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s. Novo Ford Ka Trail chega ao estilo 
bem aventureiro
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A Nova Frontier chega com tudo e promete 
agitar o mercado das picapes, seu preço 
sugrido é de R$ 166.700

A Toyota mudou a cara do Corolla que quer 
manter a liderança do segmento dos sedans 
médios no Brasil
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Notas

Cauã Reymond é o novo
embaixador da Land Rover

Para apresentar o novo Jeep 
Compass, a marca Jeep abriu 
a pop-up store Jeep Compass 
Urban Garage no shopping JK 
Iguatemi, em São Paulo. Quem 
comparecer à loja temporária en-
tre 10h e 18h, até o dia 6 de no-
vembro, poderá conhecer deta-

lhadamente três versões do SUV 
médio (Longitude Flex, Limited 
e Trailhawk) e ainda fazer um 
test-drive em primeira mão. Já no 
período noturno, em alguns dias 
da semana, o espaço receberá co-
quetéis e happy-hours exclusivos 
para convidados da marca.

 A Toyota do Brasil apresenta a 
linha 2017 do utilitário esporti-
vo RAV4, que inicia oficialmente 
suas vendas a partir de 1º de abril, 
em todas as concessionárias da 
marca pelo País.
Lançada em 1994 no Japão, a pri-
meira geração do modelo marcou a 
indústria automotiva mundial por 
aliar os atributos de uso off-road 
com o conforto de um veículo urba-
no, criando um segmento de merca-
do. Neste ano, o RAV4 chega com 
aprimoramentos que elevam o nível 
de segurança, elegância, conforto e 
sofisticação, e disponível apenas na 
versão 4x2 CVT TOP, com motori-
zação 2.0L, configuração de maior 

penetração entre os brasileiros.
A renovação no design confere ao 
SUV uma presença mais marcan-
te. Seu desenho frontal incorporou 
perfil dinâmico e faróis em LED. 
Na traseira, também recebeu novo 
conjunto de iluminação em LED, de 
linhas refinadas. As dimensões das 
saias laterais foram ampliadas, pro-
porcionando aspecto mais robusto ao 
veículo.
O RAV4 2.0L 4x2 CVT TOP foi um 
dos destaques do estande da Toyota 
durante o último Salão do Automó-
vel de São Paulo, e estará disponí-
vel, a partir de 1º de abril, em todas 
as concessionárias da marca, por R$ 
159.290,00.

 A Land Rover, marca britânica 
de veículos utilitários esportivos 
premium, conta com um novo 
embaixador: Cauã Reymond. O 
ator será a imagem da Land Ro-
ver para a sua mais luxuosa linha 
de veículos, os Range Rover. A 
parceria, inicialmente, será de 
um ano.

Neste período, Cauã Reymond 
terá à sua disposição um Range 
Rover Sport, modelo mais es-
portivo da Land Rover capaz de 
acelerar até 250 km/h e, ao mes-
mo tempo, percorrer com desen-
voltura os mais difíceis terrenos 
como areia, pedras, lama e neve.

Toyota lança linha 2017 do SUV RAV4
no mercado nacional 
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Notas

Chevrolet Equinox chega ao mercado brasileiro ainda este ano

A cervejaria Heineken e a empre-
sa de transporte de passageiros 
ADO, uma das líderes do setor no 
México, acabam de adquirir mais 
de 300 veículos da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus. Os acordos 
representam as maiores negocia-
ções da MAN Latin America em 
seus mercados de exportação este 
ano. Características dos veículos 
como desempenho, confiabilidade 
e conforto foram decisivos para as 
vendas.

A Heineken comprou 150 cami-
nhões do modelo Workline 17.230 
— equivalente ao da linha Worker 
no Brasil. Os veículos receberam 
configuração sob medida, desen-
volvida pela engenharia brasileira 
da montadora, para atender a to-
das as demandas do cliente que vai 
operá-los na distribuição urbana de 
bebidas. A cervejaria comprovou 
em testes os benefícios de rendi-
mento e características técnicas do 
veículo para fechar o negócio.

MAN Latin America fecha negócios com mais 
de 300 veículos no México

Rede Ford Caoa realiza 0 1º Outlet Caoa,
com descontos de até R$ 15 Mil

O Equinox será lançado no Brasil no segundo 
semestre. O modelo chega para reforçar a fa-
mília de utilitários esportivos e crossovers da 
marca no país, composta pela linha Activ (Onix 
e Spin), além dos novos Tracker e Trailblazer.
“Este é o ano dos SUVs na Chevrolet, e o 
Equinox é a principal novidade global da linha 
2017”, destaca Carlos Zarlenga, presidente da 
GM Mercosul.
Na região, o carro será comercializado apenas 
no Brasil este ano.

A Rede Ford CAOA realiza a 
1ª edição da ação promocional 
OUTLET CAOA. Durante esta 
ação, as Concessionárias Ford 
CAOA oferecem descontos de até 
R$ 15.000,00 sobre o preço suge-
rido de tabela, além de condições 
especiais de financiamento, com 
destaque para os planos com taxa 
zero de juros e saldo em 18 ou 24 
parcelas mensais.
Durante o 1º OUTLET CAOA os 
modelos em promoção estarão 
identificados no showroom com 
o logotipo da ação no parabrisa. 
Este é o caso do Focus Titanium 
Plus, disponíveis nas carrocerias 
Hatch ou Fastback, ano/mode-
lo 2016, que durante o OUTLET 
CAOA será comercializado por 
R$ 89.590,00, ou seja, desconto de 
R$ 15 mil sobre o preço de tabela 
(R$ 104.590,00). Outra vantagem 
é que a versão hatch desse modelo 
pode ser financiada com taxa zero, 
no plano com 60% de entrada e 
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saldo 18 parcelas mensais.
Outro modelo que também in-
tegra essa ação diferenciada de 
Rede Ford CAOA é o sedan Fu-
sion Hybrid, ano/modelo 2016, 
que combina o motor 2.0 litros 
à combustão, com um propulsor 
elétrico de alto desempenho. Este 
veículo está sendo vendido por 
R$ 136.200,00, o que representa 
um desconto de R$ 15.000,00 so-
bre o valor sugerido de fábrica, 
além da opção de financiamento 
com taxa zero, nos planos com 
60% de entrada e saldo dividido 
em 24 meses.
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Novo Ford Ka Trail chega ao estilo bem 
aventureiro com motor 1.0 de 85 CV

A Ford apresentou no Guarujá, SP seu mais novo modelo do Ka o Trail que chega com estilo bem 
aventureiro, o Ka Trail promete surpreender esse segmento que tem crescido muito no Brasil, o 
novo carro chega com preço sugerido de R$ 47.690,00 com motor 1.0 de 85 CV e R$ 51.990,00 

para o motor 1.5 de 110 CV

Lançamento

A Ford apresentou no Gua-
rujá, SP seu mais novo 
modelo do Ka o Trail que 

chega com estilo bem aventu-
reiro, o Ka Trail promete sur-
preender esse segmento que tem 
crescido muito no Brasil, o novo 
carro chega com preço sugerido 
de R$ 47.690,00 com motor 1.0 
de 85 CV e R$ 51.990,00 para o 
motor 1.5 de 110 CV
A Ford entra no segmento de ve-
ículos compactos aventureiros 
urbanos com o novo Ka Trail, 
com uma proposta superlativa 
de vantagens técnicas, de equi-
pamentos, design e preço neste 
segmento em expansão no mer-
cado brasileiro. Nascido a partir 
da versão hatch, que está entre 
os três veículos mais vendidos 
do País, o Ka Trail incrementa a 
competitividade neste setor com 

Por: Carlos Eduardo Silva

As mudanças na suspensão incluem novas molas e amortecedores dianteiros e traseiros

um conjunto voltado para um 
novo modo de condução. 
Além de itens como suspensão 
elevada, pneus de uso misto, ro-
das de liga leve de 15 polegadas, 
detalhes externos e internos de 
estilo e som My Connection, ele 
oferece ao consumidor a opção 
das versões com motor 1.0 de 85 
cv ou 1.5 de 110 cv.
O Ka Trail vem com faixas es-
portivas nas laterais e traseira, 
rack decorativo no teto, moldu-
ras nas caixas de rodas, faróis de 
neblina, maçanetas e retroviso-
res na cor cinza Londres, apli-
ques nos para-choques e lanter-
nas traseiras fumê. A cabine vem 
com  bancos especiais de couro 
sintético e tecido, pedais de alu-
mínio, soleiras e tapetes perso-
nalizados. É disponível nas co-
res  sólidas vermelho Arpoador, 
preto Ebony e branco Ártico, e 
na metálica prata Dublin.
Resultado de um primoroso tra-
balho de engenharia, design e 
posicionamento de mercado, o 
modelo surpreende tanto pelo 
visual esportivo e desempenho 
robusto como por outro atributo 
que, certamente, será bem-vin-
do para os consumidores. O seu 
preço parte de R$ 47.690,00, 
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ou seja, R$10.000 a menos que 
o concorrente mais próximo, e 
como oferta de lançamento tam-
bém dispõe de financiamento 
com taxa zero em 30 vezes. Nes-
se plano, basta acrescentar R$59 
na parcela para levar o motor 
1.5. 
Outra vantagem do Ka Trail é o 
baixo custo de propriedade. Ele 
tem preço das revisões pelo me-
nos 20% mais baixo que os com-
petidores e cesta básica de peças 
10% mais barata. Conta também 
com as opções de seguro mais 
acessíveis do segmento.

Tendência em alta

O Ka Trail chega com uma oferta 
robusta de produto, conteúdo e 
preço no segmento de utilitários 
aventureiros, uma tendência que 
vem crescendo no Brasil e esta-
va carente de uma opção mais 
acessível. Ele incrementa a linha 
que em sua nova geração rapida-
mente se tornou um dos veículos 
mais vendidos do mercado.
“A linha Ka representa a melhor 
compra nos atributos que são 
mais relevantes para o consumi-
dor brasileiro: design moderno, 
espaço para cinco passageiros, 
motores líderes em potência, 
supereconômicos e um novo ní-
vel de equipamentos de série no 
segmento”, acrescenta Fernando 

A direção elétrica e o sistema de freios ABS também foram revisados para 
atender à nova dinâmica

Pfeiffer. 
Como os demais modelos da li-
nha, o Ka Trail vem de série com 
ar-condicionado, direção elétri-
ca, travas elétricas, vidros elétri-
cos dianteiros, abertura elétrica 
do porta-malas e direção com 
ajuste de altura. Tem também 
som MyConnection com coman-
do de voz e Bluetooth, compar-
timento para o celular no painel 
MyFord Dock, banco traseiro bi-
partido (60/40) e cinto de segu-
rança de três pontos e apoio de 
cabeça para os cinco ocupantes.

Refinamento de engenharia

O desempenho do Ka Trail é ga-

rantido pelos seus dois motores, 
os modernos e eficientes 1.0 Ti-
VCT Flex de três cilindros, de 85 
cv, e 1.5 Sigma Flex, de 110 cv. 
Ambos contam com a tecnologia 
eletrônica de partida a frio Easy 
Start e vários aprimoramentos 
para redução de atrito, durabili-
dade e eficiência, com padrão A 
de economia do Conpet/Inmetro.
Do ponto de vista de engenharia, 
o Ka Trail é um novo produto e 
não só um modelo com adapta-
ções estéticas. Com a nova sus-
pensão, ele entrega atributos re-
ais de desempenho para uso fora 
de estrada leve. A altura do solo 
ampliada em 31 mm aumenta a 
sua capacidade de imersão e de 
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Seu interior proporciona muito conforto e vem de  série com ar-condicio-
nado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros, abertura 
elétrica do porta-malas e direção com ajuste de altura

Com  banco traseiro bipartido (60/40) e cinto de segurança de três pontos e 
apoio de cabeça para os cinco ocupantes

superar obstáculos, junto com os 
pneus modelo Pirelli Scorpion 
ATR 185/65 R15, de uso misto 
– 50% em estrada e 50% fora de 
estrada –, que rodam bem tanto 
no asfalto como na lama.
As mudanças na suspensão in-
cluem novas molas e amortece-
dores dianteiros e traseiros, bar-
ra estabilizadora dianteira maior, 
eixo traseiro mais rígido e coxins 
do motor com amortecimento hi-
dráulico. A direção elétrica e o 
sistema de freios ABS também 
foram revisados para atender à 
nova dinâmica. A validação do 
modelo incluiu testes de estabi-
lidade no campo de provas da 
Ford em Dearborn, nos Estados 
Unidos, para garantir o padrão 
global de segurança e dirigibili-
dade.
O segmento dos chamados uti-
litários aventureiros é uma ten-
dência que vem se consolidando 
no Brasil. De 2003 a 2017, ele 
cresceu 400%, passando de 4% 
para 16% das vendas totais do 
mercado. No segmento de com-
pactos, só 5% dos modelos ofe-
recem essa característica de fora 
de estrada leve, com 36.000 uni-
dades vendidas em 2016.
O Ka Trail entra nessa faixa 

com uma oferta muito forte em 
termos de produto, conteúdo e 
preço frente aos concorrentes. 
E também oferece financiamen-
to com taxa zero em 30 meses 
como condição especial de lan-

çamento.  
Por R$47.690, o Ka Trail 1.0 
vem com suspensão elevada, 
pneus mistos, rodas de liga leve 
de 15 polegadas, faróis de nebli-
na, rack de teto, molduras nas 
caixas de rodas, apliques nos 
para-choques dianteiros e trasei-
ros, soleira Trail, pedais espor-
tivos e bancos exclusivos. Esse 
valor é R$10.000 mais barato 
que o concorrente mais próximo 
e, para levar a versão com motor 
1.5, por R$51.990, basta acres-
centar R$59 na parcela do finan-
ciamento.
O Ka já vem de série com ar-
-condicionado, direção elétrica, 
travas elétricas, vidros elétri-
cos dianteiros, abertura elétrica 
do porta-malas e direção com 
ajuste de altura. Traz ainda som 
MyConnection com comando de 
voz e Bluetooth, compartimento 
para o celular no painel MyFord 
Dock, banco traseiro bipartido 
(60/40) e cinto de segurança de 
três pontos e apoio de cabeça 
para os cinco ocupantes.

Revisão, peças e seguro

O baixo custo de propriedade é 
outra vantagem do novo compac-
to aventureiro da Ford. Com pre-
ço fixo, suas três revisões anuais 
somam um total de R$1.040, o 
menor da categoria.
Os valores são: primeira revisão, 
aos 12 meses ou 10.000 km, em 
quatro vezes de R$67; segunda 
revisão, aos 24 meses ou 20.000 
km, em quatro vezes de R$86; e 
terceira revisão, aos 36 meses ou 
30.000 km, em quatro vezes de 
R$107.
A Ford oferece também a opção 
de três planos de manutenção pre-
ventiva Ford Protect, que permi-
tem incluir o valor das revisões 
no financiamento. O plano Basic 
inclui as três revisões do perío-
do de garantia, de três anos, por 
R$1.450. O plano Advanced in-
clui uma quarta revisão, aos 48 
meses ou 40.000 km, por R$2.250, 
e adiciona um ano de garantia es-
tendida. O plano Premium abran-
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ge cinco revisões (sendo a quinta 
aos 60 meses ou 50.000 km), por 
R$2.650, com mais dois anos de 
garantia estendida.
O custo da cesta básica de peças 
de reposição do Ford Ka também 
é menor que o dos concorrentes, 
segundo as publicações de refe-
rência do mercado. No seguro, é 
a mesma coisa: o preço da apóli-
ce do Ka tem a menor média na-
cional e ainda conta com um pro-
grama especial dos Seguros Ford.
Para quem quiser incremen-
tar ainda mais o seu Ka, a Ford 
oferece uma linha completa de 
acessórios originais. A lista in-
clui central multimídia Ford 
Smart Connection com CarPlay 
e Android Auto e tela capacitiva 
de 6 polegadas, espelho retrovi-
sor com câmera de ré, sensor de 
estacionamento, sensor de ponto 
cego, geladeira portátil, rede or-
ganizadora do porta-malas e ca-
deirinha para “pets”. 

Geração Global

Desenvolvido pela engenha-
ria da Ford no Brasil, Europa e 
Estados Unidos, o Ford Ka de 
nova geração é um dos dez ve-
ículos compactos mais vendidos 

do mundo. Além da América do 
Sul, está presente na Europa, Ín-
dia e México. Ele foi lançado no 
Brasil em 2014 e hoje é um dos 
três veículos mais vendidos do 
mercado, com um total de cerca 
de 220 mil unidades no período.
O hatch da Ford conquistou em 
pouco tempo uma posição no 
mercado por oferecer uma com-
binação única. Ele atende uma 
ampla faixa de consumidores, 
incluindo jovens, homens e mu-
lheres com estilo de vida ativa, 
bem informados e que valorizam 
as escolhas inteligentes. 
Tem design arrojado, marcado 
pela grade dianteira trapezoidal 
e harmonia das linhas, motores 
líderes em potência, nota má-
xima em economia e introduziu 
um novo nível de equipamentos 
de série no segmento, amplian-
do o conforto e a versatilidade. 
Além disso, traz tecnologia de 
interface de voz para interagir 
com os equipamentos de forma 
prática e segura.
A versão Trail alia a praticidade 
do uso diário com maior capa-
cidade para vencer obstáculos, 
atendendo pessoas que têm um 
estilo de vida ativo e buscam a 
sensação de liberdade e desafios.
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Mercedes-Benz renova cockpit da
linha de  caminhões

Nova geração de bancos é o grande destaque da evolução no posto de trabalho do motorista nos 
caminhões Atego, Axor e Actros, assegurando mais conforto e produtividade aos motoristas.Com 

desenvolvimento no Brasil, os novos bancos foram projetados de acordo com o biotipo do motoris-
ta brasileiro, priorizando o bem-estar e a satisfação de quem passa horas ao volante. Novo pacote 
multimídia com painel, volante multifuncional, sistema de som e tacógrafo digital ampliam as facili-

dades para o dia a dia do motorista. Novidades consolidam uma nova fase do ECONFORT, concei-
to de desenvolvimento que agrega mais economia, conforto, força e desempenho aos caminhões 

Mercedes-Benz, proporcionando mais rentabilidade para os clientes

Lançamento

Fomos à  São Paulo, conhecer  
um novo posto de trabalho 
para o motorista nos cami-

nhões Atego, Axor e Actros, com 
destaque para a nova geração de 
bancos, a   Mercedes-Benz começa 
a antecipar as novidades que serão 
grandes atrações da marca na Fe-
natran 2017, o Salão Internacional 
do Transporte Rodoviário de Car-
gas. 

Novos bancos foram desenvol-
vidos para atender o biotipo do 

brasileiro

A nova geração de bancos é um 
ponto-chave da evolução no pos-
to de comando dos motoristas nos 
caminhões Atego, Axor e Actros. 
Tanto o banco do motorista, quan-
to o do acompanhante, foram con-
cebidos e produzidos pela equipe 

Por: Carlos Eduardo Silva

do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico da Mercedes-Benz do 
Brasil, em parceria com fornece-
dores.

Mercedes-Benz antecipa mais 
novidades derivadas do 

ECONFORT

Além da nova geração de bancos, 
os caminhões Atego, Axor e Actros 
passam a oferecer um novo paco-
te multimídia com painel, volante 
multifuncional, sistema de som e 
tacógrafo digital, o que amplia as 
facilidades para o dia a dia do mo-
torista.
De acordo com Ari de Carvalho, 
diretor de Vendas e Marketing 
Caminhões da Mercedes-Benz 
do Brasil, essas novidades anun-
ciadas pela Empresa consolidam 
uma nova etapa do ECONFORT, 
conceito de desenvolvimento que 
agrega mais economia, confor-
to, força e desempenho aos cami-
nhões da marca, proporcionando 
mais rentabilidade para os clientes. 
“Quando o ECONFORT foi lança-
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do, em 2014, apresentou uma sé-
rie de itens voltados à economia 
no consumo de combustível. Num 
segundo momento, o foco estava 
voltado para a redução dos custos 
de manutenção. Agora, o objetivo 
é assegurar um notável conforto ao 
motorista. Já consolidada junto aos 
clientes, essa filosofia de trabalho 
terá prosseguimento, agregando 
mais valor e mais eficiência no 
transporte de cargas”.

Novos bancos se destacam pelo 
design e várias regulagens

Com design diferenciado e ofere-
cidos nas versões Estático e Pneu-
mático – “Standard” e “Conforto” 
–, os novos bancos dos caminhões 
Mercedes-Benz se caracterizam 
pelo encosto com perfil mais en-
volvente, que remete à imagem de 
um arrojado banco de automóvel. 
Os assentos tiveram sua espessu-
ra de espuma aumentada em 10 
mm em relação à versão anterior. 
O novo acabamento, em tecido ou 
vinil, está mais macio, aumentando 
a sensação de conforto, além de fa-
cilitar a limpeza.
Todos os bancos (motorista e 1° 
acompanhante) têm cintos de se-
gurança integrados, aumentando 
ainda mais o conforto dos profis-
sionais da estrada. Os apoios late-
rais envolventes propiciam melhor 
acomodação das costas em qual-
quer situação. Além disso, o ajuste 
lombar pneumático, disponível na 
versão “Conforto”, tem duas bol-
sas infláveis para apoio lombar e 
duas para apoio lateral, propician-
do um ajuste perfeito para cada 
biotipo de motorista.
Os novos bancos do motorista 
aliam praticidade e comodidade, 
permitindo longo tempo de traba-
lho sem stress do condutor. Eles 
têm 12 regulagens: ajuste do en-
costo das costas, baixar/levantar o 

Em seu computador de bordo me 
ao centro  o motoristas tem todas 
as informações 

Os novos bancos do motorista aliam praticidade e comodidade, permitin-
do longo tempo de trabalho sem stress do condutor com12 regulagens de 
posições

Volante multifuncional e quatro 
raios e dois conjuntos de botões, 
um em cada lado, o volante conta 
com teclas de acionamento para os 
comandos do painel de instrumen-
tos

assento pneumático, ajuste da al-
tura do banco, ajuste da inclinação 
do assento, ajuste do amortecedor, 
amortecimento horizontal, ajuste 
horizontal, ajuste da profundida-
de do assento, dois apoios de bra-
ço, baixar/levantar o encosto das 
costas e ajuste lombar (na versão 
“Conforto”).
A Mercedes-Benz também agregou 
novidades às camas disponíveis 
nas Cabinas Leito e Estendidas. 
O revestimento passou a ser con-
feccionado com um tecido de mais 
elasticidade. A espuma é laminada, 
com espessura de 120 mm, propi-
ciando maior conforto ao motorista 
no seu período de descanso.

Pacote multimídia inclui painel, 
volante multifuncional

e sistema de som

Os caminhões Mercedes-Benz pas-
sam a oferecer aos clientes diver-
sas possibilidades de configuração 
de um novo pacote multimídia. En-
tre os itens disponíveis, como série 
ou opcional, incluem-se sintoniza-
dor de FM com RDS-EON, sinto-
nizador AM para ondas curtas, mé-
dias e longas e pré-sintonias; toca 
CD compatível com MP3 e WMA; 
entradas auxiliares Mini-USB e 
AUX; Bluetooth com facilidade de 
viva-voz; e volante multifuncional 
com comando sem tirar as mãos do 
volante para operar o rádio e o ce-
lular, além de navegar as operações 
do computador de bordo no painel.
São três os pacotes multimídia 
disponíveis – Preparação (antena, 
cabo e alto-falantes), Básico (itens 
da Preparação mais tweeter e rá-
dio/CD) e Conforto (itens do Bási-
co mais o volante multifuncional, 
disponível somente para Atego, 
Axor e Actros).  
Com quatro raios e dois conjun-
tos de botões, um em cada lado, o 

volante multifuncional conta com 
teclas de acionamento para os co-
mandos do painel de instrumentos. 
O uso das teclas é extremamente 
amigável, o que resulta em maior 
comodidade para o motorista. 
Além disso, todos os comandos es-
tão ao alcance dos polegares, tor-
nando a direção ainda mais segura 
e ergonômica.

Tacógrafo digital é item de
série para os caminhões

Mercedes-Benz 

A Mercedes-Benz também agrega 
em toda a sua linha de caminhões 
o novo tacógrafo digital BVDR 
(Brazilian Vehicle Data Recorder), 
importante inovação de série que 
traz maior praticidade e mais eco-
nomia ao cliente. 
Homologado pelo INMETRO, a 
grande vantagem do tacógrafo di-
gital é que ele não utiliza os tra-
dicionais discos, mas sim fita de 
papel, que pode ser impressa no 
próprio veículo, caso a autoridade 

de trânsito venha a solicitar. 
Todas as informações são gravadas 
em memória interna do tacógrafo 
digital e podem ser extraídas para 
armazenamento externo, em um 
pen drive, por meio de uma porta 
USB, ou via WEB. Além disso, a 
identificação do motorista é feita 
por meio de botões no painel fron-
tal do próprio aparelho. O sistema 
identifica mais de um motorista, 
com capacidade máxima de 50 
condutores.
Os dados gravados pelo tacógra-
fo incluem a velocidade do cami-
nhão, distância percorrida, rotação 
do motor, velocidade máxima e 
status do veículo (parado ou em 
movimento). Também armazena 
informações do motorista (código 
do motorista, número da CNH, iní-
cio e fim da condução) e do veículo 
(chassi e placa).  
Os relatórios podem ser extraídos 
diária ou semanalmente, otimizan-
do o monitoramento por parte dos 
gestores da frota, com praticidade, 
transparência e segurança.
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Nissan Frontier 2017: além de força a 
picape chega com muita conectividade
A Frontier chega com Chassi reforçado, novo motor, transmissão de 7 velocidades e equipamentos 
de tecnologia de ponta e conectividade. Experiência de mais de 80 anos da Nissan na produção de 
picapes credencia novidade como a melhor Frontier já produzida, as concessionárias Nissan já ven-

dem modelo com preço sugerido de R$ 166.700

Lançamento

A tradição da Nissan na fabricação 
de picapes – são mais de 14 mi-
lhões de unidades comercializadas 
em mais de 180 países em oito dé-
cadas – ajudou a desenvolver uma 
Nova Nissan Frontier com o ob-
jetivo de atender com segurança, 
agilidade e robustez diversos tipos 
de uso: trabalho pesado, viagens 
de final de semana com a família e 
também os deslocamentos diários 
em centros urbanos, sempre com 
conforto de um carro de passeio.
Em época de avanço tecnológico 
os lançamentos de carros e pica-
pes no Brasil, seus fabricantes vem 
dando um show a parte, cada um 
com tecnologia mais aprimorada 
que a outra, atualmente a conecti-
vidade tem sido o ponto alto nos 
lançamentos.  Na semana passada 
foi a vez da Nissan mostrar o que 
tem de melhor em sua nova Fron-
tier.
A Nissan Frontier chega comple-
tamente renovada. A 12ª geração 
do utilitário chega ao mercado 
brasileiro com design moderno e 
muitas novidades em termos de 
tecnologia, conforto e segurança 
– seguindo o conceito de “Mobili-
dade Inteligente” da Nissan –, que 
o deixa ainda mais seguro, robus-
to e inteligente. É, sem dúvida, a 
melhor picape já produzida pela 
Nissan em seus mais de 80 anos de 
tradição nesse segmento. O mode-

Por: Carlos Eduardo Silva

Nova Nissan Frontier com o ob-
jetivo de atender com segurança, 
agilidade e robustez diversos tipos 
de uso: trabalho pesado, viagens 
de final de semana com a família e 
também os deslocamentos diários 
em centros urbanos, sempre com 
conforto de um carro de passeio.
Reconhecida por sua força, a to-
talmente Nova Nissan Frontier 
tem como um dos seus destaques 
a estrutura ainda mais resistente 
do que a da geração anterior, com 

um chassi reforçado, quatro vezes 
mais forte, ao mesmo tempo em 
que é mais leve e eficiente. O con-
forto e a segurança também foram 
ampliados nessa nova geração da 
picape da Nissan, que é importada 
do México. Entre os itens de série 
estão equipamentos como os ban-
cos “Gravidade Zero”, que foram 
inspirados na tecnologia desenvol-
vida pela NASA para eliminar a 
fadiga e melhorar o conforto para 
o condutor.

A  Frontier conta ainda com o Vehicle Dinamic Control (VDC), que reúne 
os controles eletrônicos de estabilidade e de tração para dar ainda mais 
tranquilidade e segurança à condução

A Nissan Frontier 2017 traz design exterior totalmente novo, com aparência 
“musculosa” ressaltada nas laterais mais altas do capô

lo começa a ser vendido no país na 
versão mais completa, a LE, que é 
equipada com o novo e moderno 
motor diesel 2.3 com duplo turbo, 
de 190 cavalos. A Nova Nissan 
Frontier já chegou às concessioná-
rias da marca em todo o Brasil por 
R$ 166.700.  
A tradição da Nissan na fabricação 
de picapes – são mais de 14 mi-
lhões de unidades comercializadas 
em mais de 180 países em oito dé-
cadas – ajudou a desenvolver uma 
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A Nova Nissan Frontier 2017 tam-
bém traz o sistema multimídia mais 
completo do mercado, o Nissan 
Multi-App, que conta com 2 Gb de 
espaço para baixar os aplicativos 
de preferência, além de muito mais 
segurança com os controles de tra-
ção e estabilidade (VDC - Vehicle 
Dinamic Control), freios ABS com 
controle eletrônico de frenagem 
(EBD) e assistência de frenagem 
(BA) e a introdução dos controles 
automático de descida (HDC) e au-
xílio de partida em rampa (HSA), 
luz de freio de LED (CHMSL) e 
luzes diurnas (DRL).

Design exterior marcante e
interior funcional

A Nissan Frontier 2017 traz design 
exterior totalmente novo, com apa-
rência “musculosa” ressaltada nas 
laterais mais altas do capô. O esti-
lo combina força e elegância, pro-
porcionando uma silhueta suave e 
equilibrada com a cabine. A assi-
natura do design da marca aparece 
em itens como a grade “V Motion” 
e os farois em formato de bume-
rangue, que deixam evidente que 
este veículo robusto – tem 5,25 m 
de comprimento, 1,75 m de altura 
e 1,85 m de largura total – faz parte 
da mais atual família de modelos 
da Nissan.
O interior de estilo moderno e 
marcante foi concebido com di-
mensões, segurança e conforto 
adequados para condutor e pas-
sageiros, ampliando o espaço do 
painel, console central e assentos 
para oferecer funcionalidade avan-
çada e muito mais tranquilidade na 
condução. Em relação à geração 
anterior, a altura do interior da ca-
bine aumentou (874 milímetros), 
especialmente na segunda fila de 
bancos, e o espaço entre a cabeça 
e o teto cresceu, assim como a lar-
gura para os ombros. Já o bom es-
paço para as pernas na parte de trás 
permite que os passageiros pos-
sam desfrutar confortavelmente 
de cada viagem. Tudo isso garante 
ainda mais conforto em qualquer 

situação.
Os bancos dianteiros trazem a tec-
nologia “Gravidade Zero”, pro-
porcionando condução agradável 
em viagens de longas distâncias e 
evitando fadiga graças à posição 
do encosto, que distribui o peso de 
forma otimizada e equilibrada. Os 
assentos traseiros são dobráveis, 
oferecendo fácil acesso à parte in-
ferior para acomodar ferramentas 
e o macaco para trocar as rodas. 
Outro conforto inédito para o mo-
delo está no aquecimento em dois 
níveis de intensidade dos bancos 
do motorista e do passageiro. Des-
sa forma, os ocupantes desses as-
sentos podem ter uma temperatura 
mais agradável em dias frios. To-
dos bancos são de couro.
O painel de instrumentos com a 
tecnologia TFT (Thin Film Tran-

sitor) é moderno, de fácil visua-
lização e traz diversas funções, 
assim com o existente no Nissan 
Kicks. Além de poder visualizar 
as informações do tacômetro, por 
meio dos comandos localizados no 
volante, o motorista pode navegar 
entre nove telas disponíveis, que 
mostram as informações de fun-
ções como computador de bordo, 
configurações do sistema de áudio 
e detalhes sobre economia de com-
bustível. Eles também permitem a 
configuração do controle do chassi 
e dos sistemas avançados de assis-
tência ao motorista.
A comodidade no interior ainda é 
ressaltada por detalhes funcionais 
como as três tomadas de 12V; en-
tradas auxiliares USB, conexão 
para iPod; Bluetooth, cinco su-
portes para copos e onze compar-
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timentos para acomodar objetos. 
Além disso, a Nova Nissan Fron-
tier conta com confortos extras 
como cinco ajustes elétricos do 
banco do motorista (para frente, 
para trás, inclinação, ângulo e altu-
ra do assento e lombar) e ar-condi-
cionado digital de duas zonas com 
saídas traseiras.

Mobilidade inteligente,
robustez e segurança

Em linha com o conceito de ino-
vação da marca japonesa em seus 
produtos, a Nova Nissan Frontier 
traz avançadas tecnologias de se-
gurança. Entre elas, o Controle 
Inteligente de Descida (HDC) e o 
Sistema Inteligente de Partida em 
Rampa (HSA). Ambos atuam auto-
maticamente nos freios do veículo 
para controlar o carro sem sustos 
em descidas íngremes e saídas da 
imobilidade em aclives. Além dis-
so, o utilitário vem de série com 
sensor de estacionamento, luzes 
diurnas (DRL) nos faróis de LED 
e luz de freio de LED (CHMSL).
O HSA impede o carro de andar 
para trás quando está em um acli-
ve, impedindo-o de bater em outro 
veículo, pessoa ou objeto atrás, 
proporcionando uma saída tran-
quila. O sistema detecta a situação, 
mantem a pressão de freio por até 
três segundos depois que o pé do 
motorista solta o pedal do freio. 
Ele funciona com a alavanca de 
mudanças nas posições “drive” ou 
ré.
As descidas em pavimentos aci-
dentados são controladas automa-
ticamente pelo HDC, que atua até 
a velocidade máxima de 25 km/h, 
sem que o condutor tenha de tocar 
no pedal do freio. Quando ligado o 
sistema – por meio de um botão no 
painel –, o veículo desce usando os 

sistemas ABS e EBD para contro-
lar a velocidade de cada roda. Se o 
veículo acelerar sem interferência 
do condutor, o HDC aplicará auto-
maticamente os freios para dimi-
nuir a velocidade.
Outra tecnologia de última gera-
ção, que ajuda a aplicar maior força 
e poder à roda com mais aderência 
ao pavimento, é o limitador de di-
ferencial (LSD). O sistema aumen-
ta o controle do veículo, a estabili-
dade e evita que as rodas patinem. 
Se perceber que uma das rodas está 
deslizando, o LSD a freia automa-
ticamente e manda a potência extra 
às rodas com mais tração.
Por falar em tração, o consagrado 
sistema Shift On The Fly evoluiu e 
continua presente na Nissan Fron-
tier. Com opções de tração integral 
e reduzida, é acionado com o sim-
ples girar de uma manopla no pai-
nel com o carro em movimento até 
100 km/h (antes era até 80 km/h), 
em qualquer tipo de terreno.
Nos freios, o sistema de ABS com 
assistência de frenagem (BA) da 
Nova Nissan Frontier garante a 
variação da força de frenagem 
para evitar a falta de aderência dos 
pneus ao chão, enquanto o contro-
le eletrônico de frenagem (EBD) 
determina quanta força deve ser 
aplicada a cada roda para parar o 
veículo a uma distância segura e 
sem perder o controle. Além disso, 
o BA é capaz de detectar quando 
o motorista está enfrentando uma 
situação de emergência e, se ne-
cessário, alcançar a máxima inten-
sidade para garantir a segurança.
A Nova Nissan Frontier conta ain-
da com o Vehicle Dinamic Control 
(VDC), que reúne os controles ele-
trônicos de estabilidade e de tração 
para dar ainda mais tranquilidade 
e segurança à condução. Ainda no 
quesito segurança, a picape da Nis-

O moderno motor diesel 2.3 biturbo, que desenvolve 190 cavalos de potên-
cia e entrega 45,9 kgfm de torque

A assinatura do design da marca aparece em itens como a grade “V Mo-
tion” e os farois em formato de bumerangue, que deixam evidente que este 
veículo robusto 
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san conta com áreas de deformação 
programada em caso de impacto, 
airbags frontais, cintos de seguran-
ça de três pontos, trava de seguran-
ça para crianças nas portas traseiras 
e alarme com imobilizador.

Novos motor e transmissão

Para deixar ainda mais valente a 
nova geração da Nissan Frontier, a 
marca japonesa equipou o modelo 
com o moderno motor diesel 2.3 bi-
turbo, que desenvolve 190 cavalos 
de potência e entrega 45,9 kgfm de 
torque. Nele, a injeção direta conta 
com 2.000 bar de pressão. E o novo 
motor é ainda 10 quilos mais leve 
e mais silencioso que a sua gera-
ção anterior. É a garantia para uma 
performance que equilibra força, 
conforto e consumo eficiente.

Pronta para todos os terrenos

A Nissan considerou os gostos e 
necessidades dos clientes da Amé-
rica Latina no desenvolvimento 
da nova geração da sua picape, 
investindo tempo e recursos para 
assegurar um modelo ainda mais 
robusto e forte.
O trabalho da engenharia da Nissan 
nos testes no Brasil, e em vários 
países latino-americanos, foi in-
tenso. O objetivo era desenvolver 
um veículo global adaptado para 
enfrentar os diferentes desafios da 
região. Das selvas a desertos, com 
diferenças extremas de altitudes e 
clima, a Nissan considerou a di-
versidade e a intensidade de uso 
do utilitário que os seus clientes 
enfrentam no dia a dia.

Conectividade

A Nissan Frontier também muda o 
patamar da conectividade do seg-
mento com a introdução do siste-
ma multimídia Nissan Multi-App, 
que traz o conceito dos tablets para 
dentro do carro, em uma tela de 
6,2 polegadas. Operando de for-
ma independente, não necessita do 
“espelhamento” de um smartpho-
ne para levar os itens do aparelho 
para o carro, como acontece em 
muitos equipamentos disponíveis 
no mercado.

O ar condicionado é dual zone conforto para os dois lados

O interior de estilo moderno e marcante foi concebido com dimensões, 
segurança e conforto adequados para condutor e passageiros

O sistema oferece a possibilidade 
de baixar um grande número de 
aplicativos e transferir arquivos 
digitais de música e fotografia por 
conta dos 2 Gb (8 Gb built-in) de 
espaço disponíveis. Dessa forma, o 
usuário tem liberdade para perso-
nalizá-lo ao seu gosto.
O Nissan Multi-App configura-se 
como um completo sistema mul-
timídia, pois também conta com 
diversas outras funcionalidades. 
Com ele é possível acessar a in-
ternet (por meio da contratação 
do serviço à parte ou utilizando o 
smartphone como roteador); co-
nectar o celular para atender liga-
ções por viva-voz (via Bluetooth); 
ouvir música por meio da conexão 
com iPod, streaming, rádio ou ar-
quivos digitais de mp3; tocar CDs 
e DVDs; além de visualizar fotos 
e vídeos.



A Toyota lança no mercado 
brasileiro a linha 2018 do 
Corolla, ( engraçado logo 

no início do ano 2017 um carro 
já no modelo 2018, mas é habi-
tual pelas mondadoras) o evento 
de lançamento foi em São Paulo 
para a imprensa especializada e 
olha que para a surpresa de todos 
o carro ficou bem interessante, 
pois o Japoneses da Toyota sem-
pre demoram a mexer em seus 
modelos mas quando isso acon-
tece eles surpreende o mercado. 
Com esse novo Corolla o carro 
ficou ainda mais atrativo e com 
certeza vai agradar e muito seus 
fiéis consumidores, o carro de 
maior sucessora marca no Brasil 
e no mundo, que chega com de-
sign renovado e moderno, mais 
itens de conforto, conveniência 
e segurança. Tudo isso, aliado a 
uma qualidade construtiva única, 
powertrain robusto, que garante 
excelente dirigibilidade, amplo 
espaço interno e ao alto padrão 
Toyota de Qualidade, Durabi-
lidade e Confiabilidade, faz do 
sedã médio mais vendido do Bra-
sil um carro insuperável.
Uma das novidades que a Toyo-
ta traz neste ano, e que promete 

Toyota Corolla 2018, mudou 
tudo, um novo carro!

Lançamento

Por: Carlos Eduardo Silva

A partir de agora, todas as versões são equipadas com controle de estabilidade, tração, assis-
tente de subida e sete airbags. Modelo completa 50 anos de sucesso, com mais de 44 milhões 
de unidades comercializadas em quase 150 países, marca que o coloca no topo do ranking dos 

veículos mais vendidos de todos os tempos, seus preços vão de R$ 69.690,00 à R$ 114.990 
para a versão topo de linha. Líder de vendas chega com design renovado e moderno, sem per-
der o estilo clássico que o consagra. Grande novidade na linha 2018 é a introdução da versão 

XRS, que garante um toque de dinamismo ao sedã
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surpreender seus admiradores e 
atrair novos clientes, é a intro-
dução da versão XRS, com itens 
como aerofólio traseiro, saias es-
portivas, ponteira de escapamen-

to cromada e interior na cor pre-
ta. Além disso, o Corolla 2018 
passa a contar com controle de 
estabilidade, tração, assistente 
de subida e sete airbags para toda 
a linha, reforçando ainda mais a 
segurança do modelo, que já re-
cebeu cinco estrelas nos testes de 
colisão do Latin NCap.
O Corolla 2018 estará disponível 
em seis versões: GLi 1.8L com 
transmissão manual de seis ve-
locidades; GLi 1.8L e GLi 1.8L 
Upper com transmissão auto-
mática Multi-Drive, que repro-
duz sete velocidades nos modos 
Drive e sequencial, por meio de 
trocas na alavanca de transmis-
são; XEi, XRS e Altis, todas com 
motor 2.0L e equipadas com a 
mesma transmissão automática 
Multi-Drive, incrementada com 
a possibilidade de trocas de mar-
chas manuais no modo sequen-
cial, tanto na alavanca do câmbio 
quanto por meio de borboletas 
localizadas atrás do volante.

Com vendas a partir de 17 de 
março, o novo Corolla continua-
rá a escrever sua trajetória de su-
cesso global, que completa cin-
co décadas neste ano. No Brasil, 
sua história começou no início 
dos anos 1990, quando o modelo 
chegou por meio de importações. 
A partir de 1998, o sedã passou a 
ser produzido na planta da Toyo-
tade Indaiatuba (SP). O Corolla 
liderou o seu segmento em 10 
dos últimos 13 anos e, atualmen-
te, possui aproximadamente 44% 
de participação de mercado.

DESIGN RENOVADO

O novo desenho do Corolla garan-
te uma presença mais marcante ao 
sedã. As alterações se concentram 
principalmente na parte dianteira, 
com um conjunto de faróis e grade 
reestilizados e mais afilados, que 
se integram de forma ainda mais 
consistente, realçando o conceito 
de design Keen Look da Toyota, 



Mototeste

1531 de março a 07 de abril de 2017Conectados para te ajudar comprar e vender!

inspirado no olhar focado de um 
atleta de alto rendimento, antes da 
competição.
Os cantos do para-choque ganha-
ram vincos aprofundados, trans-
mitindo uma sensação maior de 
tridimensionalidade e moder-
nidade ao veículo, e aparência 
mais alongada, proporcionando 
mais robustez.
O conjunto óptico dianteiro do 
Corolla 2018 possui faróis de ha-
logênio nas versões GLi e XEi, e 
de LED, com nivelamento auto-
mático, nas versões XRS e Altis. 
As lanternas com luzes diurnas 
(DRL –Daytime Running Lights) 
estão disponíveis a partir da ver-
são XEi, e todas contam com 
lanternas dianteiras com luz de 
posicionamento em LED.
Na traseira, as mudanças se con-
centram principalmente nas lan-
ternas, que agora são de LED em 
toda a linha e com nova dispo-
sição das luzes. O fato de as lu-
zes traseira, de freio e de neblina 
estarem na parte inferior, aliado 
à barra cromada mais fina, trans-
mite uma sensação de amplitude 
e fluidez. Somam-se a essas no-
vidades, as luzes de ré e de seta 
em tom escurecido, dando um to-
que a mais de classe ao modelo.
Na lateral, é possível notar uma 
linha de cintura mais elevada e 
uniforme, incrementando a ele-
gância do sedã. A partir da ver-
são XEi, o Corolla ganhou tam-
bém uma antena no estiloshark 
fin (barbatana de tubarão) e ro-
das de liga leve de 17”.
A versão XRS chega com diver-
sos itens que evocam seu caráter 
dinâmico, como aerofólio trasei-
ro, saias esportivas (frontal, late-
ral e traseira), ponteira do esca-
pamento cromado e o exclusivo 
emblema XRS no canto inferior 
direito da tampa do porta-malas.

 ACABAMENTO INTERNO

O interior do Corolla 2018 conti-
nua unindo conforto, sofisticação 
e funcionalidade. Em todas as ver-

Seus motores são: 1.8L 16V de 144CV e 2.0L 16v de 154CV

 Na traseira, as mudanças se concentram principalmente nas lanternas, que agora são de LED em toda a linha e 
com nova disposição das luzes

sões, o painel mantém o tema ho-
rizontal, ampliando a sensação de 
espaço aos ocupantes. As zonas de 
informação (instrumentos) e ope-
ração (Áudio/Multimídia e contro-
les do ar-condicionado) estão po-
sicionadas de forma intuitiva.
Desde a versão de entrada GLi, 
o acabamento é primoroso, com 
partes revestidas de couro na cor 
preta, como no volante e detalhes 
da manopla de transmissão, e 
cinza, na parte anterior dos ban-
cos dianteiros e traseiros.
As versões GLi Upper e XEi 
possuem acabamento em couro 
na cor cinza; a XRS, em couro 
exclusivo na cor preta; e a topo 
de linha Altis, na nova cor linho 
claro. A partir da XEi, todas têm 
acabamento cromado nos difu-

sores do ar-condicionado, que 
ganharam formato arredondado. 
Além destes itens, o botão da 
alavanca do freio de estaciona-
mento e as maçanetas das quatro 
portas do Corolla Altis também 
são cromados.
Os dois tipos de painel de instru-
mentos disponíveis no Corolla 
receberam alterações gráficas. 
Na versão GLi, a zona de infor-
mação é composta por um grande 
círculo central que indica a ve-
locidade, ladeado por dois me-
nores: conta-giros à esquerda, e 
indicador de combustível e tem-
peratura à direita. Um display de 
cristal líquido, localizado abaixo 
do mostrador de velocidade, re-
úne as informações do computa-
dor de bordo.
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Na zona de operação do Corolla 
GLi, os comandos do ar-condi-
cionado são manuais, e há um 
moderno sistema de som, com 
conexão Bluetooth® e entradas 
auxiliares tipo USB, para iPod® 
e similares.
Nas versões XEi, XRS e Altis, 
o painel de instrumentos mostra 
dois grandes círculos em suas 
extremidades: o esquerdo reúne 
o conta-giros e o termômetro do 
motor; o direito, o velocímetro e 
o indicador de combustível. No 
centro uma tela de TFT de 4,2”, 
agora colorida, exibe diversas in-
formações sobre a condução, em 
projeção tridimensional.
A zona de operação dos modelos 
XEi, XRS e Altis também apre-
senta novidades. O sistema mul-
timídia ToyotaPlay ganhou tela 
de LCD de 7” sensível ao toque.
Outro item que transmite sensa-
ção de exclusividade é a ilumina-
ção clear blue, comum a todas as 
versões, para os indicadores de 
velocidade e rotação do motor no 
painel de instrumentos, sistema 
de áudio, relógio e ar-condicio-
nado, quando o farol está aciona-
do. A intensidade da luz pode ser 
regulada conforme a preferência 
do motorista.

 LISTA DE EQUIPAMENTOS

O Corolla 2018 mantém um pa- Bancos em couro na cor do interior do carro

O Corolla 2018 estará disponível com câmbio manual de 6 velocidades e 
automático de sete velocidades

O interior do novo Corolla é muito sofisticado e super confortável

 Com um conjunto de faróis e grade reestilizados e mais afilados, que se 
integram de forma ainda mais consistente

cote completo de equipamentos, 
recheado de itens de conforto e 
conveniência. Desde a versão 
GLi, está equipado com dire-
ção eletroassistida progressiva; 
ar-condicionado com controle 
manual; chave do tipo canive-
te com comandos do alarme in-
tegrados; computador de bordo 
com seis funções (consumo mé-
dio e instantâneo, indicador Eco 
Drive, autonomia, velocidade 
média, tempo percorrido, contro-
le de iluminação do painel e da 
temperatura externa); coluna de 
direção com regulagem de altu-
ra e profundidade; hodômetro e 
relógio digital; sistema de som 
com conectividade USB, para 
iPod® e similares, e dispositivo 
Bluetooth®; vidros e retroviso-
res com acionamento elétrico; 
volante multifuncional; entre ou-
tros.
A versão XEi também possui ar-
-condicionado digital; Smart En-
try – sistema de destravamento 
das portas por sensores na chave; 
Push Start – sistema de partida 
sem chave (estes dois últimos são 
novidades para a versão); espe-
lho retrovisor interno eletrocrô-
mico; controle de velocidade de 
cruzeiro; rodas de liga leve aro 
17”; antena shark fin; faróis de 
neblina dianteiros; acendimento 
automático dos faróis; painel de 
instrumentos com tela TFT colo-
rida de 4,2”; sistema multimídia 
Toyota Play com tela LCD de 7” 
sensível ao toque e áudio com-
patível com DVD player, CD-R/
RW, MP3, WMA e AAC e rádio 
AM/FM; sistema de navegação 
GPS; TV digital e câmera de ré; 
Bluetooth®; quatro alto-falantes 
e dois tweeters; entre outros.
A versão XRS se diferencia da 
XEi pelo acabamento interno na 
cor preta; aerofólio traseiro com 
luz de freio em LED; saias es-
portivas laterais, frontal e trasei-
ra; ponteira do escapamento cro-
mada; faróis dianteiros em LED; 
ajuste de altura do farol; e rodas 
diamantadas aro 17”, com acaba-
mento em preto brilhante.
Além do pacote acima, o Corolla 

Altis tem como diferenciais, ar-
-condicionado dual zone(novida-
de); limpador do para-brisa com 
sensor de chuva; banco do moto-
rista com regulagem elétrica de 
oito posições; espelhos retrovi-
sores externos eletrorretráteis 
automáticos; e rodas diamanta-
das aro 17”, com acabamento na 
cor cinza.

CONFORTO

As características mais atraentes 
do Corolla são a sua qualidade 

construtiva e a excelente dirigi-
bilidade, que foram aprimoradas 
na linha 2018.
A principal novidade é a adoção 
das rodas de aro 17” (a partir 
da versão XEi), proporcionan-
do maior estabilidade ao veícu-
lo. Para garantir o alto nível de 
conforto característico do mo-
delo, os engenheiros daToyota 
desenvolveram nova calibração 
dos amortecedores dianteiros e 
traseiros e elevaram a suspensão 
em 5 mm, para que o balanço en-
tre conforto e estabilidade fosse 
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mantido. Com a alteração na sus-
pensão, osoftware do módulo de 
controle da direção elétrica tam-
bém foi recalibrado.
Outro ponto bastante estudado 
pela engenharia foi o aprimora-
mento da acústica. Algumas mu-
danças, como a adição de uma 
camada de borracha no revesti-
mento do painel corta-fogo e co-
locação de feltros nos painéis das 
portas, contribuíram para a redu-
ção do nível de ruído na cabine, 
aumentando o conforto.

MOTOR E TRANSMISSÃO

O Corolla 2018 mantém os dois 
tipos de motorização atuais:

- 1.8L Flexfuel, Dual VVT-i 
DOHC de 16 válvulas, que ren-
de 144 cv a 6.000 rpm, quando 
abastecido com etanol, e 139 cv a 
6.000 giros, com gasolina. O tor-
que máximo nesta configuração 
é de 18,6 kgfm (com etanol) e 
17,7 kgfm (com gasolina), sem-
pre a 4.800 rpm.

- 2.0L Flexfuel, Dual VVT-i 
DOHC de 16 válvulas, que rende 
154 cv a 5.800 rpm, quando abas-
tecido com etanol, e 143 cv de 
potência a 5.800 giros, com gaso-
lina. O torque máximo nesta con-
figuração é de 20,7 kgfm a 4.800 
giros (com etanol) e 19,4 kgfm a 
4.000 rotações (com gasolina).
Ambos os motores são construí-
dos com bloco e cabeçote de alu-
mínio, e oferecem a combinação 
perfeita entre desempenho, dura-
bilidade e facilidade de reparação.
As transmissões que equipam a 
linha 2018 são as já conhecidas, 
manual de seis velocidades, para 
a versão de entrada GLi, e a con-
sagrada automática Multi-Drive, 
disponível nas outras versões. A 

transmissão Multi-Drive deriva 
da tecnologia CVT, e foi adotada 
para atender o consumidor brasi-
leiro, que privilegia desempenho, 
sem abrir mão do conforto e do 
baixo consumo de combustível. 
Seu diferencial é um software-
de gerenciamento, que reproduz 
sete marchas, mesmo quando o 
motorista conduz o veículo com 
o câmbio na posição Drive.
A transmissão Multi-Drive da 
Toyota oferece, em todas as ver-
sões, a possibilidade de trocas ma-
nuais sequenciais. Na GLi, exclu-
sivamente na alavanca de câmbio. 
Nas versões XEi, XRS e Altis, as 
trocas sequenciais também podem 
ser feitas por meio das borboletas 
localizadas atrás do volante. Es-
tas três versões do sedã possuem 
a tecla “Sport Mode” que, quando 
acionada, altera o mapeamento 
do software de gerenciamento da 
transmissão e proporciona ao Co-
rolla um comportamento dinâmi-
co mais esportivo.

SEGURANÇA

O quesito segurança foi um dos 
que mais receberam atenção por 
parte dos engenheiros da Toyo-
ta. Todas as versões do Corolla 
2018 possuem Controle Eletrôni-
co de Estabilidade (VSC), Con-
trole Eletrônico de Tração (TRC) 
e Assistente de Subida (HAC). 
Além disso, os dois airbags do 
tipo cortina, antes disponíveis 
apenas na Altis, tornaram-se 
itens de série para toda a linha. 
Com o aprimoramento, o modelo 
soma sete airbags – dois frontais, 
dois laterais, dois de cortina e 
um de joelho para o motorista.
Dentre outros equipamentos de 
segurança, estão o sistema de 
ancoragem ISOFIX para cadei-
ras infantis nos bancos traseiros; 

PREÇOS

Versão

1.8 L GLi manual

1.8L GLi Multi-Drive

1.8L GLi Upper Multi-Drive

2.0L XEi Multi-Drive

2.0L XRS Multi-Drive

2.0L Altis Multi-Drive

R$ 69.690,00

R$ 69.990,00

R$ 90.990,00

R$ 99.990,00

R$ 108.990,00

R$ 114.990,00

Preço público sugerido

travamento automático das qua-
tro portas a 20 km/h; cintos de 
segurança com pré-tensionador 
e limitador de força; freios ABS 
com distribuição eletrônica de 
frenagem; luz de frenagem emer-
gencial automática; acendimento 
automático dos faróis, nas ver-
sões XEi, XRS e Altis; e sensor 
de chuva, na Altis.

 CUSTO DE PROPRIEDADE E 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Uma das fórmulas do sucesso 

do Corolla é seu baixo custo de 
propriedade, calculado com base 
no preço do carro, baixo índice 
de depreciação, que faz com que 
seu valor de revenda seja muito 
competitivo, baixo custo de revi-
sões, além do excelente nível de 
economia de combustível. Tudo 
isso, aliado ao alto padrão Toyo-
ta de Qualidade, Durabilidade e 
Confiabilidade, contribui para 
o sucesso de vendas e garante 
o alto índice de satisfação e le-
aldade entre os proprietários do 
modelo.
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FIAT

CHEVROLET

CITROËN

ALFA ROMEO
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FORD
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HONDA
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RENAULT

TOYOTA

HYUNDAI

MERCEDES-BENZKIA

MITSUBISHI NISSAN

PEUGEOT
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TROLLER

VOLKSWAGEN
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