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Informe Publicitário - IQA 20 anos

aftermarket automotivo
 A evolução da cultura da qualidade no

Duas décadas depois 
de inaugurado, o IQA 
- Instituto da Quali-

dade Automotiva, é, mais do 
que nunca, referência em toda 
cadeia produtiva do setor. 
“São 20 anos de trabalho de 
promover a qualidade, trazer 
benefícios para a sociedade 
e, principalmente, representar 
o setor automotivo como en-
tidade”, afirma Ingo Pelikan, 
presidente do IQA.

Fundado em maio de 
1995, o IQA atualmente ofe-
rece a toda cadeia produtiva 
do setor automotivo soluções 
completas em qualidade, 
com ferramentas modernas 
que possibilitam abrir as por-
tas do mundo inteiro para a 
indústria nacional, uma vez 
que o Instituto está alinhado 
e mantém parceria com or-
ganismos de homologação e 
certificação de diversos paí-
ses, nos principais mercados 
automotivos, como Estados 
Unidos, Alemanha, Reino 
Unido, França, Itália, Espa-
nha, Tailândia, Índia, Taiwan, 
Japão e Coréia do Sul.

O IQA comemora 20 anos de aprimoramento 
contínuo da qualidade no setor automotivo, 

com importantes conquistas para o 
mercado de reposição, como é a certificação 

compulsória de autopeças

Da montadora ao dono do 
carro, o IQA se faz presente com 
um único objetivo: o aprimora-
mento e a melhoria contínua dos 
produtos, sistemas de produção e 
serviços automotivos, por meio de 
soluções em certificações, homo-
logações, treinamentos, publica-
ções e análises laboratoriais, nos 
dois principais mercados do setor: 
original e independente.

Qualidade no Aftermarket
Desde o início, uma das prin-

cipais preocupações do IQA tem 
sido promover a cultura da qua-
lidade no aftermarket automoti-
vo como um todo, na fabricação 
e venda de autopeças confiáveis, 
assim como na qualificação da 
mão de obra nos mais diversos 
serviços automotivos, em todos 
os elos da cadeia: distribuição, 
varejo, concessionários e ofi-
cinas mecânicas, de funilaria e 
pintura, centros automotivos e 
retíficas de motores.

Assim, com o objetivo de ofe-
recer ao consumidor componentes 
e serviços de qualidade assegura-
da, o IQA tem voltado todos os 
esforços disponíveis na obrigato-

riedade da certificação de produ-
tos, em programas juntamente ao 
INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia), e ABNT (Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas). “Nos 
últimos anos evoluímos bastante 
nesta questão, com o avanço da 
quantidade de componentes com 
certificação compulsória, e isso 

reduz as chances de o consumi-
dor, que não é um especialista, 
adquirir peças de qualidade duvi-
dosa e colocar em risco a vida dele 
e familiares”, afirma Mario Guitti, 
superintendente do IQA.

Dessa forma, atualmente 20 
produtos devem ser certificados 
e somente podem ser comercia-
lizados no aftermarket se tiverem 
o selo do INMETRO: 5ª Roda/
Pino Rei, Amortecedor, Anel de 
Pistão, Arla 32, Bateria Auto-
motiva, Bomba de Combustível, 
Bronzina, Buzina, Câmara de ar 
para pneus de bicicleta, Capace-
te, Lâmpadas Automotivas, Flui-
do de Freio, Material de Atrito 
para Freios (Pastilhas e Lonas 
de Freio), Pistões de Alumínio, 
Pinos e Anéis de Trava (Re-
tenção), Plataforma Elevatória 
Veicular, Pneus Novos, Rodas 
Automotivas, Terminal de Dire-
ção e Axial, Barra de Direção e 
Ligação, Veículos Acessíveis e 
Vidros Temperados e Laminados 
para Para-brisa.

Serviços
Com caráter voluntário, as 

Certificações de Serviços Auto-

Em todo processo de 
certificação de qualidade, o 
consumidor desempenha um 
papel muito importante, pois 
é dele a decisão de onde irá 
adquirir produtos ou serviços. 
Muitas empresas afirmam 
que investem em qualidade, 
mas como confiar?

Uma das formas é observar 
se há algum selo de qualida-
de, como o do IQA, que tem 
o reconhecimento da CGCRE 
do INMETRO, uma vez que o 
IQA é um organismo oficial-
mente acreditado. Assim, uma 
oficina certificada pelo IQA 
significa que passou por uma 
avaliação criteriosa, regida por 
requisitos e normas aprovadas 
pelo INMETRO e ABNT.

O consumo consciente de 
produtos com certificação de 

qualidade já é uma realidade 
em brinquedos e medicamen-
tos, duas indústrias que contam 
com selos específicos. Na auto-
motiva, o representante oficial 
é o IQA, que tem como funda-
dores (e dirigentes até hoje) as 
principais entidades do setor 
automotivo - fabricantes de ve-
ículos, autopeças, indústria de 
reparação (serviços), além do 
próprio governo.

Assim, consumir de empre-
sas que ostentam o selo do IQA 
é garantia de adquirir produtos 
e serviços de qualidade. Neste 
ponto, o IQA realiza um serviço 
de utilidade pública à socieda-
de, uma vez que avalia e audi-
ta os processos de produção e 
execução de serviços, para que 
o consumidor tenha a certeza de 
não levar gato por lebre.

Utilidade pública

Sede do IQA em São Paulo, no bairro de Moema

O IQA é especializado na certificação de produtos e serviços automotivos Ingo Pelikan, presidente do IQA
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IQA em resumo
Especializado no setor 

automotivo

Organismo 
acreditado pela 

CGCRE do INMETRO 
para realização 
de certificação 
compulsória e 
voluntária de 

produtos, sistemas e 
serviços

Pioneiro na 
certificação de 

serviços automotivos 
(concessionárias, 

oficinas mecânicas, 
autocenters, pintura e 
funilaria, retíficas de 
motores, distribuição 

e varejo de autopeças)

Certificação de gestão 
(ISO 9001) e ambiental 
(Selo Verde e PMMVD)

motivos IQA devem ser encara-
das pelo empresário como inves-
timento, sempre almejando dois 
objetivos: superar as expectativas 
do cliente e a melhoria contínua 
do negócio. “Cliente satisfeito 
sempre volta, e para impressio-
ná-lo é preciso inovar e agregar 
valor”, afirma o presidente do 
IQA, Ingo Pelikan, ao comentar 
que com isso, a empresa também 
é beneficiada, principalmente 
em épocas de crise econômica. 
“As chances de sobrevivência 
no mercado de quem tem um 
negócio certificado pelo IQA são 
maiores, pois estas empresas de-
senvolvem um sistema de gestão 
que permite uma melhor tomada 
de decisões”, explica.

Pelikan explica ainda que isso 
só é possível pois o processo de 
certificação envolve uma avalia-
ção completa do negócio, em que 
são auditados todos os processos e 
procedimentos do primeiro aten-
dimento até o pós-vendas. “Nos-
sos auditores são especializados 
no setor automotivo e conhecem 
profundamente o funcionamento 
das empresas, e com isso con-
seguem avaliar com exatidão os 
pontos fortes e fracos. Com isso, 
o empresário passa a contar com 
uma base bastante sólida do que 
pode ser feito para melhorar o ne-

Especialistas debatem aftermarket no 3º 
Fórum IQA da Qualidade, em setembro

Agendado para o dia 21 de 
setembro, no Milenium Centro 
de Convenções, em São Paulo, 
o 3º Fórum IQA da Qualidade 
Automotiva terá como tema 
central A Qualidade na Retomada 
do Crescimento, com  participa-
ção de representantes de toda 
indústria automotiva, monta-
doras, sistemistas, sindicatos, 
consultorias e governo.

A aftermarket contará 
com duas atividades, um pai-
nel e um fórum. O painel será 
apresentado pelo diretor de 
Relações com o Mercado da 
Fenabrave (Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos 
Automotores), Valdner Papa, 
que falará sobre A Qualidade no 
Segmento de Distribuição.

Em seguida, representan-
tes do aftermarket indepen-
dente debatem o tema Avan-

ços da Qualidade no Mercado de 
Reposição. Estão confirmadas 
as presenças da vice-presi-
dente da Andap (Associação 
Nacional dos Distribuidores 
de Autopeças) Ana Paula 
Cassorla, o presidente do 
Sindirepa-SP (Sindicato da In-
dústria da Reparação de Veí-
culos e Acessórios do Estado 
de São Paulo), Antonio Fiola, 
o conselheiro do Sindipeças 
(Sindicato Nacional da In-
dústria de Componentes para 
Veículos Automotores), Elias 
Mufarej, e o presidente do 
Sincopeças-SP (Sindicato do 
Comércio Varejista de Peças 
e Acessórios para Veículos no 
Estado São Paulo), Francisco 
de La Torre. O fórum conta 
com mediação do diretor da 
Distribuidora Automotiva, 
Rodrigo Carneiro.

mercado que a empresa é res-
ponsável ambientalmente é por 
meio da Certificação Ambien-
tal IQA (Selo Verde). 

O Selo Verde é um certi-
ficado de que a oficina adota 
boas práticas ambientais, com 
coleta seletiva de resíduos, cai-
xa separadora de óleo, área de 
contenção de produtos tóxicos e 
perigosos, entre outras.

Outra certificação ambiental 
que o IQA oferece é o PMMVD 
(Programa de Melhoria da Ma-
nutenção de Veículos Diesel), 
em parceria com a Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), para oficinas diesel. 
Por meio dessa certificação, as 
empresas demonstram que re-
alizam serviços de qualidade 
para atendimento da Resolução 
Conama sobre emissões de veí-
culos movidos à diesel. 

Um dos principais benefí-
cios de possuir a certificação 
PMMVD é que todo proprie-
tário de veículo diesel autuado 
por emissão de poluentes que 
buscar uma oficina integrante 
do programa PMMVD e efetu-
ar o reparo no veículo recebe o 
Relatório de Medição de Opa-
cidade (RMO), podendo entrar 
com recurso junto a Cetesb para 
reembolso de 70% da multa.

Inauguração do IQA, em 1995, com Paulo Lozano, ex-presidente do IQA, 
Roberto Scaringela  (ao fundo) e Dorothea Werneck, que na época era 
ministra do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

“Toda a cadeia automotiva nacional deve 
reconhecer a importância de contar com a 

eficiência e dedicação de um instituto como 
o IQA, em conduzir o segmento a elevados 
níveis de qualidade. Há 20 anos, contamos 
com o apoio e certificação do IQA para as 
concessionárias de veículos, por meio dos 

quais podem se tornar ainda mais eficientes 
e qualificadas para melhor atender ao 

consumidor. A Fenabrave apoia e reconhece 
o valor do IQA, faz parte de seu Conselho, 

estreitando os caminhos que levam à melhoria 
contínua da qualidade automotiva no país”, 

Alarico Assumpção Júnior, presidente da 
Fenabrave

gócio, tornando-o mais produtivo 
e rentável”, comenta Pelikan.

Concessionários e Frotistas
Pela diversidade do afterma-

rket, o IQA desenvolveu certifi-
cações personalizadas para gru-
pos de empresas, com auditorias 
específicas e, por meio desta fer-
ramenta, consegue padronizar or-
ganizações de acordo com as ca-

racterísticas de cada corporação, 
seja uma rede de oficinas, con-
cessionárias ou frotistas. “Esse 
trabalho só é possível por causa 
da nossa especialização no setor 
automotivo”, afirma Pelikan ao 
comentar que as redes concessio-
nárias de duas grandes montado-
ras contam com Certificação IQA.

Para o empresário, a principal 
vantagem é a padronização, que 

resulta em redução de custos e 
maior facilidade de gerenciamen-
to. Já para o consumidor, o bene-
fício é encontrar o mesmo padrão 
de atendimento e qualidade em 
qualquer unidade da rede. 

Rede independente
Distribuidores, varejistas, 

oficinas mecânicas, funilaria e 
pintura, centros automotivos e 
retíficas de pintura também con-
tam com Certificações IQA, que 
garantem ao consumidor a com-
petência da empresa em prestar 
os serviços oferecidos e o melhor 
atendimento, uma vez que para 
receber o certificado a empre-
sa deve possuir equipamentos 
e sistema de trabalho conforme 
normas ABNT, mão de obra 
devidamente treinada, compro-
metimento com a qualidade e a 
satisfação do cliente, avaliações 
periódicas de auditoria do IQA.

Certificação ambiental
O cuidado com o meio am-

biente também está presente no 
setor de reposição e reparação 
de veículos e, com a nova Polí-
tica Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), a penalização fi-
cou mais severa para quem não 
cumpre as leis ambientais. Uma 
forma simples de comprovar ao 

“O IQA tem papel fundamental na divulgação do 
conceito QUALIDADE como sistema de geren-

ciamento de uma empresa, garantindo assim 
uma organização e seu plano de negócios bem 
estruturada e transparente. Com a certificação 

de produtos, treinamentos e seus outros serviços 
o IQA serve toda sociedade”,  Stephan 

Blumrich, diretor do IQA (Sindipeças)

“Qualidade é a essência da competitividade na 
indústria automotiva. O IQA tem contribuído de 
forma decisiva na melhora de toda a cadeia desta 
indústria e é esta forma abrangente de atuação 
que o diferencia das demais instituições”, 
Feres Macul Neto, diretor  do IQA (Sindipeças)
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Editorial

A morte do cantor 
Cristiano Araú-
jo e a namorada, 

Allana Moraes, vítimas 
de um trágico acidente de 
carro, abriu a discussão 
para temas importantes 
que são pouco abordado 
na grande imprensa, além, 
é claro, de um monte de 
especulação sem sentido 
provocado por mentes ig-
norantes e desocupadas 
que só se importam em 
ver o circo pegar fogo. 
Mas, o que interssa é falar 
sobre segurança ao condu-
zir um automóvel, e como 
se comportar dentro dele. 

O uso do cinto de segu-
rança no banco traseiro é lei 
já faz tempo, mas poucos 
utilizam, alguns por igno-
rância, outros por preguiça.  
Andar acima da velocidade 
permitida também é in-
fração de trânsito, alguns 
respeitam, mas a grande 
maioria, não. Existem mui-
tas desculpas e explicações 
para estes comportamen-
tos. Uma delas é a da falta 
de fiscalização. Realmente, 
se houvesse mais guardas 
e radares nas ruas, haveria 
menos transgressores. 

Outra desculpa é que 
algumas leis de trânsito 
são impossíveis de cum-
prir. Nos próximos dias, 
ainda em julho, na cidade 
de São Paulo, as principais 
vias expressas terão a velo-
cidade máxima reduzida 

de 90 km/h para 70 km/h, 
sob o pretexto de dar mais 
segurança para o trânsito. 
Claro, andar mais devagar 
vai fazer com que haja me-
nos acidentes e, caso ocor-
ra, os danos serão menores. 
Faz sentido, mas não é o 
que vai acontecer.

O problema das autori-
dades brasileiras é que fa-
zem tudo por imposição, e 
a população tem de aceitar 
isso e empurrar por guela 
abaixo uma determinação 
que até faz sentido, mas não 
é explicada. E, sem explica-
ção, fica mais difícil para a 
população entender os mo-
tivos das regulamentações.

A morte do casal ex-
plicou direitinho o que 
acontece quando se viaja 
no banco de trás de um 
veículo sem usar cinto de 
segurança. Em caso de 
acidente, os corpos dentro 
do carro podem voar para 
fora e se arrebentarem no 
chão. Mas, só se acontecer 
um acidente. Do contrário, 
não tem problema. 

A grande imprensa fez 
alarde para o fato durante 
alguns dias, e agora todos 
querem saber se o culpado 
é o motorista, ou não. Mes-
mo que ele tenha dormido 
ao volante, a morte do casal 
foi um trágico acidente, do 
tipo que ocorre todos os 
dias com centenas de ilus-
tres desconhecidos pelo 
mesmo motivo.

O que falta, então? A 
resposta é educação. Há 
países em que o operário 
adquire por conta própria 
o equipamento de prote-
ção individual (EPI). Ele o 
faz pois é a vida dele que 
pode estar em jogo. Não 
fica esperando alguém dar 
para ele e, se não estiver de-
vidamente equipado, não 
efetua o trabalho. No Brasil, 
a empresa é obrigada a dar 
o EPI, mas mesmo assim, 
muitos não usam. Para 
que? Atrapalha. A resposta 
é educação.

Um povo sem educa-
ção, sem ensino de quali-
dade, sem aprendizado é 
facilmente manipulado, e 
acaba engolindo leis que até 
fazem sentido, mas não são 
explicadas. Mesmo porque, 
se forem explicadas, pou-
cos entenderão. Há alguns 
anos, quando foi imposto a 
inspeção veicular ambien-
tal na cidade de São Paulo, 
pouco foi explicado os reais 
motivos dessa lei. O negó-
cio foi feito de forma tão 
frágil, que o administrador 
seguinte decidiu que não 
valia a pena este gasto para 
a população e simplesmen-
te revogou a lei. Tal como 
veio, foi.

A sociedade paulistana 
perdeu duas vezes: a pri-
meira quando foi imple-
mentada e a segunda quan-
do foi retirada de vigor. 
Mas, o que realmente inte-

ressava, não foi feito, ainda.
Nesta edição do Jornal 

Farol Alto avaliamos as 
condições de manutenção 
de 74 veículos (60 auto-
móveis e 14 motocicletas) 
durante um dia inteiro, em 
evento que batizamos de Pit 
Stop Farol Alto. Contamos 
com a valiosa colaboração 
dos nossos Consultores 
Automotivos, proprietários 
de oficinas mecânicas, e Pa-
trocinadores, fabricantes de 
autopeças. O resultado foi 
lastimável, pois apenas um 
carro completou o circuito 
de check-up com todos os 
itens ok. Um carro entre 74 
veículos avaliados.

Isso nos dá uma base 
para argumentar que ape-
nas 1,35% dos carros que 
circulam pela cidade estão 
100% aptos a rodar. Mesmo 
que este número suba para 
15% (afinal, uma mostra de 
74 veículos é bem míope 
ante uma frota de mais de 6 
milhões) é muito carro com 
defeitos rodando. E, ainda 
que seja, defeitos simples e 
banais como uma lâmpada 
queimada, pode ser que 
isso seja o suficiente para 
causar um acidente.

A lição que o acidente 
do Cristiano Araújo nos 
deixa é que com carro não 
se brinca. Pois é o mesmo 
que brincar com a vida.

Alexandre Akashi
Editor

Morte no trânsito
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jessica@jornalfarolalto.com.br

Redação: 
Editor: Alexandre Akashi (MTB: 30.349)
aleakashi@jornalfarolalto.com.br
Colaboração: Sarah Cristina Liberato
Reportagem - Antonio Puga, Marcel Mano (Motos) e 
Agência Infomoto (Motos)
 

Consultores Automotivos: 
Claudio Cobeio - CobeioCar
Diego Tartalho - Somoto
Eduardo Topedo - Ingelauto
Francisco Carlos - Stilo Motores
Julio de Souza - Souza Car
Luis Carlos Bailone, Luizinho Reparações
Marcos de Castro - Mecânica De Castro
Sergio Torigoe - Centro de Diagnóstico Torigoe
Valter Tartalho - Somoto

Próximos Cursos AeA:

Julho
16 e 17: Curso de Lubrificantes - Módulo II: 
Lubrificantes para Equipamentos Agríco-
las e da Construção Civil /Especificações, 
Manuseio, Armazenamento, Transporte e 
Descarte
30 e 31: Rede CAN - Módulo II

Confira a programação e inscreva-se no 
site www.aea.org.br

Agenda Automotiva

A Harley-Davidson 
convoca 149 proprietários 
das motocicletas Dyna, mo-
delo Street Bob fabricadas 
entre 2014 e 2015, modelo 
2015, para substituição do 
refletor traseiro e do silen-
cioso do escapamento. 

Segundo a marca, o 
refletor traseiro pode ter 
dimensão incorreta, ficar 
encoberto pela placa de li-
cenciamento, dificultando 
que a motocicleta seja vista 
por outros veículos.

Já o silencioso, pode 
estar com a instalação ina-
dequada, que poderá fazer 

com que a emissão de ruído 
exceda o limite estabelecido 
pela legislação brasileira.

Os modelos que de-
vem comparecer ao recall 
tem chassis entre os núme-
ros 9321GX4J0FD300029 
a 9321GX4J9FD310333, 
e 9321GX4JXFD300698 a 
9321GX4JXFD310681 (não 
sequenciais).

O serviço é gratuito 
e leva cerca de 1 hora. A 
Harley recomenda agenda-
mento prévio. Mais infor-
mações: 0800 724 1188, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h.

Curta

Recall Harley-Davidson
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Lançamento

Os últimos anos não foram generosos 
para a Peugeot. Mesmo com ampla gama 
de produtos, a montadora vendeu menos 
carros em 2014 do que a Hyundai que conta 
com apenas com um modelo, o HB 20. As-
sim,  a marca acaba de anunciar uma nova 
estratégia no País, ao mesmo tempo que 
apresentou a linha 2016 do hatchback com-
pacto 208: retirar as versões de entrada do 
mercado e trabalhar apenas com modelos 
melhor equipados, com mais valor agrega-
do e consequentemente com consumidores 
de poder aquisitivo maior.

Assim, deixa de oferecer o 207 e in-
tensifica a campanha de desafio do tes-
te drive para o 208, com prêmio de R$ 
500 para quem experimentar o Peugeot 
e depois decidir pela compra do carro de 
outra marca. Confiança é tudo, e é nisso 
que os franceses apostam.

Parte dessa confiança vem em forma de 
mais equipamentos sem aumento de preço, 

e assim a linha 2016 do 208 chega ao merca-
do com as seguintes configurações: Active 
1.5, Active Pack 1.5, Allure 1.5, Alure 1.6 
Automático, Griffe 1.6 e Griffe 1.6 Automá-
tico. As versões 1.5 contam somente com 
câmbio manual de cinco velocidades, e com 
sistema flex convencional, com tanquinho 
auxiliar, enquanto as 1.6 têm tecnologia de 
partida a frio aquecida.

Todos os modelos contam com cen-
tral multimídia sensível ao toque com 
tela colorida de sete polegadas, faróis 
de neblina, vidros elétricos em todas as 
portas, retrovisores com ajuste elétrico, 
alarme, terceiro apoio de cabeça no ban-
co traseiro e volante multifuncional. O 
preço inicial é de R$ 45.990.

Na Active Pack, o preço sobe para R$ 
49.990, e ganha ar-condicionado digital bi-
zone e airbags laterais, além de rodas de 
liga leve de 15 polegadas e GPS.

A Allure 1.5 conta com teto de vidro JFA

Marca oferece R$ 500 para consumidor que fizer teste drive e comprar modelo de concorrente

Honda lança CBR1000RR Fireblade
Limitada a 93 unidades, a Honda 

acaba de lançar no mercado brasileiro a 
CBR1000RR Fireblade versão 2015. Inspi-
rada no modelo RC213V, utilizado pela 
equipe Repsol Honda Team na MotoGP, 
a novidade chega ao país este mês em 
duas opções de cores: edição limitada 
“Marc Márquez”, com visual exclusivo; 
e tricolor, em azul, vermelho e branco, 
inspirada na equipe Honda HRC (Honda 
Racing Corporation). A quantidade de 93 
unidades é uma alusão ao número oficial 

utilizado pelo piloto espanhol na princi-
pal categoria do motociclismo. 

A CBR1000RR Fireblade é equipada 
com motor de quatro cilindros, DOHC, 
com arrefecimento a líquido e 999,8cm³ 
de capacidade, que desenvolve potência 
de 180,8 cv a 12.250 rpm e torque máximo 
de 11,6 kgf.m a 10.500 rpm. Conta com 
chassi de alumínio do tipo diamante, sus-
pensão dianteira com garfo telescópico 
com curso de 110mm, e traseira tipo  Pró-
Link com curso de 138mm. 

Os freios contam com 
tecnologia C-ABS (ABS e 
CBS - anti-travamento das 
rodas e distribuição da fre-
nagem na dianteira e na 
traseira), são de disco du-
plo de 320mm de diâmetro 
na dianteira e disco sim-
ples de 220mm na traseira. 
O peso total é de 191kg e 
custa a partir de R$ 66.500 
(tricolor HRC) e R$ 69.900 
(edição Marc Márquez).

Divulgação

Serão produzidas apenas 93 unidades; preço parte de R$ 66.500

Trem das Onze arrecada 2 ton de agasalhos
Com arrecadação de 

mais de 2 toneladas de 
roupas de frio, a Campa-
nha do Agasalho do Mo-
toclube Trem das Onze, 
do bairro do Jaçanã, zona 
Norte de São Paulo, foi um 
sucesso, de acordo com o 
presidente do MC, Gerson 
(Capitão Caverna).

Em noite de muita fes-
ta, rock e confraternização, 
os 44 membros do Trem 
das Onze reuniram mais 
de 2 mil pessoas, amigos, 
convidados e comunida-
de, que comparecerem e 
contribuíram com a doa-
ção de um agasalho.

O evento, realizado 
em praça pública, contou 
o apoio da Subprefeitura 
do Jaçanã, e com a presen-
ça do subprefeito Niwton 
Gilberto de Jesus.

Divulgação

Peugeot 208 chega a 2016 melhor equipado

Lançamento 2Rodas

O presidente do Trem das Onze, Gerson (Capitão Caverna)

JFA JFA

Divulgação

panorâmico, sensor de estacionamento tra-
seiro e piloto automático com regulador de 
velocidade. O preço passa para R$ 53.290. Já 
a Allure Auto conta com motor 1.6 e câm-
bio automático de quatro velocidades, por 
R$ 57.390. E finalmente a topo de linha, Gri-

ffe, com luzes diurnas em leds, rodas de 16 
polegadas, sensor de chuva e crepuscular, 
airbags tipo cortina. A versão manual custa 
R$ 59.190 e a automática, R$ 62.890. Agora 
só falta uma versão com motor 1.6 THP e 
câmbio automático de seis velocidades.

Mais de 2 mil pessoas participaram da festa

2Rodas
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beleza
Peugeot 2008 1.6 Griffe Manual

Além da

Traseira alta e colunas grossas pedem câmera de ré

Inegavelmente, o novo 
Peugeot 2008 é boni-
to e chama atenção 

de um público que não é 
explorado pela marca no 
comercial da TV: as mu-
lheres. Poderia até ser um 
sucesso tal como foi o 206, 
no início do século, mas 
se limitará a um nível de 
consumidor com poder 
aquisitivo um pouco mais 

alto, uma vez que o preço 
é quase proibitivo para 
um carro deste tamanho: a 
partir de R$ 67.190. 

Avaliamos a versão 
topo de linha, Griffe, com 
motor 1.6 flex de injeção 
multiponto convencional, 
que desenvolve até 122 
cv de potência máxima a 
5.800 rpm e torque máxi-
mo de 16,4 Kgfm a 4.000 

Apesar da linha de cintura baixa, posição de dirigir é boa

rpm (etanol), e câmbio 
manual de cinco velocida-
des, que custa R$ 71.290 
na cor vermelha. Se for 
qualquer outra cor, como 
a cinza metálica do veícu-
lo testado, deve-se acres-
centar R$ 1.190 ao preço e, 
se for branco perolizado, 
mais R$ 1.590.

Vida a bordo
O forte do carro é a estética 
e o nível de equipamentos 
de série. A versão avalia-
da vem com seis airbags, 
teto de vidro panorâmi-
co, sensor crepuscular e 
de chuva, e sensor de es-
tacionamento dianteiro, 
além de outros dispositi-
vos também presentes na 
versão de entrada, como 
sensor de estacionamento 
traseiro, computador de 
bordo, central multimídia 

com comandos no volante 
e bluetooth, GPS, ar-con-
dicionado bi-zone, piloto 
automático etc.. 

Em outras palavras, 
é bem equipado, e isso 
agrada o consumidor mais 
atento e que costuma pas-
sar bastante tempo dentro 
do carro. Além disso, o 
conjunto motor-câmbio 
é bem equilibrado para o 
peso e tamanho do mode-
lo, com respostas rápidas 
para o trânsito do dia a dia.

 Ao volante, o 2008 é 
muito parecido com o ha-
tchback 208, do qual deriva. 
Volante pequeno e console 
elevado, somado ao bom 
nível de ajuste de profundi-
dade e altura do banco e vo-
lante permitem encontrar o 
posicionamento ideal, tanto 
para quem gosta de dirigir 
de forma elevada, como em 

um SUV, quanto para uma 
condução mais esportiva. 

Os sensores de estacio-
namento traseiro e dian-
teiro foram bastante úteis, 
principalmente o traseiro 
uma vez que a visibilidade 
em marcha à ré é prejudica-
da pelas largas colunas late-
rais traseiras. Uma câmera 
seria muito bem vindo.

O comportamento di-

nâmico é bom, bem con-
fortável, com suspensão 
macia mas firme o sufi-
ciente para encara curvas 
com um pouco mais de 
velocidade. 

Enfim, o Peugeot 2008 
é um carro que tem tudo 
para ser um sucesso, po-
rém é preciso lembrar 
que aqui é o Brasil e não 
a França. 

Com design atraente e bem 
ousado, tem tudo para cair no 
gosto do público feminino

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

O novo crossover da marca francesa é muito bem equipado, 
mas custa caro. Não terá vida fácil, mas é uma boa escolha

O painel elevado é muito bom, assim como o acesso ao porta-malas; faltou descansa braço

Avaliação

Ficha técnica
Peugeot 2008 1.6 Griffe Manual

Motor: dianteiro, transversal, 16 V, 1,6l, admissão variável, flex 
(etanol/gasolina)

Cilindrada: 1.587 cm3
Potência: 122cv a 5.800 rpm/115cv a 6.000 rpm (e/g)

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

Direção: elétrica
Tração: dianteira

Pneus: 205/60 R16
Freios: dianteira a disco ventilado (283x26mm)e discos sólidos 

na traseira (249x9mm), com ABS, EBD
Dimensões: comprimento, 4.159 mm; largura, 1.739 mm, altura 

1.583 mm e entre-eixos, 2.542 mm
Peso: 1.205 kg

Volumes: porta-malas - 402 l; tanque de combustível: 55 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 10,2s/11,4s; velocidade máxima 

190/183 km/h (e/g)
Consumo (Km/l) -  n/d
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tecnológico
Nissan March 1.0 3 cilindros

Urbano, simples e

Aerofólio traseiro é item de série na versão topo de linha SV

Motor 1.0 litro de 3 
cilindros, com 77 
cv de potência 

e 10 kgfm de torque má-
ximo, 964,2 kg de peso, e 
consumo médio na cidade 
de 8,8 km/l quando abas-
tecido 100% com etanol. 
São números bastantes 
razoáveis para um carro 
compacto urbano, como o 
Nissan New March. 

O problema é o pre-
ço. Parte de R$ 36.990, 
mas o topo de linha, na 
versão SV, igual a avalia-
da, custa a partir de R$ 
42.190. Até que vem bem 
equipado, com rodas de 
liga leve 15”, sistema de 
som com USB, bluetooth, 
volante multifuncional, 
aerofólio com brake light 
integrado, faróis de nebli-

Acabamento interno é simples e cheio de plástico duro

na dianteiros, retrovisores 
externos com regulagem 
elétrica, vidros, travas, 
direção elétrica, ar-condi-
cionado e computador de 
bordo, mas, ainda é um 
compacto popular.

Vida a bordo
A melhor qualidade do 
pequeno March é o tama-
nho. Típico carro urbano, 
fácil de manobrar, ainda 
mais com a assistência 
elétrica que torna a di-
reção bem leve, mesmo 
com rodas aro 15 e pneus 
185/60. Além disso, o di-
âmetro de giro de apenas 
4,5 metros ajuda a sair de 
locais apertados.

O motor 3 cilindros dá 
conta do recado no trânsi-
to do dia a dia. Apesar de 
menor e um pouco mais 
ruidoso, acelera bem. Mas 

o que surpreendeu foi o 
desempenho carregado. 
Com mais de 300 Kg de 
carga, não deixou a dese-
jar, mesmo nas subidas. 

Outra tecnologia bem 
vinda no March é o siste-
ma de partida a frio sem 
tanquinho, Flex Start® 
Bosch, que dispensa o uso 
de gasolina em dias frios e 
ajuda a reduzir emissões, 
de acordo com a monta-
dora, e colabora com o 
consumo, que durante 
a semana de testes ficou 
dentro do esperado, com 
média de 9 km/l na cida-
de, (etanol) com trânsito 
moderado a intenso. 

A dirigibilidade do 
March é agradável, mes-
mo sem muita potência 
é possível se divertir ao 
volante, pois o carrinho 
é bem leve e estável. A 

visibilidade é muito boa, 
e dispensa o uso de sis-
temas de auxílio de esta-
cionamento. Mas o acaba-
mento é precário, cheio de 
plásticos duros. O banco 
traseiro também é duro e 
pouco confortável, assim 
se for fazer uma longa 
viagem, uma almofada 
será bastante útil. 

Definitivamente, é car-

ro de uso urbano, porém 
o espaço interno é bom, 
tanto para quem está na 
frente quanto atrás.

Por fim, o pequeno 
March conta com boa 
quantidade de tecnolo-
gia (flex sem tanquinho, 
direção elétrica, ar-condi-
cionado e computador de 
bordo), e alguns detalhes 
que podem melhorar. .

Por fora continua o mesmo, 
mas sob o capô um propulsor 

mais eficiente

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

A adoção do motor de três cilindros flex com aquecimento 
que dispensa tanquinho auxiliar é destaque do modelo

Painel tem computador de bordo; porta-malas de 265 l, bancos traseiros são duros

Avaliação

Ficha técnica
Nissan Novo March 1.0 3 cilindros

Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros, 12 V, flex (gasolina e 
etanol), sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das 

Válvulas (CVVTCS)
Cilindrada: 999 cm³

Potência: 77 cv a 6.200 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 10 kgfm a 4.000 rpm (etanol/gasolina)

Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica

Tração: dianteira
Pneus: 185/60 R15

Freios: discos ventilados (260 mm) na dianteira e tambor (203 
mm) na traseira ABS e EBD

Dimensões: comprimento, 3.827 mm; largura, 1.675 mm; altura 
1.528 mm: entre-eixos, 2.450 mm

Peso: 964,2 Kg
Volumes: tanque de combustível: 41 l; porta-malas: 265 l

Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h: 15s velocidade 
máxima: 154 km/h

Consumo (Km/l): Cidade – 8,8 (Etanol) / 12,9 (Gasolina); 
Estrada – 10,3 (Etanol) / 15,1 (Gasolina)
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Avaliação

costume
Vokswagen Fox 1.6 I-Motion

Questão de 
Câmbio automatizado é bom ou ruim? Depende da situação. 
Excelente no congestionamento, mas na hora de manobrar...

Novas lanternas deixaram traseira mais refinada

Câmbio automatiza-
do é sempre uma 
caixinha de sur-

presas. A semana de ava-
liação com VW Novo Fox 
1.6 I-Motion começou com 
susto ao fazer uma das 
manobras mais simples 
do mundo: tirar o carro da 
garagem. Isso porque fica 
estacionado em um leve 
declive, de apenas 6% de 

inclinação, com a frete vol-
tada para o lado mais alto e 
para o portão. Basta acele-
rar bem devagar, tirar o pé 
da embreagem de forma 
suave e gradual e pronto.

Mas, neste dia, quem 
controlava a embreagem 
era um robô, que não sabia 
exatamente onde estava. 
Marcha engatada e pé no 
acelerador, de forma sua-

Bancos oferecem boa sustentação para as pernas

ve, e nada de movimento. 
Um pouco mais de pressão 
e de repente, o corpo cola 
no banco, e imediatamente 
o pé vai para o freio. Não 
andou 2 metros, e quase ra-
lou o retrovisor direito na 
parede, que tem um ressal-
to para fora. 

Tiro o pé do freio e o 
carro desce para trás, e re-
corro ao freio de mão. Nes-
te dia não teve como tirar o 
carro da garagem de fora 
suave. Recolhi os retroviso-
res para não correr o risco 
de arranhá-los e saí do jeito 
que deu: rápido.

Uma semana depois, 
este tipo de situação já não 
ocorria mais. De alguma 
forma, o carro aprendeu 
que ele fica estacionado em 
um declive, e a sensibilida-
de do motorista ficou mais 
apurada à reação do veícu-

lo. Em outras palavras, nos 
acostumamos um ao outro 
e à situação. Mas, nem por 
isso foi uma semana fácil, 
principalmente nos mo-
mentos de estacionar de ré, 
em ladeiras. Como é difícil 
controlar a velocidade do 
carro nessas situações!

Vida a bordo
O modelo emprestado pela 
Volkswagen era a versão 
Highline 1.6 de 120 cv, 
completo, com diversos 
opcionais, inclusive teto 
solar e sensores de estacio-
namento dianteiro e trasei-
ro. O modelo básico custa 
R$ 56.990, com pintura só-
lida. Metálica, acrescenta 
R$ 1.230 e perolizada, R$ 
1.770. E, com todos os equi-
pamentos opcionais, o va-
lor total do carro avaliado 
era de R$ 67.150.

O motor 1.6 de 120 cv é 
bem melhor do que o ante-
rior, de 104 cv. É mais ágil 
e esperto, claro, porém fica 
emperrado no câmbio auto-
matizado. Assim, se puder, 
escolha a versão manual, de 
seis velocidades, que custa 
R$ 3.500 a menos. Mas, se 
é do tipo que pega muito 
engarrafamento, o I-Motion 
ajuda bastante e economi-

zar saúde. Apesar de todos 
os pontos ruins, não pre-
cisar pisar na embreagem 
pode ser uma bênção em 
determinadas horas.

O ideal mesmo seria um 
câmbio automático de seis 
marchas, como tem feito a 
Chevrolet, ou um automati-
zado de dupla embreagem, 
como a Ford. Custam mais 
caro mas não dão sustos.

Visual agressivo e sob 
o capô, o motor 1.6 l de 
120cv, com mais fôlego

Fotos: Alexandre Akashi

O painel é um dos melhores; o porta-malas cresce graças aos bancos traseiros escamoteáveis

Ficha técnica
Novo Fox Highline  1.6 I-Motion
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.6 flex
Cilindrada: 1.598 cm³
Potência: 120cv / 110cv a 5.750 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 16,8kgfm / 15,8kgfm a 4.000 rpm (e/g)
Câmbio: Automatizado de 5 velocidades
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 195/50 R16
Freios: a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, ABS 
com EBD
Dimensões: comprimento, 3.868 mm; largura, 1.660 mm; altu-
ra, 1.552 mm; entre-eixos, 2.467 mm
Peso: 1.099 kg
Volumes: porta-malas 270/353 l; tanque de combustível: 50 l
Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 10,3s/10,8s 
(e/g); velocidade máxima de 189/183 km/h (e/g)

JFA
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O 3º Pit Stop Farol 
Alto, realizado 
em junho no Te-

lhanorte Aricanduva, na 
zona Leste de São Paulo, 
mostrou que os motoristas 
da região têm deixado a 
manutenção do veículo em 
segundo plano. Dos 60 au-
tomóveis avaliados, apenas 
um foi aprovado em todos 
os itens, e das 14 motos, 
nenhuma obteve 100% de 
aprovação (veja reporta-
gem no Caderno 2Rodas, 
na página 14).

“É uma péssima notí-
cia, pois veículo com a ma-
nutenção vencida tem mais 
chances de ficar parado na 
rua, o que causa congestio-
namento, além de aumen-
tar os riscos de acidentes”, 
afirma o consultor automo-
tivo do Jornal Farol Alto e 
proprietário do Centro de 
Diagnóstico Torigoe, Ser-
gio Torigoe. “Além disso, é 
ruim para o bolso, pois em 

3º Pit Stop Farol Alto

Patrocínio Ouro Apoio institucionalPatrocínio Prata

Manutenção preventiva

Brasileiro ainda não cuida
Dos 60 carros avaliados durante a 

ação, somente um teve 100% dos itens 
aprovados; nas motos, nenhuma das 14 

checadas estavam com todos os itens 
em dia com a manutençãodireito do carro

Um dos destaques desta edição foi a utilização de elevador automotivo para a inspeção dos sistemas de suspensão e direção

Fotos: Alexandre Akashi

Os técnicos das empresas patrocinadoras - Cobreq, Personal Car, Nakata, Sampel, Tecfil e Valeo - trabalharam duro para avaliar 60 veículos durante o dia

caso de quebra inesperada, 
o conserto fica mais caro 
do que quando feita a ma-

nutenção preventiva”, diz 
Torigoe ao lembrar que  o 
consumo de combustível 

também é maior e, conse-
quentemente, aumenta as 
emissões de gases.

Entre os itens com 
maior incidência de pro-
blemas, destaque para as 

lâmpadas queimadas: 65% 
dos carros avaliados tinha 
pelo menos uma lâmpa-
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3º Pit Stop Farol Alto

Os números do Pit Stop
Principais defeitos Ocorrências
Iluminação (luz de freio, placa,
lanternas, piscas, farol, ré) 65%

Filtro de Combustível 53%
Filtro de Ar 52%
Coifas e batentes 
(homocinética, amortecedores) 50%

Filtro de Ar Condicionado 48%
Buchas (bandeja, eixo traseiro, 
barra estabilizadora) 43%

Filtro de Óleo 38%
Amortecedores 
(dianteiros e/ou traseiros) 37%

Coxins (motor e câmbio) 28%
Teste Fluido de Freio 25%
Extintor 22%
Palhetas 18%
Regulagem dos Faróis 18%
Emissões de Gases 15%
Teste do Líquido de Arrefecimento 15%
Nível Água Radiador 12%
Bateria 10%
Embreagem 8%
Pastilhas de Freio 8%
Estepe 5%
Cinto de Segurança 2%

da que não acendia (farol, 
lanternas, piscas, ré, freio e 
placa), filtros (combustível 
- 53%, ar - 52%, ar-condi-
cionado - 48%, óleo - 38%), 
coifas e batentes (homoci-
nética, amortecedores etc.) 
- 50%, buchas (bandeja, 
eixo traseiro, barra estabi-
lizadora), 43%, amortece-
dores (dianteiro e/ trasei-
ro) - 37%, coxins (motor e 
câmbio) - 28%, qualidade 
do fluido  de freios - 25%, 
extintor - 22%, luz de freio 
queimada - 22%. “São itens 
de manutenção simples, 
mas que devem ser troca-
dos pois se desgastam com 
o uso e podem prejudicar 
outros componentes”, co-
menta Torigoe (veja relação 
completa na tabela e info-
gráfico ao lado).

Tecfil
Pela primeira vez, os filtros 

de ar, combustível, óleo 
e ar-condicionado foram 
avaliados durante o evento, 
pelo técnico João Lucena, 
da fabricante de filtros Te-
cfil, que averiguou o estado 
dos componentes e tam-
bém a data da última troca. 
O resultado foi inesperado.

“O elevado número de  
filtros em estado ruim in-
dica que os motoristas têm 
gasto muito mais combus-
tível do que o ideal”, co-
menta o consultor do Jornal 
Farol Alto, Sergio Torigoe.

Valeo
Outra empresa estreante 
no Pit Stop Farol Alto foi 
a Valeo, que avaliou diver-
sos itens do carro. Os mais 
críticos eram as palhetas 
de para-brisa e os faróis 
desregulados, com 18% de 
incidência cada. A empresa 
também realizou teste do 

líquido de arrefecimento, 
com 15% de problemas, e  
do pedal da embreagem, 
com 8%.

“A maioria só lembra 
que precisa trocar as palhe-
tas quando chove, e ai é tar-
de”, diz Torigoe. “E o pior 
é que depois que a chuva 
passa, esquece”, completa.  
“Com os faróis acontece 
algo ainda pior, pois nem 
todos sabem que o facho de 
luz pode ser regulado”, diz.

Cobreq
A fabricante de freios 

TMD Friction, detentora 
da marca Cobreq, foi a ter-
ceira estreante do evento, 
com avaliação dos siste-
mas de freios, sendo que 
25% dos carros avaliados 
estavam com o fluido de 
freio vencido, e 8% tinha 
as pastilhas gastas já no 
limite da vida útil.

Torigoe lembra que 
freio é um dos principais 
itens de segurança veicular 
e que o número de 25% de 
problemas no fluido é mui-
to alto. “Poucos se atentam 
para o fluido, trocam so-

mente as pastilhas, lonas e 
disco, mas como o sistema 
é hidráulico, se o líquido 
está ruim, não adianta nada 
os demais itens serem no-
vos”, comenta.

Sampel
Esta é a segunda edição 
que a Sampel participa do 
Pit Stop, e constatou nú-
meros pouco agradáveis: 
50% dos carros avaliados 
tinha problemas com coifas 
e batentes do sistema de 
direção e suspensão, 43% 
com problemas de buchas e 
28% com coxins ruins, que 
precisam ser trocados.

O consultor do Farol 
Alto comenta que estes são 
itens que estão fora da visão 
dos motoristas e por isso 
muitas vezes são esqueci-
dos. “É importante sempre 
que levar o carro na ofici-
na, erguê-lo no elevador 
e verificar estes itens, pois 
uma coifa de homocinética 
que custa pouco pode estar 
rasgada e condenar a ho-
mocinética, que é bem mais 
cara”, exemplifica.

Nakata
Presente em todas as edi-
ções do Pit Stop, a Nakata 

avaliou a condição dos 
amortecedores por meio 
de teste computadorizado, 
e constatou que 37% dos 
veículos tinha algum pro-
blema com pelo menos um 
dos quatro componentes 
do veículo.

“Ainda é um número 
alto, apesar de ser menor 
do que o registrado no pri-
meiro evento, neste mes-
mo local, quando 56% dos 
amortecedores estavam 
ruins”, comenta Torigoe.

Emissões e segurança
Com 15% de reprovação, 
o item Emissões de Gases 
preocupa uma vez que 
até dois anos atrás todos 
os carros da cidade de São 
Paulo eram obrigados a 
passar por vistoria de regu-
lagem de motor, para ter o 
licenciamento liberado. Já 
os itens de segurança obri-
gatórios também preocu-
pam, pois 22% dos carros 
estavam com o extintor 
vencido, 5% não tinha es-
tepe e 2% apresentaram de-
feito no cinto de segurança. 
“São itens que resultam em 
multa gravíssima e não po-
dem ser negligenciados”, 
comenta Torigoe.

Arrecadação de alimento recorde

Fabrício Santos foi o vencedor do Beep&Park 
oferecido pela Valeo e sorteado entre os partici-
pantes do 3º Pit Stop Farol Alto. Fabrício levou 
o carro dele e de mais três amigos para avalia-

ção. Isso sim é um rapaz consciente

Tal como nas edições 
anteriores, o 3º Pit Stop Fa-
rol Alto convidou os mo-
toristas trocar 2 kg de ali-
mentos não perecíveis pelo 
check-up veicular, e para 
cada veículo avaliado, os 
consultores do Jornal Farol 
Alto doaram mais um kg. 

Além disso, o consultor 
Francisco Carlos de Olivei-
ra, da Stilo Motores, fez a 
doação de 10 cestas bási-
cas e, assim, esta edição do 
evento contou com arreca-
dação recorde de alimentos, 

que foram doados para o 
Grupo Mãos Estendidas/
NAF, que apresta assistên-

cia ao morador de rua. Ao 
todo, foi arrecadado mais 
de 250 kg de alimentos.

Fundado em 1999, o 
grupo acredita que é pos-
sível mudar as vidas dos 
assistidos por meio de 
atividades alternativas ao 
resgate da autoestima, com 
objetivo de reinserir no con-
vívio familiar e social. Na 
casa, os usuários recebem 
almoço, café da manhã, ba-
nho, roupas, kits de higiene, 
corte de cabelo, unha, con-
sulta oftalmológica, apoio 
psicológico, jurídico e so-
cial, encaminhamento para 
emprego e cursos. JFA

A recompensa: mais de 250 Kg de alimentos arrecadados
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3º Pit Stop Farol Alto

da ação
Resultados

Itens de suspensão e 
direção (undercar), e 

iluminação chamaram 
atenção pelo alto índice 

de problemas, assim 
como os filtros (ar, óleo, 
combustível e cabine), 

o que indica que o 
motorista tem relaxado 

na manutenção mais 
básica do veículo

Carros atendidos
Marcas Modelos

Audi A3

Chevrolet Astra, Celta, Cobalt, Corsa, 
Cruze, Monza, Prisma, Zafira

Citroen Belingo

Fiat Bravo, Idea, Marea, Palio, 
Prêmio, Punto, Siena, Tipo, Uno

Ford Courrier, Ecosport, Fiesta, Fusion, Ka
Honda Civic, CRV, Fit
Hyundai Tucson, Sonata
Kia Sephia
Mercedes A 160, SLK 200
Nissan Livina, March
Renault Clio, Scenic
Toyota Corolla
Volkswagen Fox, Gol, Golf, Polo, Santana
Idade média 9 anos

65%
apresentou pelo 

menos uma lâmpada 
queimada (farol, 

lanterna, freio, pisca, 
ré, placa)

18%
faróis 

desregulados

53%
filtro de 

combustível 
vencido

52%
filtro de ar em más 

condições

50%
problemas com coifas 
e batentes (direção e 

suspensão)

48%
filtro de ar-

condicionado ruim

43%
problemas com 

buchas de borracha 
(bandeja, eixo 
traseiro, barra 
estabilizadora)

38%
filtro de óleo vencido

37%
problemas de 
amortecedor

28%
coxins ruins (motor/

câmbio)

25%
fluido de freio 

vencido

22%
extintor de incêndio 

vencido

18%
palhetas em más 

condições

15%
líquido de 

arrefecimento ruim

emissões acima 
do permitido

15%

8%
problemas com 

pastilhas de 
freios

10%
problemas 
de bateria



Tecnologia em diagnóstico e manutenção automotiva

Nossas especialidades:
• Injeção Eletrônica
• Diagnóstico computadorizado
• Motor
• Câmbio
• Suspensão
• Freios

ASSISTÊNCIA AO CLIENTENO LOCAL

11.2977-1124 - 2283-5056
11.7753-4169 - ID: 100*46973

Rua Mariquinha Viana, 700 
Mandaqui - São Paulo

Conheça nosso 
seguro socorro 
grátis para clientes 
cadastrados

Rua Serra de Botucatu, 2724 - Tatuapé - São Paulo - SP
11.2097-8440 l 11.3473-0225 l contato@torigoe.com.br

Empresa
certificada

Na Torigoe, a responsabilidade e 
a sustentabilidade são metas tão 
importantes quanto a qualidade 

de nossos serviços. 

O respeito pela saúde, 
segurança e uso racional dos 

recursos são princípios básicos 
do nosso negócio.

Pç.Albino Francisco de Figueiredo, 27
Vl.Fernandes - SP | 11.3892-8837

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Reprogramação de módulos | injeção eletrônica | ABS | Airbag | câmbio automático

valtersomoto@hotmail.com | 11.2950-2012
rua Mariquinha Viana, 628 - Mandaqui - SP

acesse
www.cobeiocar.com.br

PEÇAS, ACESSÓRIOS E MECÂNICA
ESPECIALIZADA PARA MOTOS

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

SOMOTO
VALTER/DIEGO

11.7718-7678
ID: 88*12065

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2789, Tucuruvi - São Paulo

Tradição desde 1964

Oficina especializada em 
Eletrônica Embarcada
Autoelétrico
Mecânica
Diagnóstico
Inspeção Veicular

11.2203-1627 
11.2203-2411
eletricaluizinho@hotmail.com

R. Américo Brasiliense, 1.208
Chácara Sto.Antônio-SP

11.5588-1363
oficina@cobeiocar.com.br

Um novo conceito em serviços automotivos
Faça já sua adesão e desfrute de diversos benefícios

- mão-de-obra grátis
- check-up inicial de mais de 100 itens
- manutenções programadas
- registro de revisões

acesse
www.cobeiocar.com.br

Nossos serviços:
Troca de óleo de câmbio automático
Troca de embreagem robotizada 
(Dualogic e i-Motion)
Revisão geral, freio, suspensão e motor
Troca de correia dentada e Poly-V
Alinhamento e balanceamento

COBEIO CAR

R. Conselheiro Moreira de Barros, 625
Santana - SP - 11.2950-0990 | 2283-2370

 automecdecastro@gmail.com

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Pioneirismo
Tradição

Confiança
Transparência

Credenciada

AUTOMECÂNICA
25 Anos de experiência e total dedicação

rua Baquiá, 520 - Carrão - SP | 11.2295-7662

acesse
www.cobeiocar.com.br

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

Centro Técnico Automotivo
Mecânica geral | Suspensão | Injeção Eletrônica | Freios ABS | Airbag
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Artigo

AUTOCHECK–UP 
REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA
Av. Cerejeiras, 593 / 601

Vila Maria – SP 
(11) 2967-6611 / 2954-5103

contato@autocheckup.com.br
www.autocheckup.com.br

AUTO MECÂNICA 
SCOPINO

Rua Santa Eudoxia, 508
Casa Verde –  SP 

(11) 3955-2086 / 3857-2685
scopino@goe.etc.br

www.automecanicascopino.
com.br

FOXCAR 
OFICINA TÉCNICA

Rua Itiúba, 01
Vila Prudente–SP

(11) 2965-0632
foxcar@foxcar.com.br
www.foxcar.com.br

MEGA CAR CENTRO 
TÉCNICO AUTOMOTIVO

Av. Carlos Lacerda, 1.428
Campo Limpo–SP

(11) 5841-3213 / 3892-8713
megacar@megacar.etc.br

www.megacar.etc.br

PARDAL MOTORES 
AUTO TÉCNICA

Rua Araritaguaba, 241
Vila Maria-SP 

(11) 2631-7421 / 2955-0093
pardal_motores@outlook.com
www.facebook.com/Pardal-

Motores

PEGHASUS 
POWERED MOTORS

Rua Dr. Paulo Meirelles, 120
Lauzane Paulista-SP

(11) 2231-1929 / 2231-4024
contato@peghasus.com.br

www.peghasus.com.br

SERV CAR 
AUTO MECÂNICA

Av. Hercílio Wustemberg, 
1700

Embú das Artes-SP
(11) 4704-6417 / 4704-6327

servcar@servcar.etc.br
www.servcar.etc.br

TAKUSHI  SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS

Rua Irmã Emerenciana, 963
Vila Nilo-SP 

(11) 2308-7235 / 2308-7234
jorgeifuku@gmail.com

TECNICAR REPAROS 
AUTOMOTIVOS

Rua Padre Adelino, 1059
Belenzinho-SP
(11) 2605-5171

arnaldo@tecnicarreparos.
com.br

www.tecnicarreparos.com.br

VERA LUCIA 
CENTRO AUTOMOTIVO

Rua Faustolo, 974
Lapa - SP

(11) 3862-7206 / 3862-8808
mecveralucia@uol.com.br

Às vezes recebemos 
perguntas narran-
do um acidente, 

em que se diz: “O carro 
caiu de uma ribanceira, ca-
potou várias vezes e o air-
bag não abriu”. Pois é. Se 
não abriu, nesse caso, era 
porque não deveria abrir 
mesmo. O airbag atua em 
condição bem específica – 

uma brusca desaceleração, 
em geral motivada por um 
impacto frontal.

Muitas pessoas 
acham que em qualquer 
batida, principalmente 
as fortes, o airbag tem de 
abrir, obrigatoriamente. 
Mas não é bem assim. 
A abertura depende de 
quanto o carro desacelera 

no impac-
to, e não da 
d e f o r m a -
ção. A den-
sidade dos 
veículos e 
objetos en-
v o l v i d o s 
na colisão 
também in-
fluenciam.

Reação química
A “explosão” do airbag é, 
na verdade, uma reação 
química controlada por 
um módulo de abertura. 
Tal componente capta a 
desaceleração do veículo 
e “determina” a abertura 
por meio de um cabo de 
energia que faz a ligação 
do módulo com a bolsa. 
Ele emite uma corrente 
elétrica que ativa uma 
massa química formada 
por dois gases. Quando 
eles entram em contato, 
acontece a explosão con-
trolada.

Um piscar de olhos é o 
que melhor ilustra o tem-
po entre a abertura do air-
bag e o início do seu de-

sinflar. A operação dura 
30 milésimos de segun-
dos, graças à “explosão” 
da bolsa em uma veloci-
dade média de 300 km/h.

No quadro abaixo, 
respondemos algumas 
perguntas mais comuns 
sobre o funcionamento 
deste dispositivo.

Airbag

Nem sempre o dispositivo deflagra e isso é comum. Somos questionados 
diariamente a respeito, e principalmente sobre o custo e forma de manutenção

Saiba quando ele aciona
Oficinas Amigos Farol Alto

Reinaldo Nadim é 
proprietário da FoxCar

JFA

Fotos: Divulgação

•Qual é a vida útil de um airbag?
O sistema do airbag não exige cuidados periódicos com 
manutenção. Em média, as montadoras pedem para 
substituí-lo a cada dez anos. No entanto, todo o sistema 
é controlado eletronicamente e, em caso de problema, ele 
será indicado por uma luz no painel.

•Se eu bater o carro e o airbag abrir, o que devo trocar?
Caso o veículo sofra um acidente e o airbag entre em fun-
cionamento, aí sim será preciso trocar todo o sistema, o 
que inclui módulo, bolsas de ar, cabo, chicote, painel e 
volante, entre outros itens envolvidos na região afetada 
pela colisão.

•Quanto custa um reparo do airbag?
O custo depende de cada montadora e modelo, assim 
como o valor da mão de obra. No entanto, se considerar 
somente a troca da bolsa motorista, módulo de abertura e 
cabo de um carro de entrada o conserto sairá, em média, 
por R$ 3 mil.

•Por que existem carros que só acionam o airbag do mo-
torista em uma colisão?
Existem veículos hoje que tem sensores de presença no 
banco do passageiro, o sistema quer saber  se há necessi-

dade  de disparo do airbag do passageiro ou não.

•Se eu não colocar o cinto de segurança o airbag vai 
abrir?
Sim ele vai abrir , porém pode não ser tão eficiente e até 
machucar o passageiro, o cinto foi projetado para ser um 
complemento do sistema, na colisão o cinto se retrai segu-
rando o passageiro no banco.

•Soco no volante ou painel faz o dispositivo disparar? 
Soco no volante não faz disparar airbag.

•Tive um colisão na lateral ou na traseira, meu airbag 
não abriu por que?
Existem sistemas e configurações de airbag com sensores 
laterais, caso dos carros mais luxuosos, com cortina late-
rais de coluna, airbag lateral do banco etc. Mas a grande 
maioria principalmente os populares só tem sensores de 
impacto frontal. 

•Se a luz do airbag estiver acesa e o veiculo sofrer um 
colisão o airbag vai abrir?
Não quando a luz do airbag está acesa, significa que existe 
alguma avaria, o sistema de airbag inteiro está desativa-
do, não vai abrir em caso de colisão.
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2RODAS
Consultor 2Rodas - 3º Pit Stop Farol Alto

JFA

Além da avaliação 
de carros, o 3º Pit 
Stop Farol Alto 

contou com o check-up 
gratuito de motocicletas, 
realizado pelo Consultor 
2 Rodas Valter Tartalho, 
proprietário da oficina 
Somoto, na zona Norte. 
Ao todo, participaram da 
ação 14 motocicletas, de 
quatro marcas diferentes 
(Buell, Honda, Suzuki e 
Yamaha), e em todas Tar-
talho encontrou algum 

tipo de problema. 
“Os principais foram 

lâmpadas de freio quei-
mada e freios dianteiros 
e traseiros já no limite de 
troca”, afirmou o consul-
tor. “Isso preocupa, pois 
são itens fundamentais 
de segurança e se o mo-
tociclista não ficar atento, 
aumenta o risco de sofrer 
um acidente”, comentou.

De acordo com o le-
vantamento de Tartalho, 
36% das motos avaliadas 

precisavam trocar as pas-
tilhas/lonas do freio tra-
seiro e 28% os dianteiros, 
assim como 36% dos veí-
culos estavam com a lâm-
pada de freio queimada.

O segundo item com 
maior índice de problemas 
foram a caixa de direção 
e o alinhamento frontal, 
todos com 28% de incidên-
cia entre o total de motos 
avaliadas. “Este conjunto 
de itens são importantes 
para a dirigibilidade da 

motocicleta e se não esti-
verem com a manutenção 
em dia, potencializam as 
chances de queda”, expli-
cou Tartalho.

Check-up
O 3º Pit Stop Farol Alto 
avaliou 29 itens da mo-
tocicleta, tais como ali-
nhamento, buzina, cabo 
da embreagem, cabo do 
acelerador, caixa de di-
reção, embreagem, farol, 
farol alto, filtro de óleo, 

freio dianteiro e traseiro, 
integridade da bengala 
de suspensão, integrida-
de do guidão, integrida-
de dos para-lamas, inte-
gridade dos retrovisores, 
lanterna dianteira e tra-
seira, líquido de arrefeci-
mento, luz de freio, luz de 
placa, óleo de suspensão, 
óleo motor, piscas dian-
teiros e traseiros, relação, 
TWI dianteiro e traseiro e 
vazamento motor.

Tartalho comentou 

que de todos os itens ava-
liados, somente dois não 
apresentou defeito em to-
das as motocicletas avalia-
das: farol alto e lâmpadas 
dos piscas traseiros. “Isso 
indica que o pessoal tem 
descuidado bastante da 
manutenção da moto, o 
que é preocupante”, disse.

O evento ocorreu no 
dia 13 de junho, no esta-
cionamento do Telhanorte 
Aricanduva, na zona Leste 
de São Paulo.

O Consultor 2Rodas do Jornal Farol Alto Valter Tartalho avaliou 14 motocicletas durante o Pit Stop

 Alexandre Akashi

e lâmpadas
Mais atenção aos freios
Manutenção Preventiva

O 3º PIt Stop Farol Alto mostrou que os freios e a luz de freio, 
itens fundamentais de segurança sobre duas rodas, são os 

mais negligenciados entre os motociclistas

Os números do Pit Stop
Principais defeitos Ocorrênias (%)
Freio dianteiro e/ou traseiro 64
Luz de freio 36
Alinhamento 28
Caixa de direção 28
Lanterna dianteira e/ou traseira 28
Cabo da embreagem 28
TWI dianteiro e traseiro 21
Farol 14
Piscas dianteiros e/ou traseiros 14
Relação 14
Vazamento óleo motor 14
Buzina 7
Cabo do acelerador 7
Filtro de óleo 7
Integridade da bengala 7
Integridade do guidão 7
Integridade dos para-lamas 7
Integridade dos retrovisores 7
Líquido de arrefecimento 7
Luz de placa 7
Óleo de suspensão 7
Óleo motor 7
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Motos atendidas
Marcas Modelos

Buell XB 12S

Honda

Bros
CBR 300R
CG 125
Neo

Yamaha
Midnight
Shadow
Tenere 250

Suzuki Burgman 125
Idade média da frota avaliada: 6 anos

Consultor 2Rodas - 3º Pit Stop Farol Alto

da ação
Resultados

Apesar da idade média da frota 
avaliada ser relativamente baixa (6 
anos de uso), o nível de problemas 

encontrados foi alto

65%
com problemas de freios 
(dianteiro e/ou traseiro)

14%
14%

com problemas de 
relação

21%
com problemas 

de pneus - TWI no 
limite (dianteiro e/

ou traseiro)

36%
com problemas de 

luz de freio

28%
com problemas de 

alinhamento

14%
com luz dos piscas 

queimado (dianteiro 
e/ou traseiro)

28%
com luz da lanterna 
queimada (dianteiro 

e/ou traseiro)

28%
com problemas na 

caixa de direção 7%
com problemas no 
cabo do acelerador

7%
com luz da placa 

queimada

28%
com problemas no 

cabo de embreagem

14%
com luz do 

farol queimado

7%
sem buzina com problemas de 

vazamentos óleo 
motor




