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editorial

Nos últimos me-
ses, economistas e 
empresários têm 

repetido constantemente a 
expressão ‘crise de confian-
ça do consumidor’, como 
o grande gerador da estag-
nação econômica do País. 
Mas, afinal, o que é isso?

Isso é o que acontece 
quando se é governado por 
políticos populistas duran-
te muito tempo. São sujei-
tos que se importam muito 
mais com a imagem pessoal 
diante das massas do que 
governar a favor da nação.

Vivemos isso já faz 
tempo. Muito tempo. O 
mais famoso dos populis-
tas foi Getúlio Vargas, que 
lhe rendeu o título de ‘Pai 
dos Pobres’, e ao mesmo 
tempo, ‘Mãe dos Ricos’. 
Esta é a síntese deste tipo 
de governo.

Dizem os historiadores 
que o populismo no Brasil 
vai de 1945 a 1964, mas teve 
início em 1930, com o pri-
meiro governo de Vargas. 
Logo, em um futuro próxi-
mo, dirão que que de o po-
pulismo teve uma segunda 
fase, de 1990 até o final do 
primeiro mandato do go-
verno Dilma, em 2014.

Nele estarão José Sar-
ney, Fernando Collor, 
Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz 
Ignácio Lula da Silva, o 
mais populista de todos, 
pela origem humilde. To-

dos foram, assim como 
Vargas, ‘pais dos pobres’ e 
‘mães dos ricos’. E por que 
isso é ruim?

Ser ‘pai dos pobres’ é 
ruim para os pobres, muito 
ruim, e se ao mesmo tem-
po são ‘mães dos ricos’, 
é pior ainda. Pai é aquele 
que dá ao filho condições 
para que ele cresça e se for-
taleça, mas sempre que há 
desobediência, há castigo 
severo, punição, repreen-
são. Mãe é a pessoa que dá 
carinho, cuida, afega, não 
deixa faltar nada, está sem-
pre presente para o que der 
e vier e em hipótese algu-
ma desampara o filho. Per-
ceberam a diferença?

E assim vamos cami-
nhando. Saney assumiu a 
presidência após anos de 
ditadura militar e ao invés 
de ir atrás dos torturadores 
e carrascos lançou planos 
econômicos milagrosos 
para que a população pu-
desse comprar mais, gastar 
mais, sob a ilusão de que 
isso era tudo que precisava. 

Depois veio o Collor, 
primeiro presidente eleito 
pelo povo depois de mais 
de 20 anos, que prometeu 
acabar com os marajás e 
corruptos, mas ele mesmo 
se mostrou um grande lará-
pio, tanto que sofreu impe-
achment dois anos após ter 
confiscado todo o dinheiro 
dos trabalhadores, ao mes-
mo tempo que abriu os por-

tos e liberou a importação. 
O vice de Collor, Ita-

mar Franco, assumiu o 
cargo e recrutou Fernando 
Henrique Cardoso para o 
cargo de Ministro da Fa-
zenda, que lançou o Plano 
Real, e conquistou a tão 
sonhada estabilidade eco-
nômica, dando fim a anos 
de inflação desenfreada. 
Itamar Franco ainda pro-
tagonizou um episódio 
inusitado, a volta da pro-
dução do VW Fusca, car-
ro que a montadora havia 
desistido de produzir anos 
antes, mas voltou atrás a 
pedido do governo. Dizem 
que Itamar pediu a volta 
do Fusca pois queria que a 
população tivesse acesso a 
um carro zero Km que não 
fosse muito caro. Isso é ou 
não é populismo?

Os oito anos de FHC 
ficaram marcados na his-
tória como uma época de 
grandes receitas, vendas de 
estatais pouco lucrativas, 
dólar controlado (política 
que ainda permanece nos 
dias atuais), e relativo cres-
cimento econômico. Podia 
ter feito mais? Sim, mas não 
fez pois não seria popular. 
Tinha a faca e o queijo na 
mão para iniciar a inspeção 
técnica veicular no Pais, 
modernizar a frota circu-
lante, mas isso resultaria 
em obrigar alguns pobres a 
abandonar o único meio de 
transporte que tem, ainda 

que precário, mal cuidado 
e de extremo risco para a 
segurança de todos os en-
volvidos no trânsito.

Por fim, o maior pais 
dos pobres que o Brasil já 
teve. Lula. Operário. Nas-
ceu paupérrimo e não teve 
estudo. Batalhou muito e 
chegou no cargo máximo 
da cidadania brasileira. Um 
exemplo. Apoiado sobre 
um partido que se dizia dos 
trabalhadores, liderou a 
economia para um patamar 
nunca visto antes, e decre-
tou o fim da dependência 
do petróleo externo e da dí-
vida externa do Brasil. 

Em paralelo a todos 
esses governos, um grupo 
de empresários ‘comia por 
fora’, e ainda come. Con-
tratos milionários aqui e 
ali, obras com aditivos que 
superam o valor inicial 
em 1000%, 2000%, e ou-
tras manobras legais, mas 
imorais. A cada novo go-
verno, novas maracutaias. 
Até que um dia a casa cai. 
E ai, quem dança é o povo. 
O que trabalha, que paga 
imposto, e que infelizmen-
te, é minoria.

A crise de confiança 
não está entre os ricos nem 
naqueles que recebem bolsa 
auxílio do governo (seja ela 
qual for). Está nos 39% da 
população que é como eu 
e você. 

Alexandre Akashi
Editor
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curtas

VW up! TSI inicia nova era
Finalmente o consumidor bra-

sileiro pode comemorar a possibi-
lidade de comprar um carro com 
preço relativamente acessível com 
tecnologia de ponta em propulsão: 
motor turbo com sistemas de inje-
ção direta de combustível e ainda 
por cima, flex. A façanha coube à 
Volkswagen que acaba de lançar o 
up! 1.0 TSI Total Flex, em sete ver-
sões: move, high, black, red, white, 
cross e a nova, speed up!.

Os preços iniciam em R$ 43.490 

(move up!) e atingem o máximo de 
R$ 49.990 (speed up!). O cross up! 
custa R$ 47.030, o high up! R$ 48.040, 
e os black, red e white up! saem por 
R$ 48.690. Todos vem com airbag 
duplo, freios ABS, controle de tra-
ção, computador de bordo, direção 
elétrica, ar-condicionado, vidros, 
travas e retrovisores elétricos, rádio 
integrado com Bluetooth e entradas 
USB/ Auxiliar, sistema Isofix, rodas 
de aço de 14 polegadas, chave cani-
vete e sistema de alarme remoto.

Mas o mais importante de tudo 
é o motor 3 cilindros 1.0l flex turbo 
que rende 105/101 cv de potên-
cia máxima a 5.000 rpm (etanol/
gasolina) e torque máximo de 
16,8 m.kgf a 1.500 rpm (em ambos 
combustíveis). Com isso, faz de 0 a 
100 km/h em 9,1 segundos e atin-
ge máxima de 184 km/h (etanol). 
É um foguetinho sobre rodas. E o 
melhor é que o preço é apenas R$ 
3.000 a mais do que o similar com 
motor aspirado. JFA

Picanto ganha reestilização
Já está 

a venda a 
linha 2016 
do Kia Pi-
canto, que 
ganhou leve 
facelift, com 
alterações no parachoque 
dianteiro e traseiro, na gra-
de inferior, na superior, e 
novos faróis de neblina. 
Além disso ganhou rodas 
de estilo mais esportivo em 
duas cores. 

Já no habitáculo, as 
principais atualizações fi-

caram por 
conta do 
painel de 
instrumentos 
(agora com 
bordas pra-
teadas) e, na 

contramão da maioria dos 
modelos populares a inclu-
são do marcador de tempe-
ratura do motor. O volante 
de direção teve redistribui-
ção dos controles do rádio e 
do bluetooth. 

Na mecânica, tudo per-
manece igual. 

Divulgação

Fiat Weekend mais barato
A Fiat 

anunciou a 
linha 2016 
da perua 
W e e k e n d 
com grande 
surpresa na 
versão Adventure, a topo 
de linha: mais itens de sé-
rie e preço R$ 1.000 mais 
em conta. Agora, o modelo 
custa R$ 62.320 e vem com 
apoia-braço para motorista 
e vidros elétricos traseiros 
com one touch e antiesma-
gamento, sensor de esta-

cionamento 
e Rádio Con-
nect integra-
do ao painel. 

Por fora, 
o modelo 
traz como 

novidade maçanetas na 
cor do veículo. Todas as 
versões ganharam mais 
uma opção de cor: Verme-
lho Oppulence. As demais 
versões do modelo são 
Attractive 1.4 Flex, por R$ 
49.150 e Trekking 1.6 Flex, 
por R$ 51.350.

Divulgação

JFA

Frente ficou mais robusta Com mais equipamentos

JFA

Etios 2016 tem multimídia 
O mo-

delo 2016 
do Toyota 
Etios já está 
nas lojas. 
Por fora, 
c o n t i n u a 
o mesmo Patinho Feio, 
mas por dentro, as ver-
sões topo de linha XLS e 
Cross receberam um belo 
atrativo: novo sistema de 
multimídia com tela LCD 
touchscreen de 7” que faz 
a conexão mirror link (es-
pelhamento) para smar-

tphone, com 
e s p e l h a -
mento do 
navegador 
por USB ou 
HDMI. 

Para uti-
lizar esta função, o usuá-
rio deve baixar o aplicati-
vo Sygic Car Navigation, 
já disponível pelo Google 
Play O hatchback XLS 
custa R$ 50.290, enquan-
to o sedã, R$ 53.090. Já o 
hatch Cross sai por R$ 
53.390.

Item é série nas versões topo

JFA

O speed up! é o topo de linha e custa R$ 49.990

Divulgação

Divulgação

JFA

Evoque London Edition: 77 unidades

Produzido sobre a ver-
são Dynamic, o  Range Ro-
ver Evoque London Edition 

contará com apenas 77 uni-
dades disponíveis no Brasil, 
ao preço de R$ 244.200.

 Inspirada nas cores da 
bandeira da Inglaterra, a 
edição ressalta as caracte-
rísticas britânicas da Land 
Rover, e faz referência a 
um dos mais emblemáticos 
símbolos de Londres, a rua 
Abbey Road.

Com mais itens em 
relação à versão normal, 
a série London Edition 
traz funcionalidades como 
câmera de ré e tampa do 
porta-malas com abertura 
e fechamento elétrico, pelo 
toque em um botão.

S10 High Country quer público de luxo
Apresentada como 

conceito no Salão do Au-
tomóvel de São Paulo, em 
outubro, a S10 High Coun-
try pretende inaugurar um 
novo patamar de sofistica-
ção entre as picapes de pro-
dução nacional. 

Com isso, vem com 
uma série de itens, como 
faróis em cromo escureci-
do com projetor, aplique 
no para-choque dianteiro, 
estribos laterais, rodas aro 
18, frisos cromados na base 
dos vidros das portas além 

de Santo Antonio e capo-
ta marítima. Por dentro, 
tem a sofisticação de uma 

Trailblazer, com bancos 
em couro de dois tons. O 
preço: R$ 163.800.JFA

Pintura é inspirado nas cores da bandeira da Inglaterra Modelo tem interior da Trailblazer e custa R$ 163.800

DivulgaçãoDivulgação
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adequado
Lifan x60

Barato, bonito e

Interior é simples e agradável, com boa posição de dirigir

Lançado há pouco 
mais de dois anos, o 
maior apelo comer-

cial do Lifan X60 continua 
sendo, sem dúvidas, o pre-
ço. Afinal, um SUV por R$ 
59.990 é para quem compra 
carro por metro quadrado e 
não se importa em utilizar 
tecnologia sem muito refi-
namento, apesar de atual.

Exemplo é o motor 

1.8l, que conta com varia-
dor de fase na admissão 
(VVT), mas rende apenas 
128 cv de potência máxi-
ma e torque máximo de 
16,8 Kgfm a 4.000 rpm, e 
roda somente com gasoli-
na. Outro é o sistema mul-
timídia que peca pela po-
luição visual gráfica típica 
de eletrônicos chineses.

Mas, por fora é um car-

O design é o forte do modelo, que tem lanternas em leds

ro para se admirar, pois 
conta com certo charme 
e beleza, e até mesmo um 
pouco de originalidade, 
com faróis diurnos e lan-
ternas de led. As dimen-
sões são generosas para 
um segmento que está 
cada vez mais compacto, o 
que reforça a ideia de que 
é ideal para quem quer um 
carro grande, mas não quer 
pagar muito caro por isso.

Vida a bordo
Internamente, o X60 entre-
ga a sensação de passado. 
Se por fora o design tem 
atrativos, por dentro a gran-
de quantidade de plástico 
duro não transmite o con-
forto esperado para um car-
ro do tamanho que tem. Os 
bancos em couro sintético 
até ajudam a amenizar, mas 
não enganam: é um carro 

com características de po-
pular em carroceria larga.

A posição de dirigir é tí-
pica dos SUV, elevada, bem 
sentado, com ampla visão 
exterior. Pelo tamanho, o 
ajuste da relação motor-
câmbio é bem apropriado, 
com as duas primeiras mar-
chas bem curtas para dar 
agilidade nas arrancadas, 
algo muito bom para cen-
tros urbanos. Em tempo, o 
câmbio é manual com cinco 
velocidades.

O comportamento di-
nâmico do carro é bom. O 
sistema de suspensão e os 
pneus de banda alta cum-
prem bem o papel de filtrar 
as irregularidades do asfal-
to ruim das ruas brasileiras. 
Neste sentido, é o modelo 
de carro mais apropriado 
para esta selva de pedras.

O modelo vem com 

câmera de ré como item 
de série, além de sensor de 
estacionamento traseiro, re-
cursos muito bem pensados 
em um carro deste tama-
nho, em que nem sempre 
toda a área envidraçada é 
suficiente para realizar ma-
nobras nas cada vez mais 
apertadas vagas de estacio-
namento. Pelo conjunto da 
obra, é o carro ideal para 

quem faz questão de andar 
de SUV, não se incomoda 
com custo de manutenção 
um pouco mais elevado, e 
não quer pagar o preço de 
uma marca mais tradicio-
nal. Em verdade é um carro 
que ainda tem que evoluir, 
e quando isso acontecer, 
com certeza não será assim 
tão mais em conta do que os 
concorrentes.

Com preço a partir de 
R$ 59.990, é o SUV mais 

barato do mercado 

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Pelo preço, o SUV chinês entrega um bom produto, com 
tecnologias atuais mas sem muito refinamento

O painel é simples e completo; porta-malas bom, de 405l; espaço interno generoso

avaliação

Ficha técnica
Lifan X60 Talent

Motor: dianteiro, transversal, 16 V, 1,8l, VVT, gasolina
Cilindrada: 1.794 cm3

Potência: 128cv a 6.000 rpm
Torque: 16,8Kgfm a 4.000 rpm

Câmbio: manual de 5 velocidades
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus: 215/65 R16

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

Dimensões: comprimento, 4.325 mm; largura, 1.790 mm, altura 
1.690 mm e entre-eixos, 2.600 mm

Peso: 1.330 kg
Volumes: porta-malas - 405 l; tanque de combustível: 55 l

Desempenho: 0 a 100 km/h: n/d; velocidade máxima 170 
km/h (e/g)

Consumo (Km/l) -  n/d
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e mais forte 
JAC J6 Flex

Motor bicombustível

Acabamento interno é bom, sem muito luxo mas agradável

O JAC J6 agora tem 
motor bicombus-
tível, e roda com 

etanol e gasolina. Essa é a 
única novidade do mode-
lo, que manteve as demais 
características de quando 
foi reestilizado, em 2013. 
Porém, a JAC aproveitou 
para recalibrar o motor 
2.0l, que agora rende po-
tência máxima de até 160 

cv quando abastecido 
com etanol, e 155 cv com 
gasolina. Anteriormente, 
era de apenas 136 cv. O 
torque também aumen-
tou. Passou de 187 Nm a 
4.000 rpm para 202 Nm 
com etanol, e 196 Nm com 
gasolina, sempre na faixa 
de 4.000 rpm.

A potência e torque 
adicionais deram mais 

Externamente o J6 é o mesmo desde a reestilização em 2013

agilidade, mas nem por 
isso melhorou em rela-
ção ao anterior, que ti-
nha sérios problemas de 
retomada de velocidade, 
principalmente quando 
carregado com cinco ou 
mais ocupantes.

O modelo avaliado foi 
o intermediário, com sete 
lugares, que vem com 
itens como rádio MP3 
com entrada USB, direção 
hidráulica, ar-condiciona-
do digital, airbag duplo, 
rodas de liga leve 16 po-
legadas, sensor de esta-
cionamento traseiro, pisca 
nos retrovisores, lanter-
nas e faróis de neblina, 
volante com comandos 
do som e preço sugerido 
de R$ 66.990.

Vida a bordo
Internamente, o JAC J6 é 

o mesmo da primeira ver-
são e, infelizmente, man-
teve o mesmo grafismo 
do painel de instrumen-
tos, extremamente difíceis 
de ler. 

Mas, detalhes à parte, 
o J6 ainda é um carro que 
trata bem os passageiros. 
Com bancos confortáveis 
e amplo espaço interno, 
é para quem tem família 
grande. A fileira inter-
mediária é a melhor. Os 
encostos rebatem indivi-
dualmente, sendo que o 
central se transforma em 
uma excelente mesa, com 
dois porta-copos. Só fal-
tou uma tomada 12 V no 
console central.

Na terceira fileira, os 
bancos também são reba-
tíveis e removíveis. Caso 
não haja necessidade de 
usá-los, é só guardá-los 

na garagem. O maior de-
safio para quem precisa 
dos sete lugares é espaço 
para malas, uma vez que 
nesta situação o porta-
malas conta com apenas 
198 litros de capacidade, 
porém o J6 avaliado con-
tava com barras no teto, 
próprias para instalação 
de bagageiro, o que ajuda 
na hora de lotar o carro 

para viagens mais longas.
Já a posição de diri-

gir é confortável e típica 
das minivans, com corpo 
bem sentado e elevado. O 
comportamento dinâmi-
co também é típico, bem 
mole e com suspensão in-
dividual nas quatro rodas 
macia, para privilegiar o 
conforto. Definitivamente 
é um carro de família.

Modelo avaliado era 
intermediário com 
preço de R$ 66.990

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Com a nova motorização, JAC eleva potência e torque da 
minivan, que agora bebe gasolina e etanol

Banco traseiro reclina e encosto vira mesa; porta-malas de 198l; painel de difícil leitura

avaliação

Ficha técnica
JAC J6 Jetflex

Motor: dianteiro, 4 cilindros, 2.0 litros, DOHC 16V, flex
Cilindrada: 1.997 cm³

Potência: 160/155 cv a 5.500rpm (etanol/gasolina)
Torque: 202/196 Nm a 4.000 rpm (etanol/gasolina)

Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: hidráulica

Tração: dianteira
Pneus:  205/55 R16 (opc. 215/45 R17 )

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira ABS 
e EBD

Dimensões: comprimento, 4.550 mm; largura, 1.775 mm; altura 
1.660 mm: entre-eixos, 2.710 mm

Peso: 1.500 Kg
Volumes: tanque de combustível: 68 l; porta-malas: 198 l a 

2.200 l
Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h: 13,1s velocidade 

máxima: 183 km/h
Consumo (Km/l): n/d
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avaliação

mais fôlego
Fiat Freemont

Mais marchas
O câmbio automático de seis velocidades deixou o 

grandalhão da Fiat mais gostoso de dirigir e econômico

Com três fileiras de assentos, leva até 7 pessoas

Agora com câmbio 
automático de 
seis velocidades, 

o Fiat Freemont é um 
veículo renascido. Isso 
porque as duas marchas 
a mais deram novo fôle-
go para o motor quatro-
cilindros 2.4l, que passa a  
aproveitar melhor os 22,4 
kgfm de torque máximo e 
os 172 cv de potência nas 

acelerações, ficou mais 
ágil e um pouco mais eco-
nômico, dependendo da 
forma como é conduzido. 

Com proporções gran-
des demais para um Fiat 
- 4,90 m de comprimento, 
1,90 m de largura e 1,75 
m de altura -, o Freemont 
deixa claro que tem DNA 
norte-americano ao invés 
do italiano. É, assim, o 

Conforto interno é total, com bancos e suspensão macia 

Journey da Fiat, mas com 
preço mais acessível, uma 
vez que tem motor menor 
e menos potente. 

A versão avaliada era 
a topo de linha, Preci-
sion, de sete lugares (R$ 
119.900), branco (sem 
custo extra), com todos 
os opcionais: rodas 19 
polegadas (R$ 3.200), teto 
solar (R$ 4.390) e bancos 
em couro e aquecimen-
to (R$ 3.400). No total, o 
modelo era avaliado em 
R$ 130.890.

O interessante é que 
o Dodge Journey R/T 
que vem com os mesmos 
itens de série e motor V6 
custa apenas R$ 4.000 a 
mais, R$ 134.900. Enfim, 
é uma questão de gosto 
e de oportunidade uma 
vez que ambos entregam 
o que prometem. A maior 

vantagem do Fiat é o ta-
manho da rede conces-
sionária, com cerce de 600 
pontos espalhados pelo 
Brasil contra 47 da Dodge.

Vida a bordo
O Fiat Freemont é um 
crossover familiar. Cros-
sover é uma mistura de 
estilos. No caso do Free-
mont, um mix entre pe-
rua e SUV, o que resulta 
em um veículo com car-
roceria longa e alta, mas 
com posição de dirigir 
mais próxima de um car-
ro de passeio. Porém, a 
suspensão é macia e mo-
lenga, típica de carro alto. 
Assim, não espere um ex-
celente comportamento 
dinâmico em curvas, pois 
o que conta é o conforto e 
não a esportividade.

E conforto o Free-

mont entrega de sobra, 
ainda mais com todos os 
opcionais já citados. O 
ponto fraco é a falta de 
espaço no porta-malas 
com a terceira fileira de 
bancos,  que pode ser re-
batida e fica embutida no 
assoalho, mas para isso 
conta com barras longi-
tudinais no teto para ins-
talação de bagageiro. 

O carro como um 
todo merece destaque, 
mas um item chama aten-
ção pela falta de cuidado: 
o freio de estacionamento 
acionado por pedal, no 
pé esquerdo, que revela a 
idade do projeto. A maio-
ria dos veículos já aboli-
ram isso e vem com freio 
de mão com acionamento 
elétrico.

Modelo avaliado tinha 
rodas de 19”, e preço 
total de R$ 130.890

Fotos: Alexandre Akashi

Freio de estacionamento no pé: projeto antigo; porta-malas de 145l; painel de Dodge

Ficha técnica
Fiat Freemont Precision 2.4 16V Automático
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 2.4l 16V Dual VVT, 
gasolina
Cilindrada: 2.360 cm³
Potência: 172 cv a 6.000 rpm
Torque: 22,4 kgfm a 4.500 rpm
Câmbio: Automático de 6 velocidades
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 225/55 R19 (original: 225/65 R17)
Freios: a disco ventilado (330 mm) na dianteira e sólido (328 
mm)na traseira, ABS com EBD
Dimensões: comprimento, 4.888 mm; largura, 1.878 mm; altu-
ra, 1.750 mm; entre-eixos, 2.890 mm
Peso: 1.099 kg
Volumes: porta-malas 145 l a 2.301 l; tanque de combustível: 
77,6 l
Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 12,9 s; velocida-
de máxima de 190 km/h

JFA
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valente
Audi Q3 1.4 TFSI

Motorzinho

Por dentro a linha 2016 manteve o bom gosto e simplicidade

Não faz muito tem-
po publicamos a 
avaliação do Audi 

A3 Sedan 1.4 TFSI, com o 
título: Ah! Se todo 1.4l fosse 
assim... O SUV compacto 
Q3 1.4l 2016, que a monta-
dora alemã acaba de lan-
çar no mercado nacional 
consegue ser um pouco 
melhor do que o irmão 
menor, acreditem.

O Q3 2016 tem quatro 
opções de motor: 1.4 (150 
cv), 2.0 (180 cv e 220 cv) e 
2.5 (310 cv). A versão ava-
liada é a topo de linha com 
motor 1.4l, Ambiente, que 
vem com  ar-condicio-
nado automático, porta-
malas com acionamento 
elétrico, espelho interno 
antiofuscante, teto solar 
panorâmico, controle de 

Na traseira, lanternas com novo desenho

cruzeiro e espelhos retro-
visores externos com ajus-
te elétrico e rebatimento. 
O preço: R$ 144.190.

Mas, afinal, o que faz 
o Q3 1.4 ser melhor do 
que o A3 Sedan 1.4? No 
sedan, a Audi foi bastan-
te conservadora na oferta 
de potência e torque do 
motor, com apenas 122 
cv e 200 Nm. Já no Q3, 
despejou logo 150 cv e 
250 Nm de torque, o que 
possibilitou mais agilida-
de no dia a dia. Pecou na 
adoção do câmbio de seis 
velocidades ao invés do 
de sete, mas o novo acerto 
do motor mostrou que a 
onda de downsizing ten-
de a render bons frutos 
aos propulsores de com-
bustão interna.

Vida a bordo

Assim como todos os mo-
delos da marca, o Q3 trata 
bem os ocupantes, sem 
muito requinte, mas com 
boa dose de esportivida-
de, mesmo se tratando de 
um motor pequeno.

Mas, ao contrário da 
maioria dos SUV, o Audi 
não filtra muito bem os 
defeitos do asfalto. A cul-
pa não é do carro, que foi 
projetado e construído 
para rodar em vias civili-
zadas. Além disso, é um 
carro com uma  pegada 
mais esportiva e por isso a 
suspensão precisa ser um 
pouco mais firme.

O teto solar panorâmi-
co é um dos destaques do 
modelo, assim como o sis-
tema Start-Stop que desliga 
e religa automaticamente 
o motor nas paradas de 
semáforos e congestiona-

mento. No caso do novo 
Q3, o sistema está mais su-
ave do que os demais. 

Outro item de série do 
modelo bem vinda é freio 
automático. Quando liga-
do, é só pisar no pedal por 
três segundo e ponto. Ao 
acelerar ele solta sozinho. 
O acionamento elétrico do 
porta-malas também cha-
ma atenção. 

É uma pena que nes-
ta versão mais simples a 
Audi não equipou o car-
ro com câmera de ré ou 
o assistente de estacio-
namento. Este são dis-
positivos cada vez mais 
bem-vindos, pois facili-
tam as manobras. Ainda 
mais para um modelo 
que é muito apreciado 
pelas mulheres.

O design sofreu leve 
atualização e o modelo agora 

tem quatro opções de motores

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Mesmo com motor mais fraco, Q3 brilha e faz bonito por 
onde passa; novidade tende a agradar as mulheres

O painel é elegante e moderno; porta-malas de 460 litros conta com fechamento elétrico

avaliação

Ficha técnica
Audi Q3 1.4 TFSI

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.4 TFSI
Cilindrada: 1.395 cm³

Potência: 150 cv a 5.000~6.000 rpm
Torque: 25,5 mkgf entre 1.500 a 3.500 rpm

Câmbio: automatizado de dupla embreagem, 6 velocidades 
Direção: elétrica

Tração: dianteira
Pneus: 235/50 R18

Freios: a disco ventilado na dianteira e solido na traseira, ABS 
com EBD e controle de tração ESP

Dimensões: comprimento, 4.388 mm; largura, 1.831 mm; altura, 
1.590 mm; entre-eixos, 2.603 mm

Peso: 1.405 kg
Volumes: porta-malas 460 l; tanque de combustível: 64 l

Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 8,9 s; velocidade 
máxima de 204 km/h
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Fotos: Divulgação

lançamento

Subaru WRX e WRX STI

japonesa
Tecnologia

No mundo, os veí-
culos da japonesa 
Subaru são reco-

nhecidos pelo prazer de 
dirigir, resultado direto 
da performance e estabi-
lidade conquistadas por 
meio de engenharia de 
ponta. No Brasil, são qua-
se desconhecidos do gran-
de público, que prefere 
carros mais tradicionais e 
alta liquidez. Mas, pode 
ser que isso mude.

Importado oficial-
mente pela Caoa no Bra-
sil, os modelos Subaru 
vem recebendo atenção 
especial neste momento 
de crise econômica, jus-
tamente por se tratar de 
carros de nicho, em que 

a rentabilidade está aci-
ma de tudo, pois afinal, 
quando custa uma pai-
xão? E é exatamente esse 
o perfil do consumidor 
brasileiro de Subaru: afi-
cionado pela marca, pelo 
potencial que os modelos 
oferecem, além do toque 
de exclusividade.

Assim, a Caoa pela 
primeira vez realizou tes-
te drive de apresentação 
de um modelo Subaru, e o 
escolhido foi nada menos 
do que o sedan esportivo 
WRX, nas versões nor-
mal e esportiva, STI. O 
palco, a pista da Fazenda 
Capuava, em Indaiatu-
ba, interior de São Paulo, 
onde foi possível acelerar 

fundo e conferir os limites 
dos modelos. 

WRX
Com 270 cv de potência, 
o WRX é um lobo em pele 
de cordeiro. Apesar da 
elevada cavalaria extraída 
do motor boxer 2.0l turbo, 
é manso e tranquilo de 
dirigir, graças ao suave 
câmbio automático de 8 
velocidades, que aprovei-
ta ao máximo as faixas de 
torque e potência máxi-
ma. Acoplado ao conjun-
to motor-transmissão, o 
sistema de tração 4x4 in-
tegral com distribuição de 
torque variável completa 
o trabalho de manter o 
carro na melhor trajetória 

independente da aderên-
cia da pista e, como se não 
bastasse, ainda conta com 
controle eletrônico de es-
tabilidade e tração.

Com aceleração de 
0 a 100 km/h em 6,3 se-
gundos, o WRX responde 
com agilidade quando o 
pé direito afunda o pedal. 
As trocas de marchas são 
suaves e imperceptíveis, e 
a direção bastante direta. 
Na pista, a sensação é total 
segurança, principalmen-
te nas tomadas de curvas. 
Sensores do ângulo de es-
terço do volante, giro ver-
tical e força de aceleração 
lateral trabalham para que 
o carro se mantenha no 
traçado ideal. 

WRX STI
Já o STI (Subaru Tecnica 
Internacional) é um mons-
tro sobre rodas. São 310 cv 
de potência gerados por 
um motor boxer 2.5l tur-
bo, acoplado a uma caixa 
de transmissão manual 
de seis velocidades. Não 
é para qualquer pessoa e 
também não é para o uso 
diário, a não ser que você 
seja a única pessoa a ter 
carro no local. A qualida-
de da pista não importa, 
pois o DNA de rally dá 
conta desse recado.

Com embreagem 
firme, ficar parado no 
trânsito com um carro 
desses é algo próximo 
ao pecado. Além disso, 

Ficha técnica
Subaru WRX
Motor: boxer, pistões hori-
zontalmente opostos, injeção 
direta, gasolina, quatro cilin-
dros, com alimentação turbo, 
DOHC e 16 válvulas
Cilindrada: 1.998 cm³
Potência: 270 cv entre 5.600 
rpm
Torque: 35,7 kgfm entre 2.400 
e 5.200 rpm 
Câmbio: automático - 8 
marchas
Direção: elétrica
Tração: 4x4, com distribuição 
de torque variável
Pneus: 245/40 R18
Freios: dianteira a disco ven-
tilado de 12,4” de diâmetro, e 
traseira a disco sólido de 11,3” 
de diâmetro, com ABS e ESP
Dimensões: comprimento, 
4.595mm; largura, 1.795mm; 
altura 1.475mm: entre-eixos, 
2.650mm
Peso: 1.529kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 60 l; porta-malas: 460l
Desempenho: aceleração de 
0 a 100 km/h: 6,3s velocidade 
máxima: 240km/h

Couro com costura vermelha Painel esportivo e completo Porta-malas familiar, de 460l STI: câmbio manual STI: Painel idêntico ao WRX STI: aerofólio se destaca

Os fãs de Subaru tem muito o que comemorar 
com a chegada dos novos WRX e WRX STI, que 

fazem bonito na pista e nas ruas

O WRX tem motor boxer 2.0l de 270 cv e custa R$ 147.900, enquanto o WRX STI vem com motor boxer 2.5l de 310 cv, e preço sugerido de R$ 194.900
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Ficha técnica
Subaru WRX STI
Motor: boxer, pistões hori-
zontalmente opostos, injeção 
direta, gasolina, quatro cilin-
dros, com alimentação turbo e 
intercooler
Cilindrada: 2.457 cm³
Potência: 310 cv entre 6.000 
rpm
Torque: 41,5 kgfm a 4.000 rpm 
Câmbio: manual - 6 marchas
Direção: elétrica
Tração: 4x4, com diferen-
cial central controlado pelo 
motorista
Pneus: 245/40 R18
Freios: Brembo, dianteira (4 
pincas, 13”) e traseira (2 pin-
ças, 12,6”) a disco ventilado, 
com ABS e ESP
Dimensões: comprimento, 
4.595mm; largura, 1.795mm; 
altura 1.475mm: entre-eixos, 
2.650mm
Peso: 1.516kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 60 l; porta-malas: 460l
Desempenho: aceleração de 
0 a 100 km/h: 5,2s velocidade 
máxima: 255km/h

Na pista o STI é diversão pura, com muita força e até mesmo difícil de domar

Perfeito para a cidade, o WRX conta com câmbio automático de seis velocidades

é preciso força na perna 
esquerda. Mas, na pis-
ta, a história é outra. A 
quantidade de diversão 
que o modelo oferece ao 
dirigir é intensa e o ato 
de trocar de marchas se 
torna uma extensão de 
uma rotina prazerosa.

Pena que a pista é 
pequena e a quantida-
de de voltas oferecidas, 
mínimas. Foram apenas 
duas em cada modelo. 
No WRX, tudo bem. Com 
tanta eletrônica, nem deu 
vontade de mais. Mas no 
STI, se houvesse oportu-
nidade de rodar mais, um 
dia não seria suficiente.

Pelo pouco tempo 
de contato com o carro 

foi impossível avaliar 
os itens mais exclusi-
vos, como a Central de 
Controle do Diferencial 
(DCCD – Driver’sControl 
Center Differential), em 
que é possível selecionar 
de forma manual a pro-
porção da distribuição 
do torque entre os eixos 
dianteiro e traseiro, para 
se obter maior nível de 
dirigibilidade e aderência 
nos mais variados tipos 
de terrenos. Por sugestão 
do piloto-acompanhante 
(o popular Zequinha), 
deixamos o sistema na 
posição auto, em que a 
distribuição é realizada 
de forma automática.

Apesar disso, foi gra-

tificante experimentar 
um carro que nasceu nas 
pistas e agora passará a 
contar com maior supor-
te de marketing, vendas 
e pós-vendas no Brasil. 
Dos modelos de nicho ja-
poneses, o Subaru é sem 
dúvidas um ícone apre-
ciado por quem realmen-
te gosta de automóveis. 

Conforto
O DNA de competição 
não impediu os engenhei-
ros da marca a caprichar 
no conforto do carro. 
Claro que não se trata de 
algo similar aos SUVs e 
minivans com suspensão 
molenga, mas sim de um 
esportivo e, portanto, a 

suspensão é firme e até 
mesmo dura para o dia a 
dia, mas certamente isso 
não será problema.

Os bancos de couro 
com costura vermelha 
(WRX) e laterais em ver-
melho (STI) abraçam o 
corpo gentilmente, e se-
guram perfeitamente nas 
curvas. As rodas de aro 
18, calçadas com pneus 
245/40 cabem harmonio-
samente na caixa de roda. 
As duas saídas de escape, 
com ponteiras duplas cro-
madas sugerem a força do 
motor, e no caso do STI, o 
enorme aerofólio destaca 
ainda mais o modelo.

Ter o privilégio de 
rodar com o WRX exige 

desembolsar R$ 147.900, 
enquanto o STI tem 
preço sugerido de R$ 
194.900. Apesar de pe-
quena diferença de po-
tência e torque entre os 
modelos, a quantidade 
de diversão é brutal. 

Se a ideia é ter um 
carro rápido para andar 
de fim de semana, não 
pense duas vezes na 
hora de escolher o STI. 
Mas, se quer um carro 
para o dia a dia, o WRX 
é o ideal. Investir na du-
pla também é boa opção. 
Afinal, apesar de dividir 
a mesma carroceria e al-
gumas tecnologias, são 
japoneses de alma com-
pletamente diferentes.

Com 310 cv de potência e 41,5 kgfm de torque, o STI acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 s

Sob o capô, o boxer 2.0l turbo, que empurra o WRX a 240 km/h de velocidade máxima



Farol Alto | CONSULTOR AUTOMOTIVO10 www.jornalfarolalto.com.br
Agosto de 2015 | Número 36 Ano 3

Água no óleo indicava queima da junta do cabeçote, mas o defeito era no radiador do EGR

CONSULTOR
AUTOMOTIVO

custo-benefício

Volkswagen Amarok

 sempre é junta
Água no motor nem

Motor travado e minando água das 
velas aquecedoras. Tudo indicava junta 
do cabeçote, mas o defeito era outro...

A Amarok é primeira 
picape produzida 
pela Volkswagen, 

montadora que tem anos 
de tradição em veículos de 
passeio mas que somente 
agora, no início do século 
XXI se aventurou na produ-
ção de um utilitário médio.

A produção começou 
em 2010, para concorrer 
diretamente com pesos pe-
sados do setor: Ford Ran-
ger, Chevrolet S10, Toyota 
Hilux, Mitsubishi L200 
e Nissan Frontier. Páreo 
duro. Mas, aos poucos tem 
conquistado o consumidor, 
principalmente os ávidos 
por novidades. 

Com duas opções de 
motor diesel 2.0 turbo, de 
140 cv e 34,7 kgfm ou bitur-
bo de 180 cv e 40,8 kgfm ou 
42.8 kgfm, a Amarok pode 
ser equipada com câmbio 
manual de 6 velocidades ou 
automático de 8. 

Na oficina
A unidade avaliada nes-
ta edição era ano/modelo 
2013, e tinha pouco mais de 
63.000 Km rodados, foi ad-
quirida em leilão e chegou 
ao Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe, do 
consultor automotivo do 
Jornal Farol Alto, Sérgio 
Torigoe, com problemas 
para dar partida. O moto-
rista informou que na noite 
anterior o carro funcionava 

normalmente, mas depois 
que estacionou na garagem, 
não pegou  mais.

Com sintomas de pro-
blemas no motor de ar-
ranque, Torigoe substituiu 
o componente e o carro 
voltou a funcionar. Porém, 
no dia seguinte, o motor 
travou novamente. “Neste 
momento começamos a in-
vestigar e descobrimos que 
o cabeçote estava enchendo 
de água”, comentou.

Nos dias seguintes, 
Torigoe realizou diversos 
testes e consultou alguns 
colegas de retíficas de mo-
tores, que não traziam boas 
notícias. “Tudo indicava 
que a junta do cabeçote ha-
via queimado, e que seria 
preciso trocar o cabeçote, 
pois raramente aceita retí-
fica”, disse. “E para piorar, 
tem ocorrido diversos casos 
assim nesse veículo, o que 
aumentou ainda mais nossa 
suspeita”, afirmou.

A troca do cabeçote do 
motor é um item muito caro 
e por isso não deve ser feita 
de forma aleatória. Por isso, 
Torigoe continuou reali-
zando testes para ter 100% 
certeza de que este seria o 
problema no carro do clien-
te. “O serviço de troca de 
cabeçote custa aproximada-
mente R$ 5.000, sendo que 
a mão de obra é de R$ 1.500, 
assim temos de avaliar to-
das as possibilidades”, co-

Fotos: Alexandre Akashi

Ficha técnica
Volkswagen Amarok 2.0 S 
CD Turbo Diesel
Motor: Diesel, 4 cilindros, 16 
válvulas, turbo, Common Rail
Cilindrada: 1.968cm³
Potência: 140 cv @ 3.500 rpm
Torque: 34,7 kgfm @ 1.600 
rpm
Câmbio: manual, 6 marchas
Direção: hidráulica
Tração: 4x4, 4Montion selecio-
nável com reduzida
Pneus: 205 R16
Freios: discos ventilados na 
dianteira e tambor na traseira, 
com ABS e EBD
Dimensões: comprimento, 
5.254 mm; largura, 1.944 mm; 
altura 1.834 mm: entre-eixos, 
3.095 mm
Peso: 2.098 Kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 80 l; caçamba: 1,280 l
Desempenho: aceleração de 
0 a 100 km/h: n/d velocidade 
máxima: n/d
Consumo (Km/l): n/d

O maior 
problema 
da Ama-
rok é o 
custo de 
manuten-
ção, que 
é elevado, tal como a maioria 
das picapes médias que estão no 
mercado. No caso da Volkswa-
gen, se agrava pois normalmen-
te somente se encontra peças de 
reposição em concessionária. 
No mais é um carro que agrada 
os proprietários.

Nota 7

Opinião do reparador

O carro era novo e estava 
judiado; defeito sugere 
equívoco no projeto

JFA

mentou o consultor.
Ao final do dia, en-

controu o real problema 
do veículo: o refrigerador 
do sistema de recirculação 
dos gases do escapamento 
(EGR) estava furado e per-
mitia a entrada de água no 
coletor juntamente com o 
ar resfriado. “Foi a primeira 
vez que vi um caso assim”, 
disse o consultor ao comen-
tar que chegou ao diagnós-
tico após drenar toda a água 
do coletor, reposicionar as 
velas aquecedoras, e dar a 

partida no motor. “Se fosse 
junta do cabeçote, o motor 
não voltaria a pegar. O que 
a gente tinha de descobrir 
era de onde vinha a água”, 
explicou Torigoe.

O custo de mão de obra 
para troca do componente 
foi de R$ 300, uma vez que 
o cliente providenciou a 
peça. Em pesquisa nos sites 
de compras e vendas, só se 
encontra o conjunto novo 
(resfriador e válvula EGR), 
por cerca de R$ 2.500. Há 
ainda a possibilidade de 

comprar o resfriador usa-
do, por aproximadamente 
R$ 1.500. 

Outro defeito que o ve-
ículo apresentou foi bomba 
da direção hidráulica, que 
foi resolvido com a troca do 
componente. “E ainda há 
mais serviços para fazer no 
carro, pois uma semana de-
pois de resolvermos o de-
feito do radiador do EGR, 
o carro voltou com proble-
mas de catalisador e defeito 
no sistema de freio ABS”, 
comentou Torigoe.
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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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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

Uma das perguntas 
mais freqüentes 
que me fazem 

a respeito da instalação 
do gás natural veicular 
(GNV) é sobre o perigo de 
explodir ou pegar fogo. 
Então, vamos esclarecer:

Anualmente o veí-
culo convertido à GNV, 
necessita passar por uma 
vistoria veicular onde são 
analisados vários itens 
como: freios, suspensão,  
vazamento, itens de se-
gurança, emissão de ga-
ses, validade do cilindro, 
fechamento da válvula 
do cilindro,  entre outros.

Somente após a apro-
vação na vistoria é que o 
veículo é liberado para 
ser licenciado, caso seja 
reprovado será necessá-
rio fazer as devidas repa-
rações e efetuar a vistoria 
novamente.

As vantagens de um 
veículo com GNV:

• O abastecimento é em 
média 40% mais barato; 

• O veículo permane-
ce com o combustível 
original, passando a 
ser bi-combustível; 

• O GNV é um com-
bustível que não 
pode ser adultera-
do, pois ele vem ca-
nalizado até o posto 
de abastecimento; 

• O GNV é natural e me-
nos poluente.

Com relação ao custo 
benefício  é necessário que 
o proprietário tenha um 
uso de 100km/dia para 
que seja vantajoso o inves-
timento na conversão.

Para que um veículo 
seja convertido com segu-
rança, o proprietário deve 
procurar uma  Oficina 
Homologada pelo Inme-
tro, onde os profissionais 
são treinados e orientados  
a fazer uma instalação 
com peças, acessórios e 
equipamentos dentro das 
normas vigentes.

O desempenho do mo-
tor fica em alguns casos 
imperceptível em relação 
ao outro combustível,  
desde que observadas as 

qualificações para cada 
veículo, portanto o motor 
demonstra nem estar no 
GNV quando esta em mo-
vimento no transito.

A perda de potencia 
existe mais especificamen-
te nas saídas e subidas, po-
rém não ultrapassam 10%.

A suspensão não é 
comprometida pois exis-
tem cilindros que pesam 
80kg,  o que equivale a 
um passageiro no banco 
traseiro.

A manutenção pre-
ventiva deve ser feita 
para manter o veiculo 
em perfeito funciona-
mento, tanto por moti-
vos de segurança quanto 
de economia.

Gás Natural Veicular

Todo veículo com GNV deve passar anualmente por Inspeção de Segurança 
Veicular para ser licenciado, o que reduz o risco de pegar fogo ou explodir

Segurança vistoriada
Oficinas Amigos Farol Alto

Antônio Simão Domene 
é técnico em  Eletrônica  
e Matemática, com 
especialização em Injeção 
Eletrônica, Freio e conversão 
para gás natural

JFA

Selo de segurança do GNV é documento de porte obrigatório

Fotos: Divulgação



CONSULTOR AUTOMOTIVO | Farol Alto 13www.jornalfarolalto.com.br
Agosto de 2015 | Número 36 Ano 3

artigo

O Brasil tem pressa de sair da atual 
crise que atravessa e partir para o firme 
caminho da expansão comercial, nacio-
nal e internacional. Para tanto, o País 
necessita traçar rotas de longo prazo, 
visando cumprir a nobre missão da ga-
rantia da mobilidade sustentável e eco-
logicamente correta. Transportar bens e 
pessoas não somente é fator estratégi-
co de garantia da evolução econômica, 
como é item que sustenta a nossa socie-
dade e precisa garantir a saúde de nosso 
meio ambiente.

O 12º Fórum SAE BRASIL de Tec-
nologia de Motores Diesel, que vamos 
realizar em Curitiba, contribuirá de 
forma ímpar para que o futuro dos mo-
tores diesel, máquina que movimenta 
a sociedade brasileira e mundial, seja 
desvendado por meio de experiência in-
ternacional já adquirida por empresas e 
entidades de renome, que contribuíram 
decisivamente para o controle de emis-
sões e a modernidade dos motores die-
sel utilizados em seus países de forma 
adiantada a assertiva.

A ciência nos ensina a cada dia que 
usar a experiência passada e aperfeiçoá-
la constantemente é o caminho mais 
curto e seguro para se chegar ao bem 
comum rapidamente, sem cometer erros 
danosos. É neste contexto que o fórum 
contará com a presença de experts da 
Inglaterra, Áustria, Alemanha e Estados 
Unidos, para contribuir, de forma sig-
nificativa, para o desenvolvimento dos 
motores diesel que serão usados no Bra-
sil em futuro próximo.

A VCA (Vehicle Certification 
Agency), da Inglaterra, trará valiosa con-
tribuição para elucidar as demandas e 
os requisitos da legislação EURO 6, por 
meio do palestrante Jamie MC Fadden, 
engenheiro de Certificação. Conhecer tais 
demandas é requisito mandatório para 
poder se preparar para o futuro próximo.

Não basta ter limites apertados de 
emissões se não tivermos disponíveis a 
tecnologia e os equipamentos para po-
der medi-los. A contribuição da empre-

sa AVL, da Áustria, por meio de Carlos 
Carosa, gerente de Produto, será muito 
importante para poder dimensionar os 
futuros bancos de provas de motores 
diesel, assim como balizar as necessida-
des de elevados investimentos requeri-
dos para esta tarefa. 

Vale ressaltar que quanto menor é a 
emissão de poluentes sólidos ou gasosos, 
mais difíceis e caros se tornam os méto-
dos destas medições, e somente empre-
sas com pessoal devidamente preparado 
poderão lograr êxito nesta nova fase de 
desenvolvimento que o Brasil enfrentará 
em médio prazo.

A experiência do especialista Dr. 
Hans-Otto Herrmann, diretor de Desen-
volvimento de Motores e Sistemas de Pós-
Tratamento da Daimler, da Alemanha, 
no desenvolvimento de propulsores que 
equipam caminhões e ônibus, será de fun-
damental importância para que as decisões 
brasileiras sobre a adoção ou não das nor-
mas de emissões semelhantes ao EURO 6 
sejam tomadas com embasamento sólido 
e consistente com nossa realidade. A com-
plexidade aliada a esta nova tecnologia de 
controle de emissões precisa ser conhecida 
e dominada para balizar corretamente as 
decisões sobre nosso futuro.

A contribuição da BorgWarner, dos 
Estados Unidos, por meio de palestra a 
ser proferida pelo Frederick Huscher, 
engenheiro senior de Projetos e Inova-
ções, abordará, ainda, ponto de crucial 
importância na evolução dos motores 
diesel, que é a eletrificação dos coman-
dos do turbo compressor. Os motores 
modernos requerem para operação mais 
econômica e limpa um gerenciamento 
perfeito do ar de admissão, utilizando ao 
máximo a energia disponível nos gases 
de escapamento. Trata-se de tecnologia 
que ainda não é utilizada no Brasil e, cer-
tamente, fará diferença positiva na mo-
torização do futuro.

Toda esta experiência estará disponí-
vel no fórum. Venha dar sua contribui-
ção. Vamos desenhar juntos o futuro da 
mobilidade brasileira.

O futuro dos motores diesel 
projetado com sólida experiência

Gilberto Leal é físico, 
consultor e membro da 
comissão organizadora do 
12º Fórum SAE BRASIL 
de Tecnologia de Motores 
Diesel

curtas

A TMD Friction do Bra-
sil acaba de lançar no mer-
cado nacional de reposição 
pastilhas dianteiras de freio 
Cobreq para veículos Hon-
da, Citroën, Fiat e Peugeot. 

Na Honda e com a re-
ferência Cobreq N-1457, os 
produtos são para o Civic 
1.8 (2012 em diante) e Ci-
vic 2.0 i-VTEC, fabricados a 
partir de 2014. E com a refe-
rência N-1480, o lançamen-
to também abrange o Civic 

1.8 16V ESX produzido en-
tre 2009 e 2011.

Na Fiat pastilhas são 
para os modelos: Gran Sie-
na 1.4 fabricados a partir 
de 2012, Palio 1.0 e 1.4 com 
produção a partir de 2011, e 
Uno 1.0 e 1.4 com produção 
de 2010 em diante.

Já na Peugeot e Citroën, 
o lançamento com a refe-
rência Cobreq N-1770 é 
para os carros 208 e C3 1.5 a 
partir de 2012.

Cobreq lança pastilhas para 
Honda, Citroën, Fiat e Peugeot

Os fãs da marca NGK 
contam agora com mais 
um produto: bobinas de 
ignição. Ao todo são sete 
modelos que atendem 38  
veículos de seis montado-
ras (Fiat, Ford, GM, Peuge-
ot, Renault e Volkswagen). 

Segundo Marcos Mos-
so, chefe de Marketing da 
NGK do Brasil, o lançamen-
to surgiu para atender à 
solicitação dos clientes, que 
procuram a mesma con-
fiabilidade encontrada nas 

velas e cabos de ignição da 
marca. Mosso comenta que 
há previsão de ampliação 
da linha até o final do ano. 

A bobina de ignição é 
responsável por transfor-
mar a energia do sistema 
de alimentação do veículo 
(12V) em alta tensão (45 
mil volts). Essa energia é 
conduzida pelos cabos até 
as velas, onde é converti-
da em centelha que dará 
início a reação de queima 
de combustível.

NGK amplia linha com 
bobinas de ignição

Para atender os consu-
midores que migraram os 
hábitos de compra para a 
internet, a Monroe passa a 
comercializar os produtos 
pelo Canal da Peça, site es-
pecializado no aftermarket. 
Pelo www.canaldapeca.
com.br, proprietários de ve-
ículos e reparadores podem 
obter produtos da marca 
com descontos especiais, 
entrega de alguns itens em 
até três horas e flexibilidade 
no pagamento.

Ecaterina Grigulevitch, 
gerente de Marketing da 
Monroe Brasil, comenta 
que os profissionais da re-
paração e os proprietários 
de veículos estão cada vez 
mais conectados. Estudo do 
Google revelou que 7 em 
cada 10 motoristas realizam 
consultas online antes de 
efetuarem a compra. A pes-
quisa também aponta au-
mento de 14% nas vendas 
pela internet em 2014, em 
relação ao ano anterior. 

Monroe investe em 
vendas por internet

Divulgação

JFA JFA

JFA

JFA
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A Kasinski Mira-
ge 250 EFI é uma 
moto custom de 

baixo custo de aquisição, 
com design interessante e 
atraente, sendo uma boa 
opção para quem roda 
bastante na cidade.

Com quase 20.000 Km, 
o modelo avaliado nesta 
reportagem é ano/mode-
lo 2010, e estava na oficina 
do consultor 2 Rodas do 
Jornal Farol Alto, Valter 
Tartalho, da Somoto, na 

zona Norte de São Paulo, 
para conserto do motor 
de arranque. “Essa é uma 
moto de um cliente que já 
precisou de diversos re-
paros”, comenta Tartalho. 

Na oficina
Segundo o consultor, a 
Mirage 250 EFI é uma 
moto frágil e que apre-
senta dificuldade de se 
obter peças de reposição, 
até mesmo nas concessio-
nárias da marca. “Nor-

malmente o tempo de 
espera é de 30 dias, isso 
se a montadora tiver em 
estoque”, afirma.

Esse problema de 
abastecimento gera re-
clamações e, além disso, 
segundo Tartalho, há o 
elevado custo dos com-
ponentes. Exemplo disso 
é o motor de arranque 
que o consultor estava 
consertando. “Um novo 
custa R$ 650 na conces-
sionária, já o paralelo sai 

por R$ 300”, explica.
Por estes e outros mo-

tivos, Tartalho não reco-
menda a Kasinski Mirage 
250 EFI aos clientes. “Faço 
a manutenção em cinco 
motos dessas, e já encarei 
diversos defeitos”, diz. 
Na Mirage da foto, Tarta-
lho comenta que teve de 
adaptar um novo botão 
de ignição. “Esse é o tipo 
de peça que é cara e não 
se encontra na reposição”, 
afirma ao explicar que por 

causa de um simples bo-
tão é preciso trocar o pu-
nho inteiro, o que não sai 
por menos do que R$ 210. 
“A solução foi adaptar 
um alternativo”, diz.

Outro defeito que já 
precisou resolver foi no 
módulo eletrônico de ge-
renciamento do motor. 
Tartalho explica que a 
placa queima sozinha, e a 
bóia de combustível para 
de funcionar. “É preciso 
trocar o módulo intei-

ro, que custa cerca de R$ 
3.100”, afirma.

Porém, o defeito mais 
crônico da motocicleta é, 
segundo Tartalho, a fia-
ção. “Já peguei duas com 
esse problema. O chicote 
rompe bem onde o gui-
dão se movimenta, e a 
moto perde o contato e o 
farol”, explica. 

“É muito defeito para 
um único modelo, e pelo 
preço há outras opções no 
mercado”, conclui.

A dupla Valter (esq.) e Diego Tartalho, da Somoto, constatam muitos defeitos na Kasisnki Mirage 250 EFI

Fotos: Alexandre Akashi

elevada
Manutenção

Kasinski Mirage 250 EFI

Marca precisa melhorar preço e oferta 
de peças de reposição do modelo que é 

opção entre as customs

Módulo de injeção queima sem explicação

Chicote quebra e moto fica sem ignição Botão de ignição recebeu adaptaçãoMotor de arranque novo custa R$ 650

JFA

Modelo avaliado era 2010 e tinha 20.000 Km



2 RODAS| Farol Alto 15www.jornalfarolalto.com.br
Agosto de 2015 | Número 36 Ano 3

lançamentos

Apesar do Salão das 
Duas Rodas, em 
outubro, ser o palco 

para as marcas apresenta-
rem os novos produtos, é a 
partir do mês de março que 
as fabricantes de motocicle-
tas têm a chance de lançar 
novas linhas, atualizações, 
melhorias e adequações 
para cumprir com as no-
vas normas determinadas 
pela política de reduções de 
emissões de gases poluen-
tes no meio ambiente.

É partir de janeiro de 
2016, que tecnicamente 
os modelos 2016, deverão 
estar de acordo os limites 
máximos de emissão de po-
luentes provenientes do es-
capamento de motociclos, 
triciclos e quadriciclos, de 
acordo com o Programa de 
Controle da Poluição do Ar 
por Ciclomotores, Motoci-
clos e Similares (PROMOT), 
em sua fase M4, simples-
mente PROMOT M4.

Porém na disputa pelo 
lugar mais alto do pódio no 
mercado de motocicletas 
até 300 cc, e novas tecnolo-
gias, já foi dada a largada, 

pelas duas marcas líderes 
do mercado nacional: Hon-
da e Yamaha.

O que é novo 
A Honda acabou de apre-
sentar a nova POP 110i, que 
ganhou em melhorias esté-
ticas, novo motor monoci-
líndrico de 109,1 cc e siste-
ma de injeção eletrônica de 
combustível, mais potente 
e econômico. A marca da 
Asa passa a oferecer nesse 
modelo três anos de garan-
tia, sem limite de quilome-
tragem, além da ampliação 
nos intervalos de revisões. 
Disponível nas cores ver-
melha, preta e branca, e 
preço público sugerido de 
R$ 5.100, posto São Paulo, 
não inclui despesas com 
frete ou seguro.

Na sequência a Yamaha 
anunciou a nova YZF-R3, 
recém lançada no exterior, 
que passa a ser montada em 
Manaus (AM). A R3 é equi-
pada com um bicilindrico 
de 321 cc, que entrega 42 
cv a 10.750 rpm de potên-
cia e 3,0 kgf.m. a 9.000 rpm 
de torque. O motor tem 
pistões forjados em alumí-
nio e o cilindro emprega a 
tecnologia DiASil Yamaha, 

fabricado 
com 80% 
de alumí-
nio e 20% 
de silício, 
a l i m e n -
tado por 
uma inje-
ção eletrô-
nica e uma 
u n i d a d e 

de controle digital de 16 
bit. Além de câmbio de seis 
velocidades e freios a disco 
em ambas as rodas.

Nas cores Midnight 
Black (preta), Rapid Red 
(vermelha e branca) e a 
Racing Blue (azul e prata 
fosco), o preço de lança-
mento é de R$ 19.990 para 
a versão standard – dispo-
nível nas concessionárias 
no final de setembro, e R$ 
21.990 na versão com ABS 
– no final de novembro. A 
Yamaha não polpa esforços 
em busca de cruzar a linha 
de chegada em primeiro 
lugar entre as esportivas 
de baixa cilindrada - seg-
mento monopolizado pelas 
miniesportivas Honda CBR 
300R e a Kawasaki Ninja 
300 (Ninjinha), apresentan-
do um pacote de facilidades 
para à sua aquisição, como: 
condições especiais de se-
guro com preço fixo que in-
clui rastreador, linha de cré-
dito específica pelo Banco 
Yamaha e exclusivo plano 
do Consórcio Nacional Ya-
maha, com taxas especiais.

Já a Honda aproveitou 
para realizar algumas das 
mudanças mais significa-
tivas da família CG, desde 
o seu lançamento em 1976. 
A nona geração da família 
Honda CG, agora CG160 
Titan e CG 160 Fan, que in-
troduzem melhorias signi-
ficativas no estilo e também 
no conjunto mecânico, su-
perando com folga as deter-
minações do PROMOT M4.

O monocilíndrico ago-
ra tem 162,7 cc, a saia do 

pistão está mais curta e a 
biela de curso mais longo, 
dois balanceiros com o eixo 
primário apoiado em rola-
mentos na tampa lateral, 
sistema de injeção eletrôni-
ca PGM-FI (Programmed 
Fuel Injection) e tecnologia 
bi-combustível Honda Fle-
xOne.

O novo motor ganhou 
em potência e torque. São 
14,9 cv a 8.000 rpm se abas-
tecido com gasolina, e 15,1 
cv a 8.000 rpm com etanol. 
O torque máximo é de 1,40 
kgf.m a 6.000 rpm e 1,54 
kgf.m a 6.000 rpm, respec-
tivamente. E apesar do ga-
nho apresentado no desem-
penho a nova geração ficou 
8% mais econômica. O câm-
bio é de cinco velocidades.

A CG 160 Fan 2016 está 
disponível nas cores verme-
lha, cinza e preta, enquan-
to a CG 160 Titan 2016 é 
encontrada em vermelho, 
branca e preta. Aos preços 

públicos sugeridos, posto 
São Paulo sem despesas 
de frete ou seguro inclusos, 
por R$ 7.990 (CG 160 Fan) 
e R$ 9.290 (CG 160 Titan). 
A garantia em ambas é de 
três anos, sem limite de qui-
lometragem, com forneci-
mento gratuito de óleo nas 
sete primeiras revisões.

A corrida para atender 
as novas determinações do 
PROMOT para 2016 está 
em curso e as duas prin-
cipais marcas do nosso 
mercado fazem valer-se do 

marketing sustentável para 
ofertar modelos totalmente 
novos ou reformulados.

O que será apresentado 
na décima terceira edição 
do Salão das Duas Rodas, 
em outubro?

A Yamaha já confirmou 
um novo modelo e sobre a 
Honda também são aguar-
dadas algumas novidades. 
Dafra, Kawasaki, Suzuki, 
Traxx entre outras, também  
devem apresentar modelos 
e versões mais verdes. Só 
nos resta aguardar.

De olho no PROMOT M4, fabricantes anunciam modelos de 
até 300 cc mais eficientes e menos poluentes

Baixa cilindrada

Motocicletas 2016

mais verdes

JFA

Por Marcel Mano, 
do chassisblog.com

A Yamaha R3 é aposta da marca para concorrer com Honda CBR e Kawasaki Ninja

A Honda CG 160 supera com folga os limites do PROMOT M4

Honda Pop 110i agora com injeção eletrônica

Fotos: Divulgação
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