N. Senhora de Fátima,281, Jd Sananta, Americana (19) 3465-8000
Só Pneus - Filial 5 (Nakata) Av Iacanga, 743, Jd Ipiranga, Americana (19) 3406-9777
C. A. Saturno (Nakata) R. Brasil 403, Centro - Araçatuba (18) 3609-6060
Estradão A.C. (Nakata) Rua Nove de Julho, Centro - Araraquara (16)3333-6000
Estradão A.C.- Filial 3 (Nakata) Av. Pe Francisco Sales Couturato, 884 - Araraquara (16)3331-4595
Estradão A.C.- Filial 2 (Nakata) Rua José do Patrocinio, 408, Vl Xavier - Araraquara (16)3331-4477
A.Eletrica Miayazaki  (Aesa) Av Dr Fernando Arens, 1.040, Arthur Nogueira (19) 3877-1856
RKM - Filial 3 (Nakata) Av. dos Expedicionários, 205, Centro - Arujá (11) 4651-1233
RKM - Filial 4 (Nakata) Rua Pedro de Toledo, 1455, Centro - Arujá (11) 4639-5980
Floresta - Filial 2 (Nakata) Av. Castelo Branco 2-30, Centro - Bauru (14)3236-3031
Floresta (Nakata) Rua Floresta, 5-70, Vista Alegre - Bauru (14) 3239-8999
AMM (Aesa) Rua Egydio Bulgarelli Nº55- Vila Proost, Campinas (19)  3243-6090
AMS Serviços e Peças  (Aesa) Av General Carneiro Nº656- Ponte Preta, Campinas (19) 3272-9302
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
Arvoredo (Aesa) Rua Jose Lourenço de Sá Nº598, Campinas (19) 3223-6955
Auto Center Advanced  (Aesa) Rua Alberto de Faria Nº128- Guanabara, Campinas (19) 3213-6612
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
Auto Mec Jorge Gigo  (Aesa) Av. Baden Powell Nº321- Jd Nova Europa, Campinas (19) 3278-1881
Auto Mecanica Aried  (Aesa) Av. Sales de Oliveira- Vila Industrial, Campinas (19) 3272-9434
Auto Mecanica Tufao  (Aesa) Rua Prudente de Moraes Nº207, Campinas (19) 3272-6457
Autracam  (Aesa) R Ana Jacinta de Andrade Couto, 403, Campinas (19) 3272-0808
Bono Pneus  (Aesa) Av. Imperio do Sol Nascente, 100, Campinas (19) 3241-0124
Bono Pneus  (Aesa) Rua Santana Gomes Nº276- Bonfim, Campinas (19) 3243-0055
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
Carlos Rob. Albertini (Aesa) Av. Ralpho Leite de Barros, 138, Campinas (19) 3278-3593
Castelo (Aesa) Av. Dr. Alberto Sarmento Nº617- Castelo, Campinas (19) 3241-1463
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
Devanil (Aesa) Rua do Café Nº272- Jd Chapadão, Campinas (19) 3241-1523
Dracena Car Service  (Aesa) Rua Br de Ibitinga Nº29- Vila Industrial, Campinas (19) 3579-4130

SÃO PAULO - INTERIOR
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Eduardo H.Arimori  (Aesa) Rua Papa Joao XXIII Nº520- Jd Eulina, Campinas (19) 3242-3388
Exclusiva  (Aesa) Av. Sen. Antonio Lacerda Franco, 949, Campinas (19) 3327-1920
Futuro Auto Center  (Aesa) Rua Dr. Sales de Oliveira Nº1.355, Campinas (19) 3272-6622
Guido Falcão (Aesa) Rua Padre Jose de Quadros Nº22, Campinas (19) 3273-0900
Gunho Car  (Aesa) Rua Angelo Visconde Nº1.177, Campinas (19) 3289-1873
Impacto Pneus (Nakata) Rua Domicio Pacheco e Silva, 1449 - Campinas (19) 3229-5100
Imperial Auto Center (Nakata) Rua Alberto Bosco, 341, Nova Aparecida - Campinas (19) 3281-6170
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
Joveauto  (Aesa) Av. Arthur Segurado Nº552- Jd Leonor, Campinas (19) 3234-6881
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
Mecanica Speed Car  (Aesa) Rua Fausto Dias De Melo Nº414, Campinas (19) 3234-9008
Montaggio (Aesa) Rua Rio Grande do Sul Nº333, Campinas (19) 3272-3824
Morgan  (Aesa) Rua Paschoal Notte Nº642- Pq Taquaral, Campinas (19) 3243-7399
MSG Mecanica (Aesa) Av Eng Antonio F De Paula Souza, 1.502, Campinas (19) 3276-0018
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
Penachin  (Aesa) R Sta Margarida Maria Alocoque, 711, Campinas (19) 3241-8099
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 - Filial 2 (Nakata) Av. José de Souza Campos, 2072 - Campinas (19) 2116-8030
Toninho (Aesa/Nakata) Av. Benjamin Constant, 539, Centro - Campinas (19) 2129-1555
Tubarão Auto Center (Nakata) Av.Dr Romeu Tortima, 37, Campinas (19) 3722-2418
V8 Centro Automotivo  (Aesa) Av. Da Saudade Nº1.277- Ponte Preta, Campinas (19) 3233-0671
Valcar  (Aesa) Av. Dr. Arlindo Joaquin de Lemos Nº151, Campinas (19) 3254-0465
Walcar Centro Autom. (Nakata) Rua Joaquim Vilac, 400, Vl Teixeira - Campinas (19) 3243-3020
Zelup  (Aesa) Rua Francisco Teodoro Nº298, Campinas (19) 3272-6738
Trokescap Coutack (Nakata) Av. Nove de Abril, 3300, Vl Nova - Cubatão (13) 3375-2487
Polidoro (Nakata) Av. Washington Luiz, 319, Metrópole - Dracena (18) 3821-8888
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
MJ Pneus - Filial 6 (Nakata) R. Quintino Bocaiuva, 236, Centro - Itapetiniga (15) 3272-2978
RKM - Filial 2 (Nakata) Estr. Santa Isabel, 3421, jd. Oeste - Itaquá (11) 4645-5550
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
Só Pneus - Filial 3 (Nakata) Rua Dr.Alberto Ferreira , 434, Centr - Limeira (19) 3446-4444
Cacau Auto Center (Nakata) Av. Capitão Messias Ribeiro, 131, Vl Celeste - Lorena (12)-3152-3541
Interlagos (Nakata) Rua Coronel Galdino 560, Centro - Marília (14) 3402-6611
Sim Pneus (Nakata) Av. Ver. Narciso Y.Guimarães, 1000 - M.das Cruzes (11)4799-9001
Sim Pneus - Filial 2 (Nakata) Av Francisco Ferreira Lopes,510 - Mogi das Cruzes (11) 4799-3400
Shop Car (Nakata) Av. José Paulino, 1797, Centro - Paulínia (19) 3874-3688
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
Eletrocar A.C. (Nakata) Av.Leandro R. de Medeiros 861, Penápolis (18)3652-3064
Só Pneus - Filial 6 (Nakata) Rua Dr. Paulo de Moraes,1079 - Piracicaba (19) 3429-5900
RKM Automotive (Nakata) Rua Foz do Iguaçu, 80, Vl Lucia - Poá (11) 4639-5980
J. Artur (Nakata) Av. Saudade, 481, Presidente Prudente (18) 2104-5972
Alá Rodas (Nakata) Rua Silveira Martins, 106, Ribeirão Preto (16) 3636-0274
Alá Rodas - Filial 2 (Nakata) Rua Silveira Martins, 210 - Ribeirão Preto (16) 3877-0924
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
MJ Pneus - Filial 5 (Nakata) R. Adolfo Lutz,45 - Salto (11) 4021-1593
Mr Moretto  (Aesa) Av. Saudade Nº500- Centro, Sto Antonio de Posse (19) 3896-2611
Só Pneus - Filial 2 (Nakata) Rua Xv de Novembro , 1399 - Sta Bárbara d´Oeste (19) 3464-5252
Marquinho A.C. (Nakata) Av. Sabato Ronsini, 622 - Sta Bárbara d´Oeste (19) 3463-1050
Roncão A.C.- Filial 2 (Nakata) R. Cap. Alberto Mendes Jr. 21 - São Carlos (16)3361-4684
Roncão A.C. (Nakata) Av. Dr. Teixeira de Barros, 1363 - São Carlos (16)3375-1779
Sylcar (Nakata) Rua Rcticliff, 813 - São João da Boa Vista (19) 3634-2900
Barrela Pneus (Nakata) Av. José Munia, 5229 - São José do Rio Preto (17) 3216-8999
Blanco (Nakata) Av. Antonio Emmerich, 551,  - São Vicente (13) 3467-8200
Blanco - Filial 2 (Nakata) Av. Antonio Emmerich,456, - São Vicente (13) 3466-8000
Master (Nakata) Av Winston Churchil, 949, SB do Campo (11) 2598-8797
MJ Pneus (Nakata) Av. Armando Panuzo, 137, Sorocaba (11) 3222-6136
MJ Pneus - Filial 4 (Nakata) Av. Itavuvu,1740, Sorocaba (11) 3326-0009
MJ Pneus - Filial 2 (Nakata) Av. Ipanema, 1888, Nova Sorocaba - Sorocaba (11) 3223-1888 
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econômico
Renault Logan

Bonito e

Sensor de estacionamento está disponível como opcional

O novo Renault Lo-
gan ficou bonito. 
Isso é fácil de ver. 

Mas ficou também eco-
nômico, principalmente a 
versão com motor 1.0 litro 
16V Hi-Power, a avaliada 
nesta reportagem.

Com 77 cv de potência 
quando abastecido com 
gasolina, chegou a fazer, de 
acordo com o computador 

de bordo, 18 km/l no ciclo 
urbano, com trânsito leve 
e velocidade média de 30 
km/h. Algo realmente im-
pressionante, por se tratar 
de um carro reativamente 
grande, espaçoso e com 
1028 kg de peso.

O computador de 
bordo escolhido pela Re-
nault  possui, a propósito, 
um excelente programa 

Media Nav, no centro, inclui computador de bordo e GPS

de auxílio ao motorista, 
que indica se a forma de 
condução está ou não 
econômica, por meio de 
notas em três  quesitos: 
aceleração, troca de mar-
chas e antecipação. 

Quanto mais suave 
é a aceleração, melhor. 
Quanto mais próximo do 
tempo ideal é feita a tro-
ca de marchas, melhor, e 
quanto maior a distância 
percorrida sem acelerar, 
melhor. Em tempo, o 
carro tem no painel um 
indicador do melhor tem-
po de troca de marchas. 
Basta seguir o indicador 
para ter 100% de aprovei-
tamento no quesito troca 
de marchas.

Este módulo do com-
putador de bordo indica 
ainda a distância percorri-
da, a duração, o consumo 

médio, o consumo total 
em litros de combustí-
vel, a velocidade média e 
também uma informação 
muito interessante, que 
é a distância percorrida 
sem consumo.

Em uma viagem para 
o litoral sul de São Pau-
lo,  de ida e volta, foram 
impressionantes 60 km 
percorridos sem consu-
mo em um total de 170 
km, algo em torno de 
35% do trajeto.

Vida a bordo
Em relação ao Logan an-
terior, o novo melhorou 
bastante o desempenho 
e, mesmo sendo um carro 
de velocidade final baixa, 
se comporta muito bem 
até os 100 km/h. Acima 
disso, o motor já começa 
a ficar áspero e também 

passa a sentir mais o peso 
do carro e do vento, e 
por isso é recomendado 
apenas para quem utiliza 
predominadamente no 
circuito urbano. Aspereza 
no motor 1.0 litro da Re-
nault é uma constante que 
já dura anos, mas apesar 
disso este é um propulsor 
robusto, que apresenta 
baixo índice de manu-

tenção, o que compensa 
mantê-lo na linha.

O acabamento é sim-
ples, cheio de plásticos 
duros, com um painel 
simples e sem termôme-
tro, uma tendência cruel 
dos novos modelos, pois 
o motorista só fica saben-
do que o motor está so-
breaquecendo quando é 
tarde demais.

A versão de entrada custa a partir 
de R$ 29.890,  sem ar-condicionado 

nem direção hidráulica

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com gasolina chegou a fazer 18 km/l no circiuto urbano, 
porém motor 1.0 l vai bem somente até os 100 km/h

O painel é simples, sem termômetro; porta-malas de 510 litros e apenas 2 encostos atrás

Curtas

Ficha técnica
Novo Logan 1.0 16V Hi-Power

Motor: dianteiro, 4 cilindros, 16 válvulas, flex
Cilindrada: 999 cm³

Potência: 80/77 cv a 5.750 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 10,5/10,2 kgfm a 4.250 rpm (e/g)

Câmbio: manual – 5 marchas
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 185/65 R15

Freios: disco sólido na dianteira (259 mm) e tambor na traseira 
(178 mm ou 203 mm, quando equipado com direção hidráuli-

ca), ABS com EBD
Dimensões: comprimento, 4.349 mm; largura, 1.733 mm; altu-

ra, 1.529; entre-eixos, 2.635 mm
Peso: 1.028 kg

Volumes: porta-malas – 510 l; tanque de combustível: 50 l
Desempenho: 0 a 100 km/h em 14,2/14,3 s (e/g); velocidade 

máxima de 163/160 km/h (e/g)
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Avaliação

restrições
Chevrolet Onix 

Econômico, mas com
Sistema de iluminação “leve-me” sem sensor crepuscular 

atrapalha usuário que acaba rodando com faróis apagados

Bom de aceleração, não perde muita potência em subidas

Ser bonito e econô-
mico são atributos 
fortes em um auto-

móvel, e isso o Chevrolet 
Onix 1.0 l tem. Mas não é 
tudo. “É um bom carro, 
mas existem detalhes que 
me incomodaram”, afir-
ma o consultor automo-
tivo do Jornal Farol Alto, 
Júlio de Souza, da Souza 
Car, que avaliou a versão 

LT do modelo da Chevro-
let e deu nota 8 no geral 
pelo veículo. 

Para o consultor, o 
Onix se destaca em consu-
mo e desempenho. “Ape-
sar de ser 1.0 l, é um carro 
que na estrada responde 
bem, tem boa aceleração 
e nas subidas não perde 
tanta potência”, afirma. 
“Além disso é excelente de 

Puxador da porta não convenceu o consultor Júlio de Souza

consumo; havia meio tan-
que de gasolina, abasteci 
com mais R$ 30 de etanol e 
rodei 240 km. Quando pa-
rei havia os mesmos meio 
tanque de antes de abaste-
cer”, comenta.

Vida a bordo
Mas, nem tudo são flores. 
Júlio ficou incomodado 
com o sistema de ilumi-
nação do painel, e com o 
sistema de luz “leve-me”,  
em que as luzes externas 
do carro se acendem au-
tomaticamente ao des-
travamento das portas 
pelo controle remoto. “O 
painel e os faróis acen-
dem automaticamente ao 
destravar a porta, mas 
o painel fica aceso e os 
faróis não, pois não há 
sensor crepuscular, e isso 
engana o motorista, pois 

como está tudo iluminado 
por dentro, a sensação é 
que os faróis permanece-
ram ligados. Tenho repa-
rado na rua e percebido 
diversos carros da GM 
rodando com os faróis 
apagados a noite e esta é 
a razão”, comenta.

Outro item que dei-
xou o consultor insatis-
feito foram os bancos. “A 
espuma é dura e descon-
fortável. Em uma viagem 
de mais de duas horas, 
torna-se cansativo ficar 
dentro do carro”, diz. 

Além disso, no banco 
traseiro há apenas dois en-
costo de cabeça, sendo que 
o carro é considerado para 
cinco passageiros. Assim, 
falta um encosto, o que 
pode comprometer a segu-
rança do quinto usuário. 

A ergonomia do carro 

também foi criticada pelo 
consultor. “A posição dos 
botões do vidro elétrico e 
do puxador da porta in-
comodaram, pois estão 
muito diferentes do ha-
bitual, principalmente o 
puxador, que obriga a le-
var o braço para trás para 
alcançá-lo. Normalmente, 
é só esticar o braço em li-
nha reta e pronto”, diz. 

Elogiado pelo consumo, 
ficou devendo em 
ergonomia e conforto

Fotos: Alexandre Akashi

O painel de moto acende sozinho; porta-malas com 280 litros, bancos duros e desconfortáveis

Ficha técnica
Chevrolet Onix 1.0 l LT
Motor: dianteiro, 4 cilindros, 8 válvulas, flex
Cilindrada: 999 cm³
Potência: 80/78 cv a 6.400 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 9,8/9,5 kgfm a 5.200 rpm (e/g)
Câmbio: manual – 5 marchas
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 185/70 R14
Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, ABS 
com EBD
Dimensões: comprimento, 3.930 mm; largura, 1.964 mm; altu-
ra, 1.484; entre-eixos, 2.5228 mm
Peso: 1.019 kg
Volumes: porta-malas – 280 l; tanque de combustível: 54 l
Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,0/10,6 s (e/g); 
velocidade máxima de 180 km/h (e/g)

Júlio de 
Souza é 
engenheiro 
elétrico for-
mado pela 
Universidade 
de Mogi das 
Cruzes. Atualmente é proprietário 
da Souza Car, oficina de reparo 
automotivo existente há 16 anos. 
Fez curso técnico em eletrônica 
pelo Senai, além de diversos cur-
sos de especialização em mecânica 
automotiva, também pelo Senai.

Nota 8

Perfil do avaliador
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Ficha técnica
Gol Seleção 1.6 Total Flex

Motor: 1,6 l, dianteiro, transversal, 4 cilindros, 8 V
Cilindrada: 1.598 cm³

Potência: 104/101 cv a 5.250 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 15,6/15,4 kgfm a 2.500 rpm (etanol e gasolina)

Câmbio: manual – 5 velocidades
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 175/70 R14

Freios: disco ventilado na dianteira e 
tambor na traseira, ABS com EBD

Dimensões: comprimento, 3.890 mm; largura, 1.893 mm; 
altura, 1.464 mm; entre-eixos, 2.465 mm

Peso: 944 kg
Volumes: porta-malas - 285 l; 
Tanque de combustível: 55 l

Desempenho: 0 a 100 km/h em 9,7/10,0 s (e/g) 
velocidade máxima de 190/188 km/h (e/g)

Avaliação

campeão
VW Gol Seleção

Pacote

Na lateral, faixa com número 10 remete ao melhor jogador

Em homenagem à Se-
leção Brasileira de 
Futebol, a Volkswa-

gen conta com uma série 
especial, batizada de Sele-
ção, para os modelos Gol, 
Voyage e Fox, com motor 
1.0 l ou 1.6 l, câmbio ma-
nual ou automatizado.

Com visual que asso-
ciam à itens do jogo, como 
o detalhe da costura dos 

bancos e o desenho das 
rodas (opcional), em he-
xágonos, tais como a cos-
tura da bola, os modelos 
da série contam com di-
versos acessórios de série 
que permite a VW cobrar 
R$ 41.320 no modelo ava-
liado, um Gol Seleção 1.6 
l, com câmbio manual.

Entre os itens de sé-
rie, destaque para os vi-

Design do tecido dos bancos lembra costura de uma bola

dros elétricos nas quatro 
portas, direção com as-
sistência hidráulica, sis-
tema de som com USB e 
Bluetooth, I-System com 
ECO Comfort, que orien-
ta o motorista a dirigir de 
forma mais econômica, 
por meio de mensagens 
no painel, alarme keyless, 
chave do tipo canivete, 
travas e retrovisores elé-
tricos com o sistema “tilt-
down”, que regula auto-
maticamente o espelho 
retrovisor do lado do pas-
sageiro, apontando para 
o meio-fio toda vez que a 
marcha à ré é engatada.

O modelo avaliado 
contava ainda com sensor 
de estacionamento, item 
opcional que acresce R$ 
591 ao valor do veículo, 
assim como o ar-condi-
cionado (R$ 3.010), faróis 

e lanterna de neblina (R$ 
473), volante multifuncio-
nal (R$ 299) e as rodas (R$ 
858). No total, o Gol ava-
liado custa R$ 46.551.

O consultor automoti-
vo Júlio de Souza, da Sou-
za Car, avaliou o modelo e 
ficou surpreendido com a 
performance do veículo. “O 
motor está muito esperto, 
respondeu bem às acelera-
ções, e mostrou que sabe 
jogar bonito”, comentou.

Vida a bordo
Com tantos bons itens 
de série e opcionais fica 
difícil não gostar do mo-
delo. “Com esta versão, 
o que a VW oferece é 
fantástico, mas o preço é 
salgado”, afirma. 

Júlio comenta ainda 
que o carro é bem de es-
tabilidade e consumo com 

O maior defeito do carro é 
preço, que todo equipado 

chega a R$ 46.551

JFA

Fotos:Alexandre Akashi

Com diversos itens de série e todos opcionais disponíveis, 
modelo leva nota 9 do consultor automotivo Júlio de Souza

Painel de instrumentos completo; porta-malas de 280 litros; apenas dois encostos de cabeça atrás

ambos combustíveis, po-
rém ficou com o pé atrás 
após testar o Fox Seleção 
1.6 l de uma cliente. “Não 
era tão bom quanto o de 
imprensa, tinha muitos 
barulhos internos e de 
suspensão”, afirma. “O 
Gol não tinha um detalhe 
fora do lugar, mas o Fox 
da cliente foi uma decep-
ção”, diz.

Júlio de 
Souza é 
engenheiro 
elétrico for-
mado pela 
Universidade 
de Mogi das 
Cruzes. Atualmente é proprietário 
da Souza Car, oficina de reparo 
automotivo existente há 16 anos. 
Fez curso técnico em eletrônica 
pelo Senai, além de diversos cur-
sos de especialização em mecânica 
automotiva, também pelo Senai.

Nota 9

Perfil do avaliador




