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Ford Ka 2019 chega com novo
motor e câmbio
automático
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Versão aventureira chega com design completa-
mente atualizado para agregar mais sofisticação e 
esportividade ao conjunto

Pela primeira vez ambos os modelos passam a 
contar com esse tipo de câmbio
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Novo Chevrolet Spin além do novo
visual chega com sete lugares

VW Gol e Voyage: câmbio
automático de seis marchas
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Notas

MINI estreia novo sistema auto start/stop,
mais moderno e eficiente

Instituto Renault comemora oito anos e
entrega o mapa social da comunidade

Borda do Campo

No mês de setembro, a Mercedes-
-Benz do Brasil anuncia condi-
ções especiais para compra de seu 
best-seller Classe C e do GLA 200 
Style. Os modelos C 180, dispo-
níveis nas configurações Exclusi-
ve e Avantgarde, serão comercia-
lizados com um bônus especial de 
R$ 15.000 e condições de finan-
ciamento ofertadas por conces-
sionários de todo o país, enquanto 
o GLA 200 Style será oferecido 
com bônus de R$ 10.000.Com ex-
celente dirigibilidade e alto nível 
de segurança, o Classe C é produ-
zido na fábrica de Iracemápolis, 
interior de São Paulo, e já vendeu 
mais de 21.000 unidades no país 

desde seu lançamento. O modelo 
conta também com design interior 
característico da Mercedes-Benz, 
que impressiona pela cuidadosa 
seleção de materiais e acabamen-
to sofisticado.
 O GLA 200 Style, com personali-
dade de SUV, o automóvel é o se-
gundo mais vendido da marca no 
Brasil, com mais de 14.000 veícu-
los comercializadas no país desde 
o seu lançamento. Com as condi-
ções mencionadas, as versões Ex-
clusive e Avantgarde do modelo C 
180 estão disponíveis com preço 
sugerido de R$ 163.900 e o GLA 
200 Style passa a ser oferecido no 
valor de R$ 151.900.

A tradição da Mitsubishi Motors 
no off-road é conhecida mundial-
mente. Não à toa, a marca é 12 
vezes campeã do Rally Dakar e 
11 do Rally dos Sertões, graças ao 
projeto robusto dos seus veículos 
e sua aptidão 4x4. Agora, a Mit-
subishi Motors do Brasil apresen-
ta o mais novo modelo preparado 
para competições, a L200 Triton 
Sport R.

Mais silencioso, seguro e eficien-
te: a MINI lança no Brasil a nova 
geração do sistema auto start/stop, 
disponível em sua linha de veículos 
no país. Os engenheiros da monta-
dora britânica aprimoraram as di-
versas funcionalidades do sistema, 
sobretudo em situações de tráfego 
intenso, típica dos grandes centros 
urbanos.
Dentro deste renovado projeto está 
a revisão dos sistemas que se desli-
gam dentro das linhas de comuni-
cação do carro para melhor eficiên-
cia energética e menor consumo de 
combustível. Dessa forma, o siste-
ma entra em funcionamento de ma-
neira rápida, silenciosa e sutil, uma 
vez que a central de processamen-
to de dados do veículo gerencia as 

funções do carro para isolar aquelas 
que são necessárias ao funciona-
mento do motor.
Em termos de segurança, o novo 
auto start/stop reduz o risco de aci-
dentes tanto para o motorista e os 
passageiros quanto para os pedes-
tres, pois entra em funcionamento 
apenas com o veículo totalmente 
parado, evitando assim o seu fun-
cionamento indesejado em desci-
das e subidas, por exemplo.
Além disso, o novo auto start/stop 
atua em conjunto com outros siste-
mas, sendo capaz de monitorar uma 
série de funções do veículo, como a 
temperatura do motor, o estado da 
carga de bateria e se o motor está 
trabalhando de forma correta, entre 
outros.

Fundado em 14 de setembro de 
2010, o Instituto Renault com-
pleta o seu oitavo aniversário 
com a conclusão de um impor-
tante trabalho: o mapa social 
da região do bairro Borda do 
Campo, nos arredores do Com-
plexo Ayrton Senna, em São 
José dos Pinhais. O mapa social 
é uma ferramenta ampla, utili-
zada para identificar o nível de 
desenvolvimento de um territó-
rio, demandas, rede de serviços, 
tendências e oportunidades de 

investimentos. Para a elabora-
ção do mapa foram extraídos 
32 indicadores que traduzem a 
realidade da região e permitem 
traçar uma direção dos próxi-
mos investimentos com foco no 
impacto social. O documento, 
apresentado em agosto à admi-
nistração do município, estará 
disponível a partir do dia 08 
de outubro para consulta públi-
ca no site oficial do Instituto: 
http://institutorenault.com.br/ 

Mercedes-Benz oferece condições especiais 
para Classe C e GLA

Mitsubishi Motors apresenta seu novo carro 
para provas de rali: L200 Triton Sport R
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Baseado no modelo que é vendi-
do nas concessionárias, esse car-
ro foi desenvolvido no Brasil em 
parceria com a Spinelli Racing, 
que conta com a direção do maior 
vencedor do Rally dos Sertões, 
Guilherme Spinelli.
Os interessados na nova L200 
Triton Sport R podem entrar em 
contato com Youssef Haddad – 
yh@spinelliracing.com.br.
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Notas

Audi e-tron: eletrizantemente e divertido de dirigir

A Mercedes-Benz do Brasil, 
maior fabricante de veículos co-
merciais da América Latina, está 
comemorando o marco histórico 
de 140 mil veículos em regime 
CKD – kits de caminhões e ôni-
bus semidesmontados – produ-
zidos na fábrica de São Bernar-
do do Campo (SP) e exportados 
para diferentes plantas do Grupo 
Daimler em diversos continentes.
No Brasil, a exportação de veícu-
los semidesmontados teve início 
na década de 1970, ano em que 
a Mercedes-Benz enviou mais de 

Mercedes-Benz atinge 140 mil caminhões e 
ônibus exportados em CKD

Copa Troller promove final em Santa Catarina 
e premia os campeões de 2018

Parado ou em movimento, o e-tron é 
eletrizante. Sua silhueta expressiva, a 
traseira empolgante e a grade Singlefra-
me cinza clara são indicadores da tec-
nologia de alta tensão que contribuem 
para uma experiência de condução 
especial. O SUV elétrico é equipado 
com dois motores elétricos de emissões 
neutras de CO2 e realmente silenciosos. 
Uma nova geração da tração quattro - a 
tração elétrica nas quatro rodas - garan-

te excelência em aderência e dinâmica. 
O sistema oferece uma regulagem con-
tínua e variável da distribuição ideal de 
torque entre os dois eixos – dentro de 
uma fração de segundo.
O Audi e-tron sairá da linha de monta-
gem na planta neutra em CO2 de Bru-
xelas (Bélgica). As primeiras entregas a 
clientes europeus estão planejadas para 
o fim de 2018. O preço inicial do mode-
lo na Alemanha é de 79.900 euros.

A Copa Troller realizou no último sá-
bado(15) a última prova da temporada 
2018 do seu rali de regularidade exclusi-
vo para utilitários T4. A etapa, disputada 
na região de São José, em Santa Catari-
na, reuniu mais de 80 carros debaixo de 
muita chuva, deixando o terreno do jeito 
que as duplas gostam para aumentar o 
desafio e a diversão das trilhas.
No final do rali, foi feita uma come-
moração com a premiação dos campe-
ões do ano, somando a pontuação das 
quatro provas (Pindamonhangaba, SP; 
Ponta Grossa, PR; Piracicaba, SP; e São 
José, SC). O campeonato é homologado 
pela Confederação Brasileira de Auto-
mobilismo – CBA.
Na categoria Master, o piloto Leandro 
Moor, de Apucarana, PR, e o navegador 
Cláudio Flores, de Itajaí, SC, venceram 
a etapa e conquistaram também o título 
do campeonato. Na categoria Gradua-
do, bastou o terceiro lugar na final para 
o piloto Marcelo Gouveia, de Curitiba, 
PR, e o navegador Igor de Carvalho, de 
Castro, PR, sagrarem-se campeões da 
temporada.
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1,8 mil CKDs para diferentes pa-
íses, principalmente os da Améri-
ca Latina.
“Alcançar este marco histórico é 
sinônimo de comemoração para a 
nossa empresa. Quando começa-
mos essas operações, enviávamos 
metade do volume dos quais so-
mos responsáveis hoje. Isso é um 
sinal de que estamos avançando e 
que a nossa qualidade está sendo 
comprovada nesses países”, de-
clara Philipp Schiemer, presiden-
te da Mercedes-Benz do Brasil & 
CEO América Latina.

Na categoria Turismo, o piloto Juliano 
Meira e o navegador Rafael Benavides, 
ambos de Sorocaba, SP, garantiram a 
taça com o segundo lugar na prova. Na 
categoria Expedition, que soma pontos 
apenas por etapa, Rodrigo Daraio e Re-
nan Alvares, de Ribeirão Pires, SP, che-
garam em primeiro.
.A Troller ainda tem programado para 
este ano um rali especial, o Troller Bra-
sil Festival, que será realizado dia 10 de 
novembro em Itu, SP. Diferentemente 
da Copa Troller, esse evento será aberto 
à participação tanto de veículos Troller 
como de utilitários de outras marcas, 
ampliando a confraternização.
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Lançamento

Ford Ka 2019 chega com novo
motor e câmbio automático

Modelos Hatch, Sedan e FreeStyle: oferta ampliada de versões e equipamentos,
incluindo central multimídia SYNC 3 com tela de 6.,5 polegadas

Por: Carlos Eduardo Silva

A linha 2019 do Ford Ka che-
gou com tudo, depois da 
exibição antecipada da ver-

são aventureira FreeStyle no co-
meço do ano. Tanto o hatch como 
o sedã trazem inovações no estilo, 
desempenho, segurança, conforto 
e conectividade, ampliando a ofer-
ta de versões e equipamentos. Esta 
renovação abrangente mostra a dis-
posição da marca de reforçar a sua 
presença no principal segmento da 
indústria: em 2018, o Ka se conso-
lidou como vice-líder de vendas no 
Brasil com os modelos hatch e sedã.
Além da transmissão automática de 
seis velocidades, oferecida pela pri-
meira vez na linha, o Ka tem agora a 
opção do motor 1.5 Ti-VCT Flex de 
três cilindros – com 136 cv, o mais 
potente do segmento –, ao lado do 
avançado 1.0 Ti-VCT de três cilin-
dros. Central multimídia SYNC 3 
com tela flutuante de 6,5 polegadas, 
seis airbags, bancos de couro, botão 
de partida Ford Power, câmera de ré 
e sensor de estacionamento também 
integram a lista de novos equipa-

Poucas mudanças na traseira porém a  carroceria recebeu reforços estruturais que aumentam a rigidez 
torsional e a segurança
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mentos do compacto.
O design do Ka 2019 ficou mais 
encorpado, com novas grades, pa-
ra-choques com grafismo em “C” e 
outros aprimoramentos que aumen-
taram a sua eficiência aerodinâmica. 
O interior também exibe um acaba-
mento mais caprichado, com novos 
materiais de revestimento, texturas 
e cores que criam um ambiente 
agradável e de personalidade para 
cada série.
A linha oferece sete opções de co-
res modernas e elegantes: as sólidas 
vermelho Arpoador e branco Ártico, 
a metálica prata Dublin e as pero-
lizadas cinza Moscou, cinza Co-
penhagen, preto Bristol e marrom 
Trancoso, esta última exclusiva do 
FreeStyle.

Segurança, conectividade
e conforto

A Ford aproveitou para refinar tam-
bém outros aspectos do Ka. A car-
roceria recebeu reforços estruturais 
que aumentam a rigidez torsional e 
a segurança, a suspensão traz uma 
nova calibração e a cabine oferece o 
melhor nível de silêncio da catego-
ria, com a adoção de um pacote que 
inclui para-brisa acústico.
A central multimídia SYNC 3 re-
presenta o que há de mais avançado 
em conectividade. Sua tela flutuante 
capacitiva de 6,5 polegadas, sensí-
vel ao toque e posicionada na parte 
superior do painel, favorece a visi-
bilidade e o manuseio. Compatível 
com Android Auto e Apple CarPlay, 
permite o espelhamento do Waze e o 
acesso a vários aplicativos com co-
mandos de voz e uso intuitivo. Ela é 
acompanhada de duas entradas USB 
de carga rápida no console.
“O Ford Ka 2019 é um veículo evo-
luído e completo, com novidades de 
estilo, desempenho, conteúdo e pre-

O interior também exibe um acabamento mais caprichado, com novos ma-
teriais de revestimento, texturas e cores que criam um ambiente agradável

O câmbio automático é a grande novidade da linha Ka 2019

anto o hatch como o sedã trazem inovações no estilo, desempenho, segurança, conforto e conectividade

ço que o colocam à frente dos com-
petidores do segmento”, diz Mauri-
cio Greco, diretor de Marketing da 
Ford. “A linha está mais completa 
que nunca, com diferentes versões 
para atender os consumidores que 
querem carros de entrada cada vez 
mais inovadores, conectados e com 
a opção de câmbio automático nas 
versões hatch e sedã.” 

Liderança em desempenho

Com várias inovações tecnológicas, 
o novo motor 1.5 Ti-VCT Flex de 
três cilindros do Ka tem a maior po-
tência e torque específicos do seg-
mento. Desenvolve uma potência de 
136 cv, torque de 158 Nm e entre-
ga 89% da força máxima a apenas 
1.500 rpm, o que se traduz em agi-
lidade no trânsito e nas retomadas.

A nova transmissão automática de 
seis velocidades, com conversor de 
torque integrado, tem um funciona-
mento suave, silencioso e eficiente. 
Ela conta com recursos avançados, 
incluindo a opção de trocas manuais 
na alavanca. A transmissão manual 
que equipa a linha também é nova. 
Mais leve e compacta, se caracteriza 
pela alta precisão, economia e baixo 
nível de ruído.

Versões e preços

O Ford Ka 2019 tem uma oferta de 
versões inteligente criada para aten-
der os diferentes perfis dos consumi-
dores de veículos de entrada. Tanto 
o hatch como o sedã são oferecidos 
nas versões SE e SE Plus com mo-
tor 1.0 e transmissão manual, ou 
motor 1.5 e transmissão manual ou 
automática; além da Titanium 1.5 
automática. As versões S 1.0 e Fre-
eStyle 1.5 são exclusivas do Hatch, 
enquanto a

SEL 1.5 só é disponível no Sedan.

O Ka Hatch S 1.0 de entrada já 
vem com ar-condicionado, direção 
elétrica, trava elétrica das portas 
e mantém praticamente o mesmo 

preço da linha anterior, R$45.490, 
considerando os novos equipamen-
tos que oferece: computador de bor-
do, banco do motorista com ajuste 
de altura, vidro elétrico dianteiro, 
quatro alto-falantes e iluminação do 
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porta-luvas.
O Ka Hatch SE 1.0 acrescenta rá-
dio My Connection com Bluetoo-
th, compartimento para celular no 
painel MyFord Dock e maçanetas e 
retrovisores na cor do veículo, por 
R$45.990. O Sedan SE 1.0 custa 
R$49.490.
O Ka Hatch SE Plus 1.0 tem cen-
tral multimídia SYNC 3 com tela 
flutuante de 6,5 polegadas, duas 
entradas USB iluminadas de carre-
gamento rápido, vidro elétrico tra-
seiro, retrovisor elétrico, rodas de 
aço de 15 polegadas, sensor de esta-
cionamento e faróis de neblina, por 
R$48.490. O Sedan SE Plus 1.0 fica 
em R$51.990.
Com motor 1.5, o Ka Hatch SE 
custa R$51.990 com transmissão 
manual e R$56.490 com a automá-
tica. Já o Ka Sedan SE 1.5 sai por 
R$55.490 com transmissão manual 
e R$59.990 com a automática.
O catálogo seguinte, Ka Hatch 1.5 
SE Plus, sai por R$54.490 com 
transmissão manual e R$58.990 na 
versão automática. O Ka Sedan SE 

 A Central multimídia SYNC 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas propor-
ciona maior facilidade de navegação

O design do Ka 2019 ficou mais encorpado, com novas grades 

Espaçoso com capacidade para 445 litros na vesão sedã e 263 litros para a 
versão hatch

Suas linhas na lateral são fluídas e moderna

Plus 1.5 cobra R$57.990 pela ver-
são manual e R$62.490 pela auto-
mática.
O Ka Hatch Titanium 1.5, comple-
to, com transmissão automática, 
seis airbags, bancos de couro, bo-
tão de partida Ford Power e outros 
itens, sai por R$68.990. Na mes-
ma configuração, o Ka Sedan custa 
R$70.990.
O Ka Hatch FreeStyle 1.5, de per-
fil aventureiro, sai por R$63.490 na 
versão manual e R$67.990 na auto-
mática. Já o Ka Sedan SEL 1.5, com 
transmissão manual, seis airbags, 
controle de estabilidade e tração, 
assistente de partida em rampa, ban-
cos parcialmente em couro e câmera 
de ré, custa R$65.990.
A linha oferece ainda mais de 50 aces-
sórios originais para os consumidores 
que desejarem incrementar o estilo e a 
funcionalidade do veículo.

Custo de posse

O Ford Ka 2019 oferece baixo custo 
de posse e revisões com preço fixo. 
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As três primeiras revisões anuais 
durante o período de garantia so-
mam R$1.308 para os modelos com 
motor 1.0 e R$1.276 para os mo-
delos 1.5. O cliente também tem a 
opção de contratar um dos planos 
Ford Protect, com três, quatro ou 
cinco revisões, que nestes últimos 
casos ampliam a garantia original 
em mais um ou dois anos, respec-
tivamente. Todos podem ter o valor 
incluído no financiamento.
Os valores de peças e seguro do 
Ka 2019, segundo levantamentos 
do mercado, também estão entre os 
mais baixos da categoria.

Tendências

O Ford Ka é um carro com uma 
trajetória única dentro da indústria, 
marcada pela grande evolução ao 
longo de suas três gerações. O atual 
modelo global, com projeto total-
mente novo desenvolvido no Brasil, O interior do Freestyle é bem exclusivo com cores bitons dan

foi lançado em 2014 e
agora será vendido em 125 países. No 
Brasil ele já vendeu 440 mil unidades, 
somando mais de 2 milhões de unida-
des desde a primeira geração.
No primeiro semestre de 2018, o Ka 
foi o segundo modelo mais vendi-
do do mercado brasileiro, tanto na 
versão hatch como no sedã. Além 
disso, segundo o Google Trends, foi 
o carro mais buscado pelos consu-
midores na internet nos últimos 12 
meses.
Na evolução das tendências do seg-
mento, o que mais chama a atenção 
é o avanço da conectividade nos 
veículos, hoje buscada por mais de 
50% dos consumidores, e da trans-
missão automática, que há cinco 
anos era desejada por 5% dos clien-
tes e agora chega a 30%. Cresceu 
também de 1% para 5% o volume 
de compradores que querem atri-
butos de utilitários nos carros da 
categoria.
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Novo Chevrolet Spin além do novo
visual chega com sete lugares

Lançamento

Carlos Eduardo Silva

O Novo Spin Activ estreia nas 
concessionárias Chevrolet 
a partir do início de julho 

como o mais importante lançamento 
comercial da marca no ano. 
O modelo de proposta aventureira 
chega completamente atualizado 
por fora e por dentro, o que inclui 
também melhorias na parte mecâ-
nica. Tudo para adequá-lo às novas 
demandas do consumidor que busca 
um veículo multifuncional cheio de 
estilo, com posição elevada de guiar, 
mais sofisticado e esportivo.
Em relação a versatilidade, destaque 
para a segunda fileira de bancos des-
lizante. Por ser montado sobre tri-
lhos, a peça pode ser movimentada 
para frente ou para trás, ampliando o 
espaço para as pernas dos ocupantes 
ou para carga. 
Outra novidade é o lançamento da 
configuração de sete lugares, deno-
minada Activ7, que assume o posto 
de versão topo de linha da gama.

Desenho mais atraente para quem 
valoriza estilo de vida 

O Novo Spin Activ começa cha-

Versão aventureira chega com design completamente atualizado para agregar mais sofisticação e 
esportividade ao conjunto, em sintonia com a nova linha de crossovers da Chevrolet no mundo. O 

modelo chega em duas configurações: Activ e Activ7, esta inédita, com sete lugares

Frente e traseira; As mu-
danças são nítidas tanto 
na dianteira quanto na 
sua traseira

mando a atenção pelo design, com 
evoluções perceptíveis de todos os 
ângulos e em sintonia com a nova 
família de crossovers da Chevrolet 
pelo mundo. 
Na parte frontal, o capô ganha maior 
inclinação, privilegiando também 
a aerodinâmica. Os faróis mais afi-
lados, com máscara negra e luz de 
condução diurna em LED ajudam 
a criar um aspecto tecnológico, em 
harmonia com os inéditos contornos 
do para-choque. 
Diferentes materiais e acabamen-
tos ajudam a fortalecer a identidade 
aventureira da versão Activ. Desta-
que para a moldura em Dark Chro-
me da nova grade.
Na lateral do Novo Spin há novos 
elementos estéticos e funcionais nas 
portas, soleira, para-lamas e rodas 
com acabamento exclusivo de 16”. 
O conjunto ressalta a percepção de 
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que o veículo está melhor dimensio-
nado, mais atlético e encorpado. 
A traseira foi remodelada de cima 
até embaixo. O carro agora traz um 
aerofólio esculpido na parte superior 
da tampa, que ganhou janela com 
contornos mais envolventes, nicho 
central para a fixação da placa e lan-
ternas mais alongadas e bipartidas, 
como na maioria dos utilitários es-
portivos. 
Já o estepe, antes fixado na parte ex-
terna da tampa, foi deslocado para a 
região do assoalho, sob o porta-ma-
las, melhorando o acesso ao compar-
timento e a visibilidade traseira. 
Tem novidade até no teto: um rack 
exclusivo em forma de “U”, que 
pode receber barras transversais para 

o transporte de pranchas ou bicicle-
tas, por exemplo.
O Novo Spin Activ estreia em seis 
opções de cores para a carroceria: 
Preto Ouro Negro, Branca Summit, 
Prata Switchblade, Cinza Satin Steel 
e Azul Old Blue Eyes, além do iné-
dito Amarelo Stone.

Trilhos para a segunda fileira de 
bancos e opção de sete lugares

Se o maior diferencial do Spin Ac-
tiv frente a concorrentes na mesma 
faixa de preço vinha sendo o amplo 
espaço para ocupantes e bagagens, o 
novo modelo vai além ao acrescen-
tar refinamento, conforto, seguran-
ça, conectividade e, principalmente, 

Seu motor é o Flex 1.8 
ECO de até 111 cava-

los de potência e 17,7 
kgfm de torque

Frente e traseira; As mudanças são nítidas tanto na dianteira quanto 
na sua traseira

Sua câmera de ré oferece muita nitidez de imagem

versatilidade à fórmula.
O carro estreia com a segunda fileira 
de bancos corrediço. Por ser monta-
do sobre trilhos, a peça pode ser mo-
vimentada 50 milímetros para frente 
ou 60 milímetros para trás no intui-
to de redistribuir melhor os espaços 
conforme a necessidade do usuário.
Além dos trilhos, os bancos recebe-

ram espumas de diferentes densida-
des para melhor acomodação e con-
forto dos passageiros. 
Para maior segurança, está sendo 
acrescentado à linha 2019 pontos 
de ancoragem para cadeirinhas in-
fantil do tipo Isofix e Top Tether 
além do quinto apoio de cabeça e 
cinto de segurança de três pontos 
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Bancos super confortáveis e com rebatimento que oferece transporta 
mais objetos

no assento central. 
Outra novidade é a opção da terceira 
fileira de bancos para a versão aven-
tureira do Spin, denominada Activ7, 
em referência ao número máximo 
de ocupantes que o veículo pode 
transportar. Os dois assentos extras 
podem ser rebatidos para ampliar o 
volume de carga.

Interior mais refinado e equipado 

O mesmo salto de qualidade pro-
movido na parte externa também se 
observa na cabine do crossover da 
Chevrolet, com a aplicação de mate-
riais nobres e soluções tecnológicas 
de veículos de categoria superior. 
O design dos painéis e consoles do 
Novo Spin Activ trazem maior refi-
namento e combinam diferentes tex-
turas e cores que se estendem ainda 
aos revestimentos premium dos as-
sentos com costura pespontada em 
tom vibrante. 
Com maior quantidade de mostra-
dores e novo computador de bor-
do, o quadro de instrumentos, por 
exemplo, passa a ser semelhante ao 
do Chevrolet Tracker. Saídas do ar-
-condicionado, porta-luvas, moldura 
da central multimídia e comandos 
como o dos vidros, travas e retro-
visores elétricos foram atualizados 
pensando também na ergonomia.
A versão Activ sempre se apresen-
tou competitiva em relação a itens 
de comodidade, oferecendo de sé-

de estacionamento traseiro.

Dinâmica veicular aperfeiçoada 

Nem todas as alterações promovidas 
no Novo Spin Activ podem ser nota-
das a olho nu. O time de projetistas 
da Chevrolet trabalhou na evolução 
dinâmica do veículo, visando maior 
conforto e a otimização da perfor-
mance sem comprometer a eficiên-
cia energética.
Para isso, a arquitetura recebeu tec-
nologias que elevaram a segurança 
e melhoram a dirigibilidade, princi-
palmente em condições adversas. A 
suspensão foi ajustadas para propor-
cionar uma condução mais suave e 
prazerosa. 

Melhor desempenho

O Novo Spin Activ é equipado com 

motor Flex 1.8 ECO de até 111 ca-
valos de potência e 17,7 kgfm de 
torque e transmissão automática 
de seis marchas. O conjunto motriz 
também foi refinado na linha 2019 
para o funcionamento suave.
A nova calibração deixou as trocas 
de marcha mais lineares e quase 
imperceptíveis, aproveitando ao 
máximo o alto torque do motor. O 
resultado se reflete também no de-
sempenho do carro no dia a dia, 
com melhora de aproximadamente 
1 segundo nas provas de arrancada 
e retomada de velocidade.
O Spin Activ7 acelera de 0 a 100 
km/h em até 11,3 segundos e de 80 
a 120 km/h em até 9,7 segundos, en-
quanto o consumo urbano é de 10,3 
km/l (G) e 7,0 km/l (E) e o consumo 
rodoviário é de 12,0 km/l (G) e 8,3 
km/l (E), de acordo com dados do 
Inmetro.

Na parte frontal, o capô ganha maior inclinação, privilegiando também a aerodinâmica

rie os equipamentos mais valoriza-
dos pelo consumidor, como direção 
com assistência elétrica, controle 
de velocidade de cruzeiro e sensor 
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Volkswagen Gol e Voyage passam a
oferecer câmbio automático de seis marchas

Lançamento

Da Redação

A Nova Volkswagen segue 
acelerando o ritmo de 
lançamentos no mercado 

brasileiro. Agora, a marca con-
centra seu foco em ampliar sua 
participação no segmento de ve-
ículos automáticos. Depois de 
lançar o Golf e o Golf Variant 
(disponíveis exclusivamente 
com transmissão automática), a 
Volkswagen apresenta o Gol e o 
Voyage com câmbio automático. 
É a primeira vez que ambos os 
modelos contam com esse tipo 
de transmissão.
O Gol e o Voyage com câmbio 
automático chegaram ao merca-
do em julho como parte da linha 
2019 dos modelos. Eles integram 
a lista de 20 lançamentos previs-
tos até 2020, dentro do conceito 
da Nova Volkswagen e da maior 
ofensiva de produtos da história 
da empresa no Brasil, como re-
sultado de investimentos de R$ 7 
bilhões no País até 2020.
Outra novidade é a aplicação do 
propulsor 1.6l da família EA211, 
com até 120 cv (o mesmo uti-
lizado no Polo MSI e no Virtus 
MSI). Esse motor é associado no 
Gol e no Voyage 2019 ao câmbio 
automático de seis marchas, com 
conversor de torque, que garante 
conforto e praticidade no trânsi-
to, sem abrir mão da robustez e 
da eficiência na troca de marchas.
Dando continuidade à simplifi-
cação da oferta de versões, Gol 
e Voyage 2019 chegam disponí-
veis em versão única de acaba-
mento. Assim, a Linha 2019 ofe-
rece três opções de motor e duas 
de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 
cv) com transmissão manual de 
cinco marchas e 1.6 MSI (120 
cv) com transmissão automática.
As configurações com trans-
missão automática chegam para 
atender a várias demandas de 
mercado, que vão desde clientes 
que procuram ótima relação cus-
to-benefício e conforto a frotistas 
e pessoas com deficiência (PCD).

Transmissão com elevados ní-
veis de conforto e robustez

A transmissão que equipa o Gol 
e o Voyage 2019 possui como 
principais características alta ro-
bustez, rápidas trocas de marcha, 
elevado nível de conforto e boa 

Pela primeira vez ambos os modelos  passam a contar com esse tipo de câmbio

O câmbio automático de 6 velocidades é a grande novidade do modelo
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eficiência energética. Denomi-
nada AQ160-6F, a transmissão 
automática do Gol e do Voyage 
2019 traz relações de marcha e 
de diferencial específicas, es-
pecialmente definidas para essa 
aplicação.
A transmissão oferece a opção 
de trocas manuais sequenciais 
Tiptronic – por meio da alavanca 
de câmbio ou pelas aletas atrás 
do volante multifuncional (op-
cional) – e também conta com o 
modo de acionamento esportivo 
(posição “S”), que altera os mo-
mentos das trocas de marchas 
para rotações mais elevadas, 
proporcionando aceleração mais 
rápida, para um comportamento 
mais dinâmico do veículo. Re-
cursos exclusivos na categoria 
do Gol e do Voyage.

Motor 1.6 MSI – eficiência
e desempenho

O motor 1.6 MSI que compõe a 
oferta da linha 2019 do Gol e do 
Voyage (sempre combinado ao 
câmbio automático de 6 marchas) 
é da família EA211, com quatro 
cilindros e 16 válvulas (4 válvu-
las por cilindro). Total Flex, tem 
1.598 cm³ de cilindrada e possui 
bloco e cabeçote feitos de alumí-
nio, o que colabora para reduzir 
o peso do conjunto.
O sistema e-Flex de partida a frio, 
que dispensa a utilização do tan-
que auxiliar para gasolina, é ou-
tro destaque nessa motorização. 
Esse recurso oferece maior con-
forto e praticidade ao motorista, 
além de partidas mais rápidas nos 
dias de baixa temperatura.
A potência máxima é de 120 cv 
(88 kW) com etanol e 110 cv (81 
kW) com gasolina a 5.750 rpm, 
com torque máximo de 165 Nm 
(16,8 kgfm) com etanol e 155 
Nm (15,8 kgfm) com gasolina, 
ambos a 4.000 rpm.
Com esse motor, o Gol acelera de 
0 a 100 km/h em 10,1 segundos 
e atinge 185 km/h de velocidade 
máxima (etanol). O Voyage, com 
o mesmo conjunto, acelera de 0 
a 100 km/h em 10,2 segundos e 
atinge 190 km/h de velocidade 
máxima (etanol).

Linha 2019 traz estilo
atualizado e refinado

As configurações com transmis-
são automática do Gol e do Voya-
ge chegam para complementar a 
gama da linha 2019 dos modelos. 
Visualmente, Gol e Voyage 2019 
trouxeram várias novidades em 
design.
Na parte frontal, o capô está 
mais elevado do que o do Gol e 
do Voyage anteriores com duas 
linhas que se conectam aos fa-
róis maiores. O conjunto ótico é 
caracterizado por ser retangular 
e traz um recorte diferenciado 

do capô.
Com a grade larga e alta, o logo-
tipo da Volkswagen fica alocado 
integralmente fora do capô, per-
mitindo que a linha que delineia 
o capô seja totalmente horizontal 
e precisa.
O para-choque dianteiro conta 
com entradas de ar na parte in-
ferior e linhas geométricas, bem 
definidas e de aspecto esportivo. 
Os faróis de neblina têm formato 
trapezoidal e são envolvidos por 
uma moldura preta. Logo acima 
do farol de neblina há uma linha 
de caráter bem “vincada”, dando 
força ao visual frontal do Gol e 
do Voyage 2019.
Interior moderno – A linha 2019 
dos modelos Gol e Voyage traz 
um dos interiores mais modernos 
do segmento sendo referência em 
termos de conforto e design.
Todas as linhas que determi-
nam o painel estão valorizadas e 
orientadas de maneira horizon-
tal, a exemplo da faixa inferior 
que percorre o painel de um lado 
a outro. Com aplicação da tecno-
logia In Mold Decoration – IMD, 
o detalhe do painel ganha desta-
que nas cores e grafismos apli-
cados. As saídas de ar no painel 
contam com um formato angu-
lado muito elegante e funcional, 
típico de veículos de categorias 
superiores.
O volante multifuncional, ofe-
recido como opcional, confere 
ainda mais requinte e sofistica-
ção ao interior dos modelos. O 
instrumento combinado (cluster) 
traz iluminação de LED, combi-
nando com a iluminação do con-
sole central e do sistema de info-
tainment.

Um dos melhores volantes que já dirigir multifuncional oferece facilidades 
e melhor atenção ao dirigir

Seu interior oferece bancos confortáveis e painel de fácil leitura
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BMW X1 xDrive25i Sport vem mais
equipado e mantém o preço na linha 2019

Lançamento

Da Redação

Modelo mais vendido 
da BMW no Brasil em 
2017 e 2018, o BMW 

X1 tem novidades na linha 2019, 
que segue totalmente fabricada 
no Brasil, na unidade produtiva 
do BMW Group Brasil em Ara-
quari (SC). Após a atualização 
das versões de entrada, chegou 
a vez da versão topo de linha 
xDrive25i Sport, que chega mais 
equipada e mantém o preço de 
R$ 232.950. Entre os novos itens 
disponíveis estão o sistema de na-
vegação Plus, Head-Up Display 
e Parking Assistant com sensores 
de estacionamento dianteiros. 
O novo sistema de navegação 
Plus ganhou tela de 8,8 polegadas 
em alta definição e a última gera-
ção do ConnectedDrive, o assis-
tente pessoal da BMW, que inclui 
serviços de concierge, dados em 
tempo real do trânsito, chamada 
de Emergência Inteligente e pre-
paração para Apple CarPlay®.
O modelo traz ainda teto solar pa-
norâmico; abertura e fechamento 
automático do porta malas; faróis 
em LED com sensor de chuva e 
acionamento automático dos fa-
róis baixos; o sistema Parking 
Assistant com sensor de estacio-
namento dianteiro e traseiro e 
Câmera de Ré e o pacote Sport 
Line, que traz volante esportivo 
em couro, Paddle-Shift, Bancos 
dianteiros esportivos com função 
de memória, rodas em 19 polega-
das “Y-spoke”, soleira esportiva 

Novo sistema de navegação, head-up display, sensor de estacionamento dianteiro e Parking As-
sistant estão entre os itens inéditos na versão

O Interior sofisticado e super confortável O câmbio é automático de 8 velocidades

e para-choque Sport Line.
Entre os demais equipamentos de 
série estão a função Auto Start/
Stop; airbags laterais dianteiros e 
de cortina dianteiros e traseiros; 
controle de estabilidade e tração, 
regeneração de energia de frena-
gem; ar condicionado automático 
digital Dual Zone; controle de 
cruzeiro com função de freio e 

Botões de ajustes ao 
lado do câmbio super 

prático



15 21 a 28 de setembro de 2018 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Driving Experience Control com 
Eco-Pro.
O modelo ganhou ainda uma sutil 
mudança visual na traseira, com 
o logotipo reposicionado na parte 
inferior da porta, abaixo da lan-
terna esquerda - antes ele ficava 
posicionado do lado direito da 
tampa do porta-malas.
Sob o capô, o modelo traz o con-
sagrado motor 1.998 cm³ de qua-
tro cilindros TwinPower Turbo 
ActiveFlex, com 231 cavalos de 
potência a 5.000 rpm e 350 Nm 
de torque a 1.250 rpm. Com tra-
ção integral xDrive e transmissão 
automática de oito velocidades, 
o SAV atinge a velocidade máxi-
ma de 235 km/h e vai de 0 a 100 
km/h em apenas 6,5 segundos.
Robusto por fora e sofisticado 
por dentro, o BMW X1 tem 4,439 
metros de comprimento, 1,821 m 
de largura e 1,612 m de altura, 
com 2,670 m de distância entre 
eixos. Já o porta-malas tem ca-
pacidade para 505 litros de baga-
gens, mas que pode ser ampliado 
para 1.550 l com o banco traseiro 
rebatido.
O veículo está disponível em cin-
co cores de fábrica: Branco Al-
pino e Preto II (sólidas) e Preto 

Safira, Prata Glacier e Cinza Mi-
neral (metálicas). Internamente, 
o veículo tem revestimento em 
couro Dakota nas cores Preto/ 
Preto, Mocha/ Preto, Oyster/ Pre-
to e Preto/ Preto com costura em 
Vermelho.
Produzido na fábrica do BMW 
Group em Araquari (SC) desde 
novembro de 2014, o BMW X1 
está na segunda geração e é cam-
peão de vendas no segmento no 
mundo, com mais de 740 mil uni-
dades vendidas desde 2009. No 
Brasil, ele está disponível tam-
bém nas versões sDrive20i GP 
(R$ 191.950) e sDrive20i X Line 
(R$ 206.950). Na linha 2019, am-
bas passaram a vir equipadas com 
Parking Assistant, sensor de es-
tacionamento dianteiro e bancos 
dianteiros com novo design.

Seus bancos são em 
couro na cor marron

Nota-se couro em diver-
sas partes do veículo que 

dar maior sofisticação
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BMW apresenta nova R 1250 GS com 
motor de 136 cavalos

Apresentação

Da Redação

A BMW apresentou nesta se-
mana a nova R 1250 GS, 
modelo que vai substituir a 

R 1200 GS, moto mais vendida da 
marca alemã em todo o mundo e 
também no Brasil. Como o nome 
denuncia, uma das principais no-
vidades da bigtrail é o motor com 
maior capacidade cúbica – 1.254 
cm³ – que produz 136 cv a 7.750 
rpm. A antiga geração tinha motor 
de 1.170 cm³ e 125 cv.
Além de maior e mais potente, o 
novo propulsor de dois cilindros 
opostos (boxer) conta com coman-
do de válvulas variável. O sistema, 
batizado de ShiftCam pela BMW, 
oferece uma melhor entrega de 
potência e torque ao longo de to-
das as faixas de rotação do motor, 
além de consumir menos combus-
tível e poluir menos, de acordo 
com a marca. 
Com uma menor abertura das vál-
vulas de admissão o motor econo-
miza combustível e tem um fun-
cionamento mais suave; quando o 

Substituta da R 1200 GS, moto mais vendida da marca, também terá painel digital de TFT e faróis 
de LED como itens de série

Nova versão HP substitui a Rallye e destaca a vocação off-road da nova 1250 GS

comando abre mais as válvulas em 
altas rotações privilegia a entrega 
de potência. Segundo a BMW, em 
marcha lenta as rotações caíram 
100 rpm e o consumo de combus-
tível foi reduzido em 4% no geral. 
O torque máximo, por exemplo, 
aumentou de 12,7 kgf.m a 6.500 
rpm para 14,6 kgf.m a 6.250 giros, 
ou seja, mais força em uma rotação 
mais baixa.

Painel de TFT e faróis
de LED de série

A nova R 1250 GS também ficou 
mais “conectada”. A bigtrail terá 
o painel de TFT de 6,5 polegadas 
com conectividade de série: o sis-
tema permite conectar o celular 
por Bluetooth ao painel e controlar 
as funções por meio multi-contro-
lador existente no punho esquerdo 
da R 1250 GS. 
Outra novidade são os faróis de 
LED de série em todas as versões, 
enquanto a iluminação diurna de 
LED é acessórios de fábrica. 
A versão “básica” da R 1250 GS 
sai de fábrica com dois modos de 
pilotagem, Automatic Stability 
Control (controle automático de 
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estabilidade, em português), que 
funciona como um controle de 
tração mais focado em seguran-
ça, além do assistente de partida 
em subidas, que a marca chama 
de “Hill Start Control”. O sistema 

ajuda a arrancar em superfícies ín-
gremes, evitando que a moto “vol-
te” para trás. 
Outras tecnologias, como a sus-
pensão eletronicamente ajustá-
vel, Dynamic ESA, também fo-

ram atualizadas. A suspensão traz 
ajuste automático na pré-carga da 
mola e é vendido como opcional 
no exterior. 
Vale ressaltar que a BMW costuma 
trazer as versões mais completas da 

bigtrail para o Brasil, e que a moto 
vendida aqui deverá chegar já com 
essas novidades. Questionada, a 
BMW afirma que ainda não há pre-
visão de chegada do novo modelo 
ao mercado brasileiro.

Motor agora tem 1.254 cm³, comando de válvulas variável e ganhou novas 
tampas no cabeçote

BMW R 1250 GS vem substituir a R 1200 GS, modelo mais vendido da mar-
ca em todo o mundo e no Brasil

Farol de LED é item de série na R 1250GS; DRL em LED é acessório de 
fábrica em algumas versões

Painel de TFT com tela de 6,5’’ com conectividade também é item de série 
na nova GS
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