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Editorial

2015 começa com dúvi-
das, demissões e vio-
lência no Brasil e no 

mundo. Será competente 
este novo ministério que a 
presidente Dilma Rousseff 
acaba de nomear? Terão 
eles a coragem e capacida-
de de promover os ajustes 
que o País precisa para 
voltar a crescer economica-
mente? Eles sabem o que 
deve ser feito?

Na dúvida, melhor 
precaver do que remediar, 
e é justamente assim que 
muitos consumidores es-
tão agindo, pois com tantas 
incertezas é difícil saber o 
que virá a seguir. Nada é 
garantido. A renda de hoje 
pode não haver amanhã 
e assim, como é possível 
comprometer ainda mais o 
orçamento doméstico?

Na indústria automo-
tiva, os números mostram 
um quadro de recessão eco-
nômica na ordem de 7,1% 
nas vendas de carros zero 
Km em 2014 em relação a 
2013, segundo a Anfavea. 
E a entidade divulga ainda 
que a quantidade de em-
pregos nas montadoras caiu 
7,9% no mesmo período. 
Isso sem contar as recentes 
demissões na Volkswagen 
e Mercedes-Benz.

A perda de empregos  
é resultado direto da redu-
ção de produção, que em 
2014 foi 15,3% menor do 

que em 2013. Isso mesmo, 
as plantas brasileiras de au-
tomóveis produziram bem 
menos carros em 2014. Por 
que? Boa pergunta. Estra-
nho é que ninguém fala em 
recessão econômica...

No setor de motocicle-
tas, os números também 
não foram bons em 2014. 
Segundo a Abraciclo, a 
produção recuou 9,3% em 
2014, enquanto as vendas 
foram 10,2% do que 2013.

Expectativas
Apesar disso, as entidades 
mostram-se otimistas, as-
sim como grande parte dos 
empresários e executivos. 
O discurso padrão é de 
um primeiro semestre de 
ajustes e retomada de cres-
cimento no segundo semes-
tre, uma vez que este ano 
não há mega eventos (Copa 
do Mundo e Eleições) para 
atrapalhar as atividades de 
bens de consumo. 

Tanto Anfavea quanto 
Abraciclo projetam estabili-
dade na venda de veículos 
novos em 2015. A asso-
ciação dos fabricantes de 
automóveis acredita ainda 
em um pequeno aumento 
na produção, algo em torno 
de 4,1% sobre o produzido 
em 2014, e um crescimento 
pífio em exportações de 1%. 
Seriam bons números se 
não houvesse ainda tanta 
dúvida...

E o aumento de pro-
dução da Anfavea pode 
ainda ser mascarado pelas 
novas marcas que devem 
finalizar investimentos das 
novas plantas em 2015 e 
começar a montar carros 
no Brasil, como parte do 
acordo do Inovar-Auto. 
Assim, a única certeza é de 
que nada é certo.

Mas, fato é que nenhu-
ma crise dura para sempre, 
porém só termina depois 
que começar e para muitos 
no governo Federal, ain-
da nem começou, pois fica 
melhor na foto mudar as 
regras do jogo do que real-
mente tentar vencer. 

Violência
Esse editorial não pode 
deixar de comentar sobre 
a barbárie dos atentados 
ao Charlie Hebdo. Foi um 
ato covarde de pessoas 
intolerantes sem o míni-
mo bom senso da vida em 
sociedade e do que é ser 
humano pensante. Ato co-
metido por criaturas que 
se assemelham a robôs 
pré-programados a tocar 
o terror independente de 
quem seja, simplesmente 
pois não aceitam brincadei-
ras, mesmo sendo de gosto 
duvidoso. 

Imaginem que se em 
algum momento este peri-
ódico criticar algum mode-
lo de veículo por qualquer 

questão e no dia seguinte 
uma facção de engenhei-
ros e projetistas sem noção 
resolve invadir a redação a 
tiro porque onde já se viu 
escrever que determinado 
modelo é mais feio do que 
o outro? Pois é. É assim que 
vivemos hoje. 

Falar de falta de bom 
senso me fez lembrar de um 
post que me foi comparti-
lhado no Facebook, dando 
conta de um motorista que 
foi parado por um policial 
rodoviário e levou uma 
multa por estar dirigindo 
com uma mão só enquanto 
a outra colocava um drops 
de menta na boca... Multa 
média e 5 pontos na CNH, 
segundo o código de trânsi-
to. O guarda estava errado? 
Pela lei, não. Foi errado la-
vrar a multa? Com certeza, 
sim. Quanta falta de bom 
senso! É desse tipo de auto-
ridade que tenho medo.

Agora imaginem como 
será quando os primeiros 
carros autônomos chega-
rem ao mercado. Várias 
montadoras já trabalham 
nisso. Será que nossas leis 
conseguirão acompanhar 
essa evolução? 

Realmente, este é um 
ano de muitas dúvidas, 
ainda...

Boa leitura
Alexandre Akashi

Editor
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curtas

A Nakata acaba de 
disponibilizar no mer-
cado de reposição novos 
componentes de suspen-
são e direção para os 
modelos Hyundai HB20, 
Azera e Sonata, ano/
modelo 2012 a 2014.

Do compacto, a fa-
bricante de autopeças 
disponibiliza as bieletas 
dianteiras de ambos os 
lados, assim como os 

terminais de direção e 
terminal axial.

Já do Azera e Sonata, 
estão disponíveis as bie-
letas dianteiras direita e 
esquerda.

Nakata lança itens peças de 
suspensão e direção para HB20

Peças são bieletas e terminais

JFA

Divulgação
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Jipe da Brabus conta com 700 cv de potência
O jipe ao lado é o bicho! 

Trata-se do G63 BRABUS 
700, um Mercedes-Benz 
G63 AMG apimentado. 
Sim, isso é possível e a res-
ponsável é a Brabus Ger-
many, empresa alemã, 
claro, especializada em dar 
um toque a mais nos já pos-
santes AMG. O bacana é a 
que a Brabus conta com im-
portador oficial no Brasil, a 
Strasse.

O G63 BRABUS 700 é 
equipado com motor V8 
biturbo 700hp e 960Nm 
de torque e vai de 0 a 
100km/h em 4,9 segundos, 
com velocidade máxima 
limitada eletronicamente 
em 230Km/h. Custa a par-
tir de US$565 mil e vem de 
série com suspensão regu-
lável, rodas 21” forjadas 
e mais resistentes, pneus 
mais largos e de  perfil 

mais baixo, sistema de 
exaustão que deixa o ronco 
do motor mais esportivo 
ou mais discreto.

Sob o capô, dutos ba-
nhados a ouro no  motor, 
para melhor dissipação do 
calor. No interior, pinos de 
porta Brabus, pedais de alu-
mínio, soleiras iluminadas, 
tapetes e paddle shifts Bra-
bus Race. Como opcionais 
rodas aro 22 ou 23. JFA

Recall de Mini Cooper
Os mo-

delos  Mini 
Cooper e 
Mini Coo-
per S fabri-
cados entre 
agosto de 
2014 e setembro 2014 de-
vem comparecer a uma 
concessionária da marca 
para o ajuste no mecanis-
mo de inclinação dos ban-
cos dianteiros. 

Segundo a marca, 
os parafusos devem ser 
ajustados, pois os ban-

cos diantei-
ros podem 
destravar-se 
e gerar um 
m o v i m e n -
to abrupto, 
ocasionando 

acidentes. Não é neces-
sária a troca de nenhuma 
peça. Para verificar se sua 
unidade está dentro do 
sequenciamento de chas-
sis desta campanha 0800 
707 3578, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 19h, 
ou www.mini.com.br.

Divulgação

Mais airbags defeituosos
D i v e r -

sas marcas 
já chama-
ram recall 
de airbags, 
inclusive a 
Honda, que 
volta a convocar proprie-
tários de Civic, CR-V, 
Accord e Fit, fabricados 
entre 2003 e 2007 (veja no 
site do Jornal Farol Alto - 
www.jornalfarolalto.com.
br - a lista completa dos 
modelos e numeração de 
chassis).

O pro-
blema é a 
e s t r u t u r a 
do inflador, 
que caso 
seja aciona-
do, pode se 

romper e projetar frag-
mentos metálicos dentro 
do veículo. A Honda pede 
para confirmar a necessi-
dade de reparo, uma vez 
que nem todos os veícu-
los dentro dos intervalos 
relacionados estão envol-
vidos na campanha.

Divulgação

JFA

Defeito é no banco dianteiro Inflador pode ferir passageiro

JFA

Evento reúne Clássicos BR
No fim 

de semana 
de 23 a 25 
de janeiro, 
ocorre na 
Hípica pau-
listana o 1º 
Clássicos Brasil, encontro 
organizado por José Ricar-
do de Oliveira, da ZR So-
luções Automobilísticas, 
que contará com a expo-
sição de cerca de 500 au-
tomóveis, como Charger 
RT, Opala SS, Fusca ‘Pé de 
Boi’, Gordini ‘Teimoso’, 

Romi Isetta. 
Os ingressos 
custam R$ 
25.

A l é m 
de carros 
n a c i o n a i s 

antigos, o evento contará 
com lazer para toda famí-
lia: Espaço Kids e Espaço 
Mulher, área de alimenta-
ção com bar central e Food 
Trucks, e feira com 30 ex-
positores. O Clube Hipico 
fica na Rua Visconde de 
Taunay, 508.

Devem participar 500 veículos

JFA

Dutos banhados a ouro para melhor dissipação do calor. Preço: a partir de US$ 565mil

Divulgação

Divulgação

Citroën C4 turbo GDI agora é bicombustível
A Citroën acaba de lançar 

a versão flex do sedan C4 com 
motor turbo de injeção direta e 
inicia uma nova era evolutiva 
em motores no Brasil. Antes da 
Citroën, apenas a BMW dispu-
nha de tal tecnologia no merca-
do. O Ford Focus chegou perto, 
porém o motor 2.0 Direct Flex é 
aspirado.

Segundo a Citroën, entre 
as alterações necessárias para a 
transformação do motor THP 
em flex estão o remapeamento 

da central de gerenciamento ele-
trônico do motor, calibrada para 
que o motor seja elástico e ofere-
ça boas retomadas de velocida-
de, utilização de bomba de alta 
pressão de 200 bar, e bomba de 
combustível pilotada e reforça-
da para o contato com o etanol.

Ainda no desempenho, a 
Citroën informa que reforçou os 
mancais no eixo do turbo e de-
senvolveu nova cartografia do 
pedal de aceleração.

O câmbio é automático de 

seis velocidades, Aisin AT6 
III, que segundo a montadora 
é mais compacta,  com menor 
peso e novo conversor de tor-
que, além de relação de trans-
missão 11% mais longa.

Com as mudanças, o novo 
THP Flex rende 173/166 cv de 
potência a 6.000 rpm (etanol/
gasolina), com torque máximo 
de 240 Nm a 1.400 rpm. Dispo-
nível em duas versões: Tendan-
ce a R$ 78.790 e Exclusive, por 
R$ 85.490.Com a nova motorização, modelo ganhou potência e ficou mais caro

Divulgação
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mais vida
Volkswagen Gol Rallye 1.6l

Agora com muito
Modelo conta com motor 1.6l de 120 cv, mais ágil e gostoso 

de dirigir, porém preço assusta: cerca de R$ 53.000

Versão conta com pedaleiras esportivas de alumínio

Depois de quase três 
décadas de fabri-
cação, o Gol não 

chama a atenção por onde 
passa. E nem poderia ser 
diferente. Mas no caso da 
versão Rallye 2015, a histó-
ria é outra. A Volkswagen 
adotou para o modelo um 
novo motor, o MSI 1.6l, 120 
cv de potência, resultado do 
projeto tricilíndrico do up!. 

O saldo é melhor desempe-
nho e menor consumo de 
combustível, somando ao 
ótimo casamento com a cai-
xa de transmissão manual 
de cinco marchas, que tem 
engates precisos.

Durante uma semana 
rodamos com o veículo en-
tre estrada e cidade, e não 
foi difícil constatar que o so-
matório propulsor, câmbio 

Aos 2.000 giros, motor responde bem. Mérito da transmissão

e conjunto de suspensão 
deram mais vida ao Gol. 
Verdade que a configura-
ção Rallye é muito diferen-
te se comparada as demais 
versões do compacto, a co-
meçar pelo preço, cerca de 
R$ 53 mil. Claro que neste 
valor estão incluídos alguns 
equipamentos como rádio 
CD player com MP3, entra-
da USB, Bluetooth; volante 
multifuncional, sensor de 
estacionamento. Já a lista 
de opcionais como a cor 
Laranja Canyon, retrovisor 
interno eletrocrômico, lim-
pador do para-brisa com 
temporizador e sensores 
de chuva e crepuscular dei-
xam o carrinho acima de R$ 
53 mil. Valor discutível pois 
continua sendo o conheci-
díssimo Gol.

Só que até é possível 
esquecer em qual veículo 

se está quando chega a hora 
de avaliar. É ai que surge 
a diferença em relação aos 
outros irmãos. Aos dois 
mil giros, o motor responde 
muito bem seja na cidade 
ou na estrada. Mérito para 
a transmissão. A suspensão 
mais alta (28mm) é outra di-
ferença da versão, aumenta 
o conforto principalmente 
em pisos irregulares, e não 
chega a prejudicar a estabi-
lidade. O carro é sempre na 
mão do motorista.

Em termos de consumo 
o Rallye não deixa a de-
sejar. Durante a avaliação 
chegou, segundo o compu-
tador de bordo, acima dos 
11,5 km/l, em estrada e na 
cidade na faixa de 8,7km/l. 
Uma média positiva, se for 
levado em comparação ao 
Gol menos “aventureiro”.

Ainda que a todo ins-

tante sejamos lembrados 
que estamos à bordo do 
Gol - basta ver o espaço 
para quem viaja no banco 
traseiro – o carrinho conta 
com um equipamento que 
pode ser bem útil e ajudar 
o motorista mais distraído 
a economizar combustível: 
um indicador de marchas. 
Quanto a acústica, é ver-
dade que o ronco do motor 

invade a cabine, mas não 
chega a ser um grande pro-
blema, é suportável.

Para um carro que 
custa acima de R$ 50 mil, 
alguns pontos pesam con-
tra, como a simplicidade 
do acabamento (embora o 
plástico seja de boa quali-
dade), altura do banco do 
motorista, baixo demais e 
sem regulagem.

Suspensão é 28mm 
mais alta do que o 
modelo normal

Fotos: Antonio Puga

Sem grandes mudanças, já não chama mais atenção; porta-malas de 285l; painel é completo

Ficha técnica
Volkswagen Gol Rallye 1.6l
Motor: dianteiro, 4 cilindros, 16V, Flex
Cilindrada: 1.598 cm³
Potência: 110/120cv a 5.750 rpm (gasolina/etanol)
Torque: 15,8/16,8 kgfm a 4.000 rpm (gasolina/etanol) 
Câmbio: manual – 5 velocidades
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 195/50 R16
Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira 
(232mm), ABS 
Dimensões: comprimento, 3.924mm; largura, 1.659mm; altura, 
1.491mm; entre-eixos, 2.467mm
Peso: 1.043kg
Porta-malas: 285l
Tanque de combustível: 55l
Desempenho: 0 a 100 km/h – 9,9s/9,5s (g/e); velocidade 
máxima: 184/190Km/h (g/e)
Consumo (Km/l): cidade – n/d; estrada – n/dPor Antonio Puga

do Rio de Janeiro

Divulgação
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Ficha técnica
Novo Fox Bluemotion 1.0l Total Flex

Motor: dianteiro, 3 cilindros, 12 V
Cilindrada: 999 cm³

Potência: 82 cv/75 cv a 6.250 rpm  (etanol/gasolina)
Torque:  10,4 mkgf/9,7 mkgf a 3.000 rpm (e/g)

Câmbio: manual – 5 velocidades
Direção: eletro-hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 175/70 R14

Freios: disco ventilado na dianteira (256 mm) e tambor na 
traseira (200 mm), ABS com EBD

Dimensões: comprimento, 3.868 mm; largura, 1.660 mm; altu-
ra, 1.555 mm; entre-eixos, 2.467 mm

Peso: 1032 kg
Volumes: porta-malas 270 l; tanque de combustível: 50 l

Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 13,6 s/13,9 s 
(e/g); velocidade máxima de 167 km/h/165 km/h (e/g)

Consumo (Km/l): cidade – 8,8/12,7 (e/g); estrada – 9,9/14,4 
(e/g)

bonito
Volkwsagen Novo Fox Bluemotion

Mais confortável e

De relance, traseira se confunde com do VW Novo Golf

No ano passado, o 
compacto Fox foi 
o primeiro mode-

lo da Volkswgen a receber 
o novo motor 1.0 de três 
cilindros, que hoje equipa 
também o subcompacto 
up! Na época, avaliamos 
o Bluemotion e destaca-
mos o baixo consumo e o 
elevado nível de vibração 
do motor.

O modelo 2015 ga-
nhou novo visual e ficou 
muito parecido com o 
Volkswagen Golf, princi-
palmente a traseira com 
as lanternas horizontais 
que invadem a porta do 
porta-malas. 

O conjunto motor-trans-
missão, porém, permece o 
mesmo três cilindros de 82 
cv (etanol) e câmbio manu-

O conforto aumentou, mas espelhos externos são manuais

al de 5 velocidades. 
No entanto, o nível 

de conforto aumentou, 
agora com quatro portas 
e vidros dianteiros elétri-
cos de série. O ar-condi-
cionado é opcional, mas 
a unidade avaliada era 
completa de fábrica, com 
todos os opcionais: alar-
me com controle remoto 
na chave tipo canivete, 
ar-condicionado, sistema 
de som e computador de 
bordo com comandos no 
volante , faróis e lanternas 
de neblina e sensores de 
estacionamento diantei-
ros e traseiros. 

Com tudo isso, o preço 
do carro sobe de R$ 41.586 
para R$ 49.288. Se a pintura 
for sólida (branco ou pre-
to), cai para R$ R$ 40.390.

O veículo avaliado 
passou por diversas situ-

ações de tráfego e no que 
diz respeito a economia, 
continua excelente, apesar 
de o novo modelo estar 39 
quilos mais pesado, por 
conta das duas portas adi-
cionais e das mudanças 
estéticas, que deixaram 
o carro um pouco maior, 
tanto em comprimento, 
quanto em largura e tam-
bém na altura (respecti-
vamente 45 mm, 3 mm e 
10 mm). Com tudo isso, 
o porta-malas cresceu 10 
litros, agora com 270 l de 
capacidade de carga.

Vida a bordo
Durante a semana de tes-
tes o modelo foi avaliado 
em circuito urbano com 
tráfego livre, intenso e con-
gestionado, assim como 
rodoviário com trechos 
sinuosos de serra e longas 

retas. Em todas essas si-
tuações, destacou-se pela 
elasticidade do motor, 
principalmente na subida 
da serra feita quase total-
mente em terceira marcha, 
sem necessidade de redu-
zir, mesmo em trechos de 
aclive mais intenso e cur-
vas fechadas (somente foi 
preciso reduzir ao deparar 
com veículos mais lentos 

na faixa da esquerda).
E, mesmo nessa situ-

ação, o consumo médio 
foi excelente. Na subida 
da serra, manteve média 
de 10 km/h abastecido 
com etanol, sendo que na 
viagem inteira, a média 
foi de 18 km/l. Ao todo 
foram percorridos 530 km 
em um bate-volta de São 
Paulo-Ubatuba.

O conjunto óptico, a 
grade e o para-choque 

dianteiro são novos

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com visual renovado, ficou mais elegante e passível de ser 
confundido com o Novo Golf, principalmente a traseira

O painel também é mais moderno; o porta-malas leva agora 270l, e o banco traseiro é regulável

Avaliação
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tão caro?
Chevrolet Ônix Automático

Por que precisa ser
Câmbio automático de seis velocidades é muito bom, mas 

com preço acima de R$ 56.000, é quase impossível

Relativamente confortável, destaque é o sistema MyLink

Entre os modelos 
compactos com 
transmissão au-

tomática disponíveis no 
mercado, o Chevrolet 
Onix é uma das opções a 
serem consideradas, prin-
cipalmente pelo excelente 
câmbio de seis velocida-
des que equipa o modelo.

Infelizmente, o motor 
1.4l flex de 106 cv (etanol) 

não é dos melhores, ape-
sar de ser valente e econô-
mico. Claro é que muito 
melhor do que os antigos 
1.8l que a GM insiste em 
usar no Spin e Cobalt, 
mas imaginem o quanto 
seria gratificante ter um 
Onix automático com o 
mesmo motor do 1.8l do 
Cruze.

Voltando à realidade, 

Traseira é bem equilibrada, e conta com aerofólio de série

outro impeditivo para 
que o Onix automáti-
co seja um carro para as 
massas é o preço. A ver-
são mais barata custa R$ 
39.190 (sem câmbio auto-
mático e com motor 1.0), 
e a mais cara, idêntica à 
avaliada, R$ 56.560 (ver-
são LTZ, motor 1.4l, com 
câmbio automático - R$ 
4.180, pintura metálica - 
R$ 1.150).

O site da Chevrolet 
anuncia que o preço é ne-
gociável nas concessioná-
rias, mas mesmo com um 
desconto de 10%, ainda 
custará mais de R$ 50.000, 
e R$ 50.000 em um carro 
compacto é muito dinhei-
ro. Ou não?

Vida a bordo
Indiscutivelmente, o 
câmbio automático é um 

aliado do motorista que 
enfrenta trânsito cada dia 
mais caótico. O confor-
to de não precisar pisar 
na embreagem é sentido 
quando chega em casa 
com mais disposição para 
as tarefas do lar.

Por ser modelo topo 
de linha, o Onix automá-
tico LTZ vem com uma 
série de equipamentos de 
fábrica bem interessantes, 
como o sistema multimí-
dia MyLink, porém para 
ser utilizado em 100% da 
potencialidade é preciso 
comprar os aplicativos. 
Nada muito caro, mas al-
guns poderiam ser ofere-
cidos como cortesia, como 
o navegador GPS.

Porém, as moderni-
dades terminam por ai e, 
de certa forma, há espaço 
no Onix para grandes me-

lhorias. Um exemplo é o 
uso de direção hidráulica. 
Grande parte dos mode-
los da concorrência já têm 
assistência elétrica que 
não rouba potência do 
motor e ajuda a economi-
zar combustível. 

Podia ter também 
ajuste de profundidade do 
volante, que conta apenas 
com regulagem de altura. 

E, pelo preço, um sistema 
de ar-condicionado mais 
sofisticado, digital, e por 
que não dual zone?

Além disso, como se-
gurança nunca é demais, 
um controle de estabili-
dade é sempre bem-vin-
do. Ou seria pedir demais 
por ‘míseros’ R$ 56.560? 
Pensem nisso antes de 
abrir a carteira...

Mesmo após 2 anos 
do lançamento, design 
continua moderno

Fotos: Alexandre Akashi

O painel é moderno e simples, o porta-malas, pequeno (280l), atrás, apenas dois apoios de cabeça

Ficha técnica
Chevrolet Onix 1.4 Automático
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.4l, 8V, flex
Cilindrada: 1.389cm³
Potência: 106/98 cv a 6.000 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 13,9/ 12,9 kgfm a 4.800rpm (e/g)
Câmbio: automático - 6 velocidades
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 185/65 R15
Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, ABS 
com EBD 
Dimensões: comprimento, 3.930 mm; largura, 1.705 mm; altu-
ra, 1.484 mm; entre-eixos, 2.528 mm
Peso: 1.108 kg
Volumes: porta-malas - 280 l; tanque de combustível: 54 l
Desempenho: 0 a 100 km/h - 12/12,7 (e/g); velocidade máxima: 
171/171Km/h  (e/g)
Comsumo (Km/l): cidade - n/d; estrada - n/d
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Ficha técnica
Citroën AIRCROSS Exclusive Manual

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16V, 1.6l, Direct Flex 
(etanol/gasolina)

Cilindrada: 1587 cm3
Potência: 122 a 5.800 rpm/115cv a 6.000 rpm (e/g)

Torque:  16,4/15,5Kgfm a 4.000 rpm (e/g)
Câmbio: manual de 5 velocidades

Direção: hidráulica
Tração: dianteira

Pneus: 205/60 R16
Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, com 

ABS, EBD
Dimensões: comprimento, 4.279mm; largura, 1.723mm; altura, 

1.697mm; entre-eixos, 2.540mm
Peso: 1.411kg

Volumes: porta-malas - 403l; tanque de combustível: 55l
Desempenho: 0 a 100 km/h: n/d; velocidade máxima n/d

Comsumo (Km/l): cidade - n/d; estrada - n/d

aventureiras
Citroën Aircross

Prendas domésticas

Visibilidade se destaca graças à fina e envidraçada coluna A

Até pouco tempo, 
não tinha muita 
certeza de que 

tipo de motorista se sen-
tiria atraído pelo  Citroën 
AIRCROSS. Porém, como 
diz o ditado, para toda 
panela há uma tampa. 

Com estilo marcante 
de uma obra de arte in-
compreendida, mescla 
diferentes categorias em 

um modelo compacto de 
posição elevada de diri-
gir sem necessariamente 
revelar beleza estética, 
porém com inegável con-
forto interno aos cinco 
ocupantes que pode levar.

Para a montadora, é 
um SUV Compacto de 
estilo contemporâneo 
criado para uso urbano. 
Vale lembrar que foi de-

Estepe na tampa do porta-malas tira um pouco a visão traseira

senvolvido com base no 
C3 Picasso, que não leva 
o nome do pintor impres-
sionista à toa.

Disponível em duas 
versões, Tendance e Ex-
clusive, ambas com mo-
tor 1.6l Flex Start (sem 
tanquinho), de 122 cv de 
potência máxima (eta-
nol), custa a partir de R$ 
58.990. A versão avalia-
da era a topo de linha, 
Exclusive, com câmbio 
manual de cinco velo-
cidades, que custa R$ 
64.290 e conta com opcio-
nais interessantes como 
piloto automático com 
limitador de velocidade, 
ar-condicionado digital, 
sensor de chuva, faróis 
com acendimento auto-
mático, sistema de som 
com bluetooth e coman-
dos no volante e bancos 

em couro. Mesinhas do 
tipo avião completam a 
lista de itens exclusivos 
da versão.

De novidade, a ver-
são 2015 do modelo conta 
com sensor de estaciona-
mento traseiro de série 
para todas as versões, assi 
como faróis com máscara 
negra e acabamento na 
cor grafite nas barras do 
teto, molduras dos faróis 
de milha e estribos.

Vida a bordo
Como disse, é inegável 
o conforto interno. E o 
motorista que gosta de 
dirigir em posição ele-
vada, tende a amar este 
carro por isso. Foi o que 
aconteceu com a esposa 
do nosso consultor  auto-
motivo Francisco Carlos 
de Oliveira, da Stilo Mo-

tores,  Iris Spirigoni de 
Oliveira, que por alguns 
dias utilizou o modelo no 
dia a dia. “Que carro gos-
toso de dirigir”, afirmou 
ao devolvê-lo. 

Segundo Iris, a posi-
ção elevada e a boa visi-
bilidade graças às finas 
colunas A, aliado ao bom 
desempenho do motor 
são os pontos fortes do 

AIRCROSS. 
Mas, o modelo da Ci-

troën não agradou nosso 
consultor. Segundo Oli-
veira, o carro continua 
apresentando diversos 
barulhos típicos da mar-
ca, como ruído de batente 
dos amortecedores e de 
acabamento da carro-
ceria. “Além de tudo é 
feio”, comentou.

Estilo aventureiro e com 
pneus de uso misto, bom 

para ruas esburacadas

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com um conjunto de acessórios internos que fazem dele 
excelente carro de família, tem estilo de gosto duvidoso

O painel é bem equilibrado e funcional; porta-malas de 403l; passageiros contam com mesinhas

Avaliação
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Automotivo
Serviços

3 Pit Stops em 2015
Manutenção Preventiva

Consultores realizam
Os mutirões de revisão gratuita ocorrem nos meses de 

fevereiro, junho e outubro nas regiões Norte, Leste e Sul da 
cidade de São Paulo, respectivamente

Os Consultores 
Automotivos do 
Jornal Farol Alto 

iniciam 2015 determina-
dos a ampliar o trabalho 
iniciado no ano passado 
de conscientização dos 
motoristas sobre a im-
portância da manutenção 
preventiva e da inspeção 
técnica veicular anual 
obrigatória, como forma 
de prevenção a acidentes 
de trânsito. 

Para tanto, agenda-
ram três Pit Stops em 
2015, sendo o primeiro 
no dia 28 de fevereiro, no 
Telhanorte Zona Norte 
(Rua Coroa, 1396 - Vila 
Guilherme - entrada pela 
marginal Tietê, ao lado 
do Magazine Luiza). Os 
outros dois Pit Stops ocor-
rem nos dias 13 de junho e 
24 de outubro nas regiões 
Leste e Sul de São Paulo, 
respectivamente. O horá-
rio de funcionamento de 
todos é das 9h às 17h.

O Pit Stop é um mu-
tirão de revisão oferecido 
pelos Consultores Auto-
motivos do Jornal Farol 
Alto aos motoristas e mo-
tociclistas, gratuitamente, 
no qual são verificados os 
principais sistemas me-
cânicos, elétricos e de se-

gurança do veículo, com 
destaque para teste de 
emissões de gases (CO2 e 
HC), amortecedores, esca-
pamento, freios, embrea-
gem, correias, sistema de 
direção, iluminação inter-
na e externa, pneus, cintos 
de segurança, estepe, tri-

ângulo e macaco, extintor 
de incêndio etc.. 

“Nosso objetivo é 
mostrar ao proprietário 
a real situação de funcio-
namento do automóvel e 
motocicleta, e conscienti-
zá-lo dos benefícios de ro-
dar sempre com o veículo 

em perfeitas condições 
para ele e as pessoas em 
volta dele”, afirmam os 
Consultores, ao lembrar 
que entre os benefícios 
estão a maior segurança 
ao rodar, menor emissões 
de gases poluentes na at-
mosfera e menor custo de 

manutenção.
Os Consultores do 

Jornal Farol Alto são os 
proprietário de oficinas 
mecânicas Claudio Co-
beio, da CobeioCar, Luiz 
Carlos Bailone, da Luizi-
nho Reparação Automo-
tiva, Eduardo Topedo, da 

Ingelauto, Marcos de Cas-
tro, da Mecânica De Cas-
tro, Francisco Carlos de 
Oliveira, da Stilo Motores, 
Sergio Torigoe, do Centro 
de Diagnóstico Automoti-
vo Torigoe, Júlio de Sou-
za, da SouzaCar, e Valter 
Tartalho, da Somoto.

Alexandre Akashi

Foto: Google

Em fevereiro, o Pit Stop dos Consultores Automotivos do Jornal Farol Alto ocorre no dia 28, no Telhanorte Zona Norte (Marginal Tietê ao lado do Magazine Luiza)
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Balanço
Realizado em novembro 
do ano passado, o 1º Pit 
Stop dos Consultores 
Automotivos do Jornal 
Farol Alto foi um suces-
so, com a revisão de 53 
automóveis e 11 motoci-
cletas realizados no Te-
lhanorte Aricanduva, na 
zona Leste de São Paulo, 
com patrocínio de Perso-
nal Car, Ampri, Dayco, 
Nakata e ZF Services, e 
apoio da Telhanorte e 
IQA - Instituto da Quali-
dade Automotiva.

O resultado foi sur-
preendente, pois nenhum 
dos 64 veículos estava 
100% Ok. Entre os auto-

móveis, o item que mais 
apresentou diversida-
de foi a calibragem de 
pneus, seguido de pro-
blemas com amortecedor 
e palhetas de para-brisas. 
“Todos os carros que pas-
saram pelo Pit Stop tinha 
alguma coisa para fazer, 
por isso é preciso rever 
conceitos e prioridades, 
pois em geral, está ruim”, 
comenta o consultor au-
tomotivo Julio de Souza 
da SouzaCar.

Confira na tabela 
abaixo o percentual dos 
problemas encontrados.

Perfil
Os automóveis de pas-

seio avaliados eram de 
11 marcas diferentes: 
Chevrolet, Fiat, Ford, 
Volkswagen,  Citroën, 
Peugeot, Honda, Re-
nault, Hyundai, Toyota e 
Porsche, em um total de 
34 modelos: Citroën C3 
e Xsara; Fiat 500, Palio, 
Palio Adventure, Siena e 
Uno; Ford Courier, Ecos-
port, Fiesta e Ka,  Chevro-
let Astra, Caravan, Corsa, 
Meriva, Montana, Prisma 
e Vectra GT; Honda Ac-
cord, Civic e Fit; Hyundai 
HB20 e Tucson; Peugeot 
207 e 307; Porsche 911; 
Renault Duster, Sandero 
e Clio, Toyota Corolla; e 
Volkswagen Gol, Logus, 
Polo e Santana.

Outro dado impor-
tante é a idade média dos 
carros que participaram 
do evento: 8 anos, sen-
do o mais antigo fabri-
cado em 1974 (Porshce 
911), e os mais novos, em 
2014 (Chevrolet Prisma, 
Hyundai HB20 e Renault 
Duster).

2Rodas
O 1º Pit Stop dos Con-
sultores Automotivos do 
Jornal Farol Alto contou 
também com avaliação 
de motocicletas, realiza-
das pelo consultor Valter 
Tartalho, da Somoto. As-
sim como os automóveis, 
nenhuma da 11 motoci-
cletas que passaram pelo 
evento estava com 100% 
dos oito itens avaliados 
ok (iluminação, buzina, 
caixa de direção, óleo 
da suspensão, freios, ali-
nhamento calibragem de 
pneus e TWI, vazamentos 
no motor e relação).

“É uma pena essa 
constatação, mas a verda-
de é que os motociclistas 
só param a moto quan-
do ela quebra, ignoram 
a manutenção preventi-
va, o que é ruim para o 
bolso, pois é mais cara, 

e ruim para a segurança, 
pois os riscos de sofrer 
um acidente aumentam”, 
afirma Tartalho.

Entre os itens que 
nosso consultor encon-
trou com maior frequ-
ência, destaque para os 
problemas de freios e 
relação. “Principalmente 
com o pessoal de motos 
pequenas, de 125 cc e 150 
cc”, revela.

Ação social
Além de conscientizar so-
bre a importância da ma-
nutenção preventiva, o 
evento arrecadou alimen-
tos que foram doados a 
uma instituição de cari-
dade. De forma espontâ-
nea, cada motorista era 
convidado a doar 2 Kg de 
alimentos não perecíveis, 
mas independente disso, 
os consultores doaram 1 
Kg de alimento para cada 
veículo revisado.

 Ao todo, foram mais 
de 120 Kg arrecadados, 
doados para o Grupo 
Mãos Estendidas/NAF, 
que apresta assistência ao 
morador de rua, com ali-
mentação e cuidados de 
higiene pessoal.

71,70% carros com diferença de pressão entre os pneus 
traseiros

62,26% carros com diferença de pressão entre os pneus 
dianteiros

56,60% carros com problemas de amortecedor

54,72% carros precisam trocar as palhetas de limpador 
de para-brisas;

52,83% carros com pelo menos 1 pneu no TWI

50,94% veículos com problemas de lâmpadas (faróis, 
lanternas, freios, placa, piscas),

39,62% carros com problemas de extintor de incêndio 
(vencido e inexistente)

37,74% veículos necessitam atenção à correia Poly V;

37,74%
carros com problemas no sistema de arre-
fecimento, sendo os principais nível baixo e 
vazamentos;

35,85% carros com problemas no fluido de freio;
35,85% carros com embreagem dura;

33,96% carros com nível de óleo lubrificante com 
problemas;

26,42% veículos necessitam atenção à correia dentada;

16,98% veículos reprovados na análise de gases (CO2 
e HC, em marcha lenta e 2.500 rpm);

20,75% veículos reprovados na inspeção visual (esca-
pamento furado/vazamento aparente de óleo)

15,09%
carros necessitam atenção na direção, sendo o 
principal problema coifa rasgada e fluido da 
DH baixo ou ruim;

13,21% carro com problemas de suspensão, sendo os 
principais alinhamento e folga

13,21% carros com problemas de estepe
11,32% carros com problemas no cinto de segurança;
9,43% carros com problemas na bateria
1,89% carro sem macaco

Problemas encontrados
1974; 1; 2% 1982; 1; 2%

1984; 1; 2%

1994; 1; 2%

1995; 1; 2%
1997; 1; 2%

1999; 2; 
4%

2000; 1; 2%

2001; 1; 2%

2002; 1; 2%

2004; 1; 2%

2005; 4; 8%

2006; 4; 8%

2007; 3; 6%

2008; 5; 9%
2009; 3; 6%

2010; 5; 9%

2011; 5; 9%

2012; 8; 15%

2013; 1; 2%
2014; 3; 6%

Chevrolet; 13; 
24%

Fiat; 11; 21%

Ford; 7; 13%

VW; 6; 11%

Citroen; 3; 6%

Honda; 3; 6%

Peugeot; 3; 6%

Renault; 3; 6%

Hyundai; 2; 4%
Porsche; 1; 2% Toyota; 1; 2%

Perfil da frota avaliada

Participaram do 
evento veículos de 
11 montadoras

Com idade média de 8 anos

E 34 modelos diferentes 
de automóveis no total

Citroën C3; 2; 
4%

Citroën Xsara; 1; 2%
Fiat 500; 1; 2%

Fiat Palio; 5; 9%

Fiat Palio 
Adventure; 1; 2%

Fiat Siena; 3; 6%

Fiat Uno; 1; 2%

Ford Courrier; 1; 2%

Ford Ecosport; 2; 4%

Ford Fiesta; 2; 4%

Ford Ka; 2; 4%

Chevrolet Astra; 1; 2%

Chevrolet Caravan; 1; 2%
Chevrolet Corsa; 6; 11%

Chevrolet Meriva; 1; 2%

Chevrolet Montana; 1; 2%

Chevrolet 
Prisma; 2; 4%Chevrolet Vectra GT; 1; 2%

Honda Accord; 1; 2%

Honda Civic; 1; 2%

Honda Fit; 1; 2%

Hyundai HB20; 
1; 2%

Hyundai Tucson; 1; 2%

Peugeot 207; 2; 4%

Peugeot 307; 1; 
2%

Porsche 911; 1; 2%

Renault Duster; 1; 2%

Renault Sandero; 1; 2%

Renault Clio; 1; 2%

Toyota Corolla; 1; 2% Vokswagen Gol; 3; 6%

Vokswagen Logus; 1; 2%

Vokswagen Polo; 1; 2%
Vokswagen Santana CS; 1; 2%
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Custo-benefício

Durante um bom 
tempo, no início 
dos anos 2000, 

a picape compacta Ford 
Courier era considerada 
por muitos especialistas e 
consumidores a melhor do 
segmento no mercado, e 
portanto fonte de inspira-
ção e exemplo.

Os pontos fortes são o 
tamanho da caçamba, com 
1030 litros e capacidade de 
carregar 750 Kg de carga, 
a robustez para o trabalho 
pesado, por contar com sis-
tema de suspensão traseiro 
com feixe de mola e amor-
tecedor pressurizado, e a 
boa potência do motor 1.6l 
flex, que desenvolve até 109 
cv de potência e 15,6 kgfm 
de torque máximo quando 
abastecido com etanol.

Na oficina
Entre os defeitos, ape-
nas um é crônico no Ford 
Courier, segundo os Con-
sultores Automotivos 
do Jornal Farol Alto. Em 
uníssono, todos comen-
tam sobre as falhas no sis-

Muito elogiado, o 
Ford Courier tem 
poucos defeitos 

crônicos de 
arrefecimento e 

ignição

Atenção à temperatura

tema de arrefecimento. “O 
dono do carro precisa ficar 
atento ao reservatório de 
água, que costuma trincar 
e quando isso acontece, o 
carro sobreaquece e dani-
fica a válvula termostática 
e o cavalete da válvula”, 
comenta Claudio Cobeio, 
da CobeioCar. 

“Geralmente,  quando 
se tem vazamento ou pro-
blema no sistema de arrefe-
cimento, é preciso trocar o 
conjunto cavalete, válvula 
termostática e sensor”, ex-
plica Marcos de Castro, da 
Mecânica De Castro. “Esse 

conjunto custa entre R$ 500 
e 300 (original e paralelo, 
respectivamente).

Outro problema co-
mum neste veículo é com 
o sistema de ignição (bo-
bina, cabos de velas e ve-
las de ignição). Segundo 
Sergio Torigoe, do Centro 
de Diagnóstico Automoti-
vo Torigoe, é aconselhável 
trocar os cabos sempre que 
trocar as velas. “As velas 
ficam em uma posição 
muito ruim e os cabos so-
frem bastante com o aque-
cimento do motor e ficam 
quebradiços”, comenta.

Além desses poucos 
defeitos crônicos, os pro-
prietários de Ford Courier  
devem ficar atentos aos 
itens de acabamento, como 
o lateral interna da porta, 
que são de papelão e com o 
tempo podem amolecer. “O 
problema é que não há so-
bressalente, e quando isso 
acontece, dificulta o fecha-
mento da porta”, comenta 
Torigoe. A solução é adap-
tar um reparo usando o an-
tigo como molde”, explica, 
uma vez que a peça original 
custa mais de R$ 500 e leva 
meses para chegar.

É raro, mas o acabamento interno da 
porta pode cair com o tempo. Feito de 
papelão, o jeito é adaptar um reparo

No motor Zetec Rocan Flex 1.6l, a peça 
mais frágil é a válvula termostática 
eletrônica, que quebra com frequência

Com capacidade de carga de 750 kg e 
1.030 litros, a caçamba da Courier era a 
melhor entre as picapes leves

JFA

Com boa relação custo-benefício, o modelo saiu de linha em 2013, mas talvez volte este ano

Fotos: Alexandre Akashi

O único defeito crônico desse carro é o sistema de 
arrefecimento, que costuma apresentar problemas 

de vazamento no reservatório. De resto é nota 10

Nota 9Claudio Cobeio, da Cobeio Car
Rua Américo Brasiliense, 1208 

(11) 5181-8447

Marcos de Castro, da Mecânica De Castro 
Av. Cons. Moreira de Barros, 625 

(11) 2950-0990

Projeto antigo, carro robusto,  motor com corrente 
livre de manutenção. Mas tem problema no cavale-

te da válvula ternostática, que é caro trocar

Nota 8

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

È um carro que tem bom volume da carga, não é 
visado e apresenta boa relação custo-benefício. Tem 

alguns defeitos crônicos, mas simples de resolver

Nota 8

Francisco Carlos, da Stilo Motores 
Rua Mariquinha Viana, 700 

(11) 2977-1124

Baixo custo de manutenção e econômica, era uma 
das melhores. O que dá problema é cabo, vela e 

válvula termostática

Nota 8 

Eduardo Topedo, da Ingelauto 
Praça Albino Francisco Figueiredo 27 - 

(11) 3892-8838

Para trabalho, é um carro com excelente custo-
benefício, mas tem problemas de arrefecimento com a 

válvula termostática eletrônica, que custa caro.

Nota 8

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

Design extremamente ultrapassado, mas aguenta o 
tranco e é de baixa manutenção. O custo benefício 

é muito bom

Nota 8

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

Luis Carlos Bailone, Luizinho Repara-
ções Automotivas - Av. Cel. Sezefredo 

Fagundes, 2789 - (11) 2203-1627

Um ponto positivo é a caçamba, muito bem 
aproveitável, mas tem falha crônica no sistema de 

arrefecimento e ignição

Nota 8,5

Ford Courier 1.6 2013 Concessionária* Varejo*
Filtro ar R$ 19,90 R$ 16,00
Filtro de combustível R$ 21,90 R$ 18,00
Filtro de óleo motor R$ 14,90 R$ 17,00
Óleo motor (5W30) -litro R$ 32,90 R$ 23,00
Filtro de ar-condicionado R$ 38,90 R$ 20,00
Correia sincronizadora
Correia Poli-V R$ 56,90 R$ 45,00
Jogo de polias
Velas (Jogo) R$ 119,60 R$ 65,00
Cabos de ignição R$ 98,90 R$ 53,00
Bobina R$ 249,90 R$ 192,00
Pastilhas de freio dianteiro R$ 103,90 R$ 65,00
Lonas de freio traseiro R$ 210,00 R$ 140,00
Discos de freio dianteiro (Par) R$ 176,90 R$ 93,00
Tambor de freio traseiro (Par) R$ 216,00 R$ 96,00
Amortecedores dianteiros (Par) R$ 547,50 R$ 365,00
Amortecedores traseiros (Par) R$ 448,00 R$ 280,00
Kit de embreagem R$ 578,00 R$ 525,00
Total R$ 2.934,10 R$ 2.013,00
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Fotos: Alexandre Akashi

Perfil

Do tamanho certo

No salão cabem poucos carros e a equipe é enxuta, mas a organização e gestão são exemplo a ser seguido

Fabiana cuida da administração e contas da oficina; o casal conta com ajuda de  dois mecânicos e do filho, Henrique

Tamanho não é do-
cumento e a ofici-
na Dario Car, no 

bairro do Peruche, em 
São Paulo, comprova 
isso. Em uma pequena 
garagem com espaço 
para aproximadamente 
seis carros,  o mecânico 
Dario Alexandre Godoi, 
de 40 anos, a esposa Fa-
biana Carvalho, de 39 
anos, e o filho, Paulo 
Henrique, de 19 anos, to-
cam o negócio da famí-
lia, iniciado em 2008 por 
Dario, após trabalhar em 
diversas concessionárias 
e oficinas particulares.

“Quando abri a ofi-
cina não tinha experi-
ência administrativa e 
por isso convidei minha 
esposa para cuidar do 
financeiro da empresa”, 
comenta Dario. Porém, 
Fabiana, que é formada 
em Recursos Humanos, 
somente aceitou o con-
vite do marido em 2012, 
ano que fez uma revolu-
ção na oficina. 

“Quando cheguei 
na oficina era tudo sujo 
e bagunçado, mas com 
o tempo fui arrumando 
do meu jeito”, comenta 
Fabiana. Hoje, ao entrar 
na Dario Car, o cliente JFA

A Dario Car, no Peruche, zona Norte de São 
Paulo, é pequena e eficiente

encontra tudo muito orga-
nizado, apesar da pequena 
estrutura da empresa. “Fiz 
uma cozinha, passei o es-
critório para o piso supe-
rior, montei um banheiro 
feminino para atender as 
clientes mulheres, e pintei 

o chão”, explica. 
As melhorias imple-

mentadas por Fabiana 
foram fruto de diversos 
cursos e treinamentos re-
alizados no Sebrae. “Eu 
trabalhava com telema-
rketing, com atendimento 

ao cliente e planilhas, e 
com os cursos do Sebrae 
entendi o que precisava 
fazer para ajudar a oficina 
a crescer”, comenta.

Organização
Segundo Dario, antes da 

esposa, ele não tinha sa-
lário. “Não fazia ideia do 
quanto ganhava”, conta. 

Com o aprendizado 
obtido no Sebrae, a Da-
rio Car tem desenvolvi-
do novas competências, 
sendo que desde o início 

de 2014, passou a inves-
tir em um software de 
gestão de oficina. “Com 
o Onmotor consigo 
gerenciar nosso negó-
cio de forma simples e 
prática”, diz Fabiana ao 
comentar que os clientes 
aprovaram o sistema de 
aviso por SMS.

“Todo carro que 
fica pronto, avisamos o 
cliente por mensagem 
de texto, e eles adoram 
isso”, diz a empresária. 
“Já tivemos um caso de 
o cliente estar por perto 
quando recebeu o SMS 
e veio na hora pegar o 
carro, muito agradeci-
do, pois agilizamos e 
otimizamos o tempo 
dele”, afirma.

“O sistema é tão 
simples de operar que 
mesmo quando ela não 
está, eu consigo fazer”, 
comenta o marido, Da-
rio, que com a ajuda de 
dois mecânicos conserta 
entre 60 a 70 carros por 
mês.“O espaço já está 
ficando pequeno e em 
breve teremos de au-
mentar a oficina. Hoje 
atendemos por agenda-
mento e isso é bom por-
que podemos nos plane-
jar melhor”, diz Dario.

Fotos: Alexandre Akashi
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2rodas
Retrospectiva 2014

Para o setor de moto-
cicletas, 2014 foi um 
ano agitado. Embora 

as vendas no varejo apre-
sentem uma retração de 
5,66% se comparadas ao 
mesmo período de 2013, o 
segmento de alta cilindrada 
(acima de 450 cc) tem de-
monstrado um bom cresci-
mento. Com isso, muitas fá-
bricas apostaram em novos 
modelos nesse segmento de 
maior capacidade cúbica e 
valor agregado. 

Mas as pequenas e va-
lentes motocicletas de baixa 
capacidade não ficaram es-
quecidas. Houve novidades 
no segmento de uso misto 
com a chegada da Yamaha 
Crosser no início do ano e o 
lançamento da Honda Bros 
com motor de 160cc em 
novembro passado. Sem 
falar nos sistemas de freios 
mais seguros que equipam 
modelos como a CG 150 
e o recém-lançado scooter 
Dafra Cityclass 200i. E por 
falar em scooters, foi outra 
fatia do mercado que foi 
muito bem em 2014. E pro-

mete ser ainda melhor no 
próximo ano. Confira uma 
retrospectiva do ano que se 
encerra em duas rodas.

BMW
A BMW Motorrad é prova 
do crescimento de motos de 
alta capacidade cúbica no 
Brasil: até novembro já ti-
nha emplacado 7.100 motos 
e ocupava a sexta colocação 
entre as marcas que mais 
venderam no País, supe-
rando até mesmo a Harley-
Davidson. Para isso, a mar-
ca aumentou o portfólio de 
modelos nacionalizados, ou 
seja, montados em Manaus 
na planta da Dafra. 

Em fevereiro, a versão 
Adventure da F 800GS che-
gou ao mercado, naciona-
lizada. Em agosto, a marca 
anunciou a nacionalização 
de sua famosa bigtrail a R 
1200GS. Com isso os preços 
dos modelos ficaram mais 
competitivos perante a con-
corrência e isso ajudou nas 
vendas.

Mas a ampliação do 
line-up com a chegada do 

C 600 Sport e das nakeds 
R nineT e S 1000R – todos 
importados – também con-
tribuíram. 

Dafra
Sofrendo com a queda nas 
vendas de motos de menor 
capacidade cúbica, a Dafra 
tem se dado muito bem no 
segmento de scooters. O 
Citycom 300i ganhou em 
agosto o sistema de freios 
combinados, que divide a 
força da frenagem entre as 
duas rodas. Antes, em abril, 
havia chegado o MaxSym 
400i, fruto da parceria com 
a taiwanesa SYM, e mais 
recentemente, no início de 
dezembro, foi a vez do Ci-
tyclass 200i chegar às lojas. 
O novo modelo de entrada 
traz motor de 199 cm³ de 
capacidade com potência 
máxima de 13,8 cv a 7.500 
rpm, rodas aro 16” e freios 
combinados, por R$ 9.390.

Ducati
Depois de anunciar a ope-
ração oficialmente no Brasil 
em 2013, este ano marcou a 

consolidação da Ducati no 
País. Seguindo a mesma re-
ceita de ter modelos nacio-
nalizados, como a Monster 
796, a Diavel e, mais recen-
temente, a Multistrada e a 
1199 Panigale, a marca ita-
liana trouxe algumas novi-
dades para o País. 

Em abril, foi a vez da 
família Hypermotard, em 
três modelos: Hypermotard 
standard, Hyperstrada, ver-
são para viajar, e Hypermo-
tard SP, a mais radical da fa-
mília. Chegaram, contudo, 
com preços elevados, que 
de certa forma prejudicou 
as vendas. 

A fábrica também tra-
balha para voltar a ter um 
representante na cidade de 
São Paulo, já que teve pro-
blemas com a primeira con-
cesisonária na capital pau-
lista. Em novembro último, 
anunciou parceria com a 
Caltabiano, que abriu um 
showroom no JK Iguatemi. 

Vale também lembrar a 
exclusiva Panigale S Senna, 
apresentada em maio, em 
edição limitada para home-

nagear os 20 anos da morte 
do piloto Ayrton Senna.

Harley-Davidson
A centenária marca norte-
americana continua a ex-
pansão no Brasil. Em fe-
vereiro, as emblemáticas 
motos da família Touring, 
reformuladas para este ano 
por meio do projeto Rush-
more, finalmente desem-
barcaram em nossas estra-
das. Com novo motor – e a 
Ultra Limited com um V2 
com refrigeração líquida no 
cabeçote – foram feitas di-
versas mudanças significa-
tivas, que incluíram desde 
um novo fecho de abertura 
das malas até uma tela de 
LCD touch screen no siste-
ma de entretenimento. 

Embora ainda não es-
teja à venda, a primeira 
moto elétrica da história da 
Harley-Davidson não pode 
ficar de fora dessa retros-
pectiva (Veja avaliação na 
página 14). 

Honda
A marca líder de mercado 

começou o ano completan-
do a tão esperada família 
500cc: depois da naked CB 
500F, chegaram a esporti-
va CBR 500R em fevereiro 
e a aventureira CB 500X 
em maio. Os três modelos 
ajudaram a Honda a cres-
cer no segmento de motos 
de alta capacidade (acima 
de 450cc) com uma receita 
racional: todos têm bom de-
sempenho, baixo consumo 
de combustível e são fáceis 
de pilotar. 

Essa visão mais racio-
nal, que busca atrair futu-
ros motociclistas chegou ao 
Brasil também por meio da 
CTX 700N, uma custom di-
ferente de todas que você já 
viu. Com motor econômico, 
derivado da NC 700X, e um 
visual futurista, a custom 
tem agradado e poderá ser 
nacionalizada. 

Ainda no segmento 
de alta capacidade cúbica 
com uma abordagem mais 
racional, a Honda também 
trouxe a nova linha de 650cc 
(CB 650F e CBR 650F), mais 
em conta e menos poten-
te que a agora aposentada 
CB 600F Hornet. As novas 
650cc chegaram às lojas em 
outubro. 

Em agosto, a Honda 
apresentou uma nova ver-
são da CG, dotada do siste-

alta cilindrada
Ano agitado em

Por Arthur Caldeira
da Agência Infomoto

Muitas novidades de grande capacidade cúbica, mais 
segurança nos modelos pequenos e diversos scooters... 
Relembre como foi 2014 no segmento de motocicletas

BMW S 1000 Dafra Citycom 300i Ducatti Hypermotard H-D Livewire Honda CB 650

Fotos: Divulgação
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ma de freios combinados, a 
CG 150 Titan CombiBreak. 
A atitude da marca já se 
antecipa à resolução núme-
ro 509/2014 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran), que torna obrigatória 
a presença do sistema ABS 
nas duas rodas para as mo-
tos nacionais e importadas 
com propulsor igual ou 
superior a 300 cc a partir 
de 1º de janeiro de 2016. Já 
os modelos com capacida-
de cúbica inferior a 300 cc 
deverão contar com siste-
ma de freios combinados 
(CBS), que já equipa a CG 
150 Titan. Para fechar o ano, 
a Honda mostrou em no-
vembro a nova NXR Bros 
com motor de 160cc.

Kawasaki
A forte concorrência no 
segmento de motos de alta 
cilindrada tem impactado 
nos negócios da Kawasaki 
no Brasil. A marca japo-
nesa, com uma estrutura 
tímida no Brasil e sem um 
planejamento estratégico 
adequado, amargou forte 
queda nas vendas em 2014. 
Entre janeiro e novembro 
de 2013, a Kawa emplacou 
8.377 unidades. No mesmo 

período de 2014, foram ape-
nas 6.618. 

De lançamentos, ape-
nas as novas versões da Z 
1000 e da Ninja 1000 que 
chegaram aqui em abril. 
Nem mesmo os 30 anos da 
família Ninja receberam a 
importância merecida da 
Kawasaki do Brasil. Os mo-
delos chegaram por aqui 
em setembro sem grande 
alarde ou divulgação. Tor-
cemos para que, em 2015, a 
empresa volte a acelerar no 
mercado brasileiro.

KTM
Depois de anunciar a volta 
ao Brasil em março em par-
ceria com a fabricante local 
Dafra, a KTM revelou em 
junho um cronograma mais 
detalhado para o retorno de 
suas operações no país. A 
marca austríaca confirmou 
que vai vender 14 modelos 
diferentes no país, iniciando 
as atividades em dezembro.

Os lançamentos serão 
feitos de forma escalonada, 
com apenas nove das motos 
anunciadas compondo a vi-
trine quando forem abertas 
as primeiras concessioná-
rias. As outras seis serão 
apresentadas ao longo de 

2015. E, por enquanto, ne-
nhuma delas teve os preços 
revelados. O acordo com 
a Dafra é de longo prazo e 
prevê tanto a importação 
quanto a produção de mo-
tocicletas, no sistema CKD, 
e estabelece ainda atuação 
conjunta na comercializa-
ção e atendimento pós-ven-
da, bastante semelhante ao 
que a Dafra já realiza com a 
italiana MV Agusta.

MV Agusta
Neste ano, o fã da MV 
Agusta teve motivos para 
comemorar, ou melhor, 
três motivos: Brutale, F3 e 
Rivale, a trinca de modelos 
equipados com motores de 
três cilindros de 800 cc fi-
nalmente desembarcou nas 
concessionárias brasileiras 
da marca. Com preços mais 
acessíveis que as motos de 
quatro cilindros, porém 
com a mesma esportivida-
de inerente às motos italia-
nas, as tricilíndricas são a 
arma da MV Agusta para 
brigar pelo acirrado mer-
cado nacional de motos de 
alta capacidade cúbica.

E, no final de outubro, a 
grande novidade mundial: 
a Mercedes-Benz por meio 

da AMG adquiriu 25% de 
participação na MV Agus-
ta. O acordo prevê coopera-
ção entre as duas empresas 
nas áreas de marketing e 
vendas, além de pesquisa e 
desenvolvimento. A Merce-
des também irá nomear um 
membro para fazer parte do 
conselho de administração 
da MV Agusta.

Suzuki
Mostrada no Salão Duas 
Rodas 2013, a Inazuma che-
gou às lojas apenas em maio 
e colocou a Suzuki na briga 
do segmento street de 250cc 
de uma vez por todas. Com 
um design robusto, que re-
mete à B-King, a Inazuma 
250 veio para brigar com 
Honda CB 300R e Yamaha 
YS 250 Fazer com motor de 
dois cilindros paralelos e 
preço de R$ 15.900. 

Outras novidades no 
line-up da fábrica de Ha-
mamatsu foram a custom 
M 1800R BOSS, que chegou 
no segundo semestre por 
R$ 57.900. E a novíssima V-
Strom 1000, completamente 
reformulada. Ganhou novo 
visual e controles eletrôni-
cos para brigar no segmen-
to das bigtrails.

Triumph
A Triumph começou o 
ano com tudo. Em janeiro, 
iniciou as vendas de três 
novidades: Tiger 800 stan-
dard; Tiger Explorer XC e a 
luxuosa Trophy SE. A mar-
ca inglesa, que tem fábrica 
própria em Manaus (AM), 
também ampliou os pontos 
de vendas ao redor do Bra-
sil e continua registrando 
crescimento consistente de 
suas vendas no País. 

Depois da clássica Bon-
neville T 100, foi a vez da 
Thruxton, uma café racer 
de fábrica, chegar ao País 
em abril. Em setembro, foi 
a vez da Tiger Sport desem-
barcar aqui. Versão mais 
esportiva e estradeira da 
família, a Tiger Sport com-
pletou o line-up de aventu-
reiras no Brasil.

Yamaha
Há tempos a Yamaha vem 
prometendo virar o jogo 
no Brasil. Isso pode não ter 
acontecido em 2014, mas 
já foi um bom começo. Em 
janeiro, um vídeo teaser di-
vulgado na internet dava 
pistas de que a nova moto 
da marca japonesa se cha-
maria Crosser e dava indí-

cios de que seria um mode-
lo on/off-road. Equipado 
com o novo motor de 150cc, 
a moto foi lançada em feve-
reiro com o nome completo 
de XTZ 150 Crosser e mos-
trou-se sucesso de vendas. 

Em maio, anunciou a 
nacionalização da bigtrail 
Super Ténéré na fábrica bra-
sileira. A ideia foi baratear o 
preço final para brigar de 
frente com BMW R 1200GS 
e a Triumph Tiger Explorer. 
Em agosto, o modelo top 
da Super Ténéré com sus-
pensão eletrônica começou 
a ser vendido e Ténéré XT 
660Z ganhou uma versão 
com ABS.

Mas, foi em setembro 
que a Yamaha mostrou o 
que todos queriam ver: a 
MT-09. A revolucionária 
moto, equipada com pro-
pulsor de três cilindros e 
115 cv, mescla elementos de 
uma naked com supermo-
tard em um conjunto leve 
com quadro de alumínio 
e visual atual. Com preço 
sugerido de R$ 35.990, veio 
para brigar no segmento 
naked de média capacidade 
e já dá sinais de que foi uma 
aposta acertada da fábrica 
brasileira.

Kawasaki Ninja 1000 KTM 250 MV Agusta Brutale 800 Suzuki VStorm 1000 Triumph Tiger 800 Yamaha Ténéré 660 ABS
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Leve (208 kg), ágil e 
com uma aceleração 
impressionante – de 

0 a 100 km/h em menos 
de quatro segundos – a Li-
veWire é a primeira moto 
movida por eletricidade 
produzida pela Harley-
Davidson, famosa por seus 
ruidosos motores V2 de 
grande capacidade cúbica e 
combustão interna.

Ainda em fase de de-
senvolvimento, o Projeto 
LiveWire está percorrendo 
as concessionárias da Har-
ley-Davidson nos Estados 
Unidos para que os clien-
tes possam experimentar 
a moto e opiniar a respei-
to. Infelizmente, o modelo 
ainda não tem previsão de 
chegar ao mercado. Partici-
pamos de uma etapa desse 
tour em Miami no início de 
dezembro. 

Duas “voltinhas”
Infelizmente, assim como 
as outras 5.000 pessoas que 
já aceleraram a LiveWire, 
tive a oportunidade de dar 
apenas uma pequena volta 
com a primeira Harley elé-
trica da história. Mas antes 
de rodar cerca de cinco mi-
lhas (oito quilômetros) foi 
preciso uma preparação, 

pois a LiveWire é comple-
tamente diferente de outras 
H-D, inclusive a posição 
das pedaleiras, mais ao cen-
tro da moto e não alonga-
das lá na frente. 

A posição de pilotagem 
remete às nakeds, porém 
mais curvada. “Nossa ideia 
foi criar uma café racer 
pós-moderna”, revela-me 
Yvon Carvalho, brasileiro 
que há oito anos trabalha 
na área de pesquisa e de-
senvolvimento da Harley-
Davidson, onde já foi piloto 
de testes e hoje é mecânico 
especial de testes. Por essa 
inspiração café racer a Li-
veWire tem somente o ban-
co do piloto.

Painel tablet 
Exceto pelos comandos nos 
punhos, nada na LiveWire 
lembra outras Harley-Da-
vidson. Basta posicionar o 
botão corta-corrente na po-
sição “RUN” que o painel 
acende. Parecido com um 
tablet com uma tela de 5 po-
legadas sensível ao toque, o 
painel mostra os dois mo-
dos de pilotagem “Range” 
(para mais autonomia) e 
“Power” (para potência to-
tal). Optei pelo modo mais 
agressivo e então a inscri-

ção 111 mph – em referên-
cia aos 111 anos da marca 
– aparece. 

Apertei o botão “Start” 
no punho direito como em 
todas as Harley, mas desta 
vez não havia nenhuma 
vibração, nenhum barulho. 
Nada. Só o silêncio e o nú-
mero zero grande no painel 
e ao lado duas barras – um 
que indica autonomia e ou-
tra, o quanto se está usando 
do acelerador.

Impressões
Girei o acelerador com par-

cimônia para me acostumar 
com o torque do propulsor 
elétrico. Não há embrea-
gem e nem câmbio, apenas 
uma transmissão primária 
do motor para o pinhão, e a 
transmissão final é feita por 
correia dentada. 

Já nos primeiros me-
tros, a LiveWire mostrou-se 
leve e ágil. Joelhos juntos ao 
falso tanque, pernas flexio-
nadas e um acelerador que 
comanda tudo. A curva de 
torque, a aceleração e a ve-
locidade são controladas 
pelo quanto você gira a ma-

nopla direita. 
Depois da primeira mi-

lha, já mais confiante, decidi 
“enrolar” o cabo. Impres-
sionante. É a única palavra 
que descreve o quão rápido 
a LiveWire pode ir de 0 a 
100 km/h. Um verdadeiro 
soco no estômago.

A indicação do uso do 
acelerador foi a quase 100% 
e pude sentir a roda tra-
seira destracionar. “Isso é 
normal. Se você girar tudo 
de uma vez, vai sair quei-
mando pneu”, advertiu-me 
Yvon Carvalho mais tarde. 

Mas nesta primeira 
volta, optei manter veloci-
dades constantes e sentir a 
dinâmica da moto. Afinal, 
depois de alguma insistên-
cia a H-D permitiu-nos dar 
outra volta de 5 milhas no 
trajeto pré-definido por al-
gumas ruas e avenidas de 
South Miami. Mudanças 
de direção são rápidas e 
precisas. As suspensões – 

Avaliação

Harley-Davidson
Mira no futuro com

Por Arthur Caldeira
da Agência Infomoto

Aceleramos a LiveWire, que tem motor 
de 55 kW (cerca de 74 cv), e vai de 0 a 

100 km/h em 3,8 segundos

moto elétrica
garfo invertido, na frente, 
e balança monoamorteci-
da, atrás – estavam rígidas 
demais até mesmo para as 
ruas americanas, mas per-
mitem inúmeros ajustes.

Para parar, bons freios, 
mas que mal precisam ser 
usados. Basta tirar a mão do 
acelerador que a desacelera-
ção do motor quase estanca 
a LiveWire em poucos me-
tros. Essa desaceleração é 
inversamente proporcional 
ao quanto você acelera. 

A desaceleração tam-
bém recarrega a bateria da 
LiveWire e ajuda a aumen-
tar a autonomia do mode-
lo, que chega ao máximo a 
60 milhas (quase 100 km) 
no modo Power. O tempo 
para recarga completa é de 
3 horas quando a moto for 
ligada a uma rede elétrica 
convencional com tensão 
de 220V. O interessante é 
que o sistema de recupera-
ção de energia do motor fez 
com que, embora tivesse 
rodado 8 km, a autonomia 
não tinha caído exatos 8 km. 

Na segunda volta com 
a LiveWire, procurei me 
atentar ao desempenho 
puro da moto. Com mais 
confiança, girei o acelerador 
de uma vez e a traseira saiu 
derrapando. “Empinar não 
deve ser difícil?”, pergunto 
ao piloto de testes da H-D. 
“Mais fácil do que você 
imagina”, diz Yvon. 

As suspensões foram 
ajustadas para o meu peso 
e altura. Seu funcionamen-
to foi bem mais suave e 
progressivo. Nas curvas, 
que não foram muitas, a Li-
veWire também se mostrou 
obediente e firme.

A posição de pilotagem remete às nakeds, porém mais curvada. Nas ruas, é leve e ágil

Quando solicitada, o tranco é forte

Fotos: Divulgação

JFA
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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



Curta Nakata no Facebook
facebook.com/componentesnakata


