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Chegou o novo
Jeep Wrangler

Veja na página 06

(31) 3646.2246

Terceira geração do roadster emblemático está dispo-
nível na versão sDrive30i M Sport, por R$ 309.950

A tradição da Nissan Frontier Attack está em oferecer um 
visual diferenciado aos clientes.
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Notas

CAOA Chery bate recorde de
vendas em março

Marcopolo conquista Prêmio Lótus 2019

A Audi participará do Salão do Au-
tomóvel de Xangai 2019, na China, 
com estreias mundiais e uma série 
de inovações. Dentre as novidades, 
a marca apresentará o visionário 
carro conceito Audi AI:ME, além de 
dois modelos elétricos que farão sua 
estreia na metrópole chinesa: o Audi 
e-tron e o Q2L e-tron, que foi proje-
tado especialmente para a China e 
é construído na fábrica de Foshan. 
O SUV compacto será entregue 
aos primeiros clientes no verão de 
2019 e faz sua estreia mundial em 
Xangai.”Com os modelos elétricos 
Audi Q2L e-tron e Audi e-tron, es-
tamos lançando uma nova era na 

China com nosso parceiro FAW. O 
SUV compacto será produzido lo-
calmente já este ano e, a partir de 
2020, o Audi e-tron também será 
produzido na China, nosso maior e 
mais importante mercado mundial”, 
afirma Bram Schot, CEO da Audi.A 
carroceria do Audi Q2L e-tron é 33 
milímetros mais longa que o do mo-
delo básico. O carro é movido por 
um motor elétrico no eixo diantei-
ro que movimenta 100 quilowatts e 
290 NM. Com uma capacidade de 
bateria de 38 quilowatts/hora, pos-
sui autonomia de até 265 quilôme-
tros, de acordo com o procedimento 
de homologação local.

A Auto Vidros Curitiba, tradicional 
empresa especializada em vidros 
automotivos do Estado do Paraná, 
está comemorando 60 anos de ati-
vidades. A loja, que tem como foco 
a segurança veicular, agora integra-
-se ao novo padrão da rede Sekurit 
Partner, modelo internacional de 
atendimento aos clientes em ser-
viços de troca de vidros, com base 
em eficiência, aplicação exclusiva 
de produtos originais realizados por 
profissionais especializados e capa-
citados.
A diretora Regina Turek esclare-
ce que o cuidado com a segurança 
e a integridade dos proprietários e 
ocupantes dos automóveis atendi-
dos em sua loja transformou-se no 
diferencial e construiu a conceitua-
da imagem que a Auto Vidros Curi-
tiba possui. “Com uma abordagem 
informativa e educativa, sempre 
procuramos mostrar para os nossos 
clientes a importância que os vidros 
têm nos veículos, sobretudo o para-
-brisa que, em conjunto com o sis-
tema airbag e os cintos de seguran-
ça, garante a proteção em impactos 
frontais ou capotamento, mantendo 
os usuários protegidos no interior 

A CAOA CHERY comemora 
mais um recorde de vendas. Em 
março, a montadora emplacou 
1.414 veículos e alcançou o ín-
dice inédito de 0,71% de Market 
Share. O resultado representa um 
crescimento de 7,8% nas vendas 
em relação a fevereiro. No acu-
mulado do ano, a CAOA CHERY 
fecha o primeiro trimestre com 
3.724 unidades comercializadas, 
270% a mais do que o registra-

do nos três primeiros meses de 
2018, quando a empresa empla-
cou 1.006 unidades.
O Tiggo 5X, que fez sua estreia 
nas concessionárias há poucos 
meses, fechou o mês de março 
como o veículo mais vendido da 
CAOA CHERY. Foram comer-
cializadas no período 531 unida-
des que representam um aumento 
de 37,2% em relação ao mês an-
terior.

A Marcopolo foi agraciada, mais 
uma vez, com o Prêmio Lótus 
2019, promovido pela Editora 
Frota, na categoria Marca do Ano 
em Carrocerias de Ônibus Rodo-
viário. A empresa, líder nacional 
na produção de carrocerias de 
ônibus com 53% de participação 
de mercado, foi reconhecida pelo 
seu desempenho de vendas e a li-
derança no segmento em 2018.
Em 2018, a Marcopolo apresen-
tou aumento de 60,5% em uni-
dades produzidas nas fábricas 
brasileiras (14.212 unidades con-
tra 8.852 no ano anterior). Esses 
números foram responsáveis pela 
conquista na categoria Marca 
de Ônibus Rodoviário. “Tive-
mos um crescimento de 64.7% 

na produção para o segmento de 
ônibus rodoviários, e de 109,2%, 
em urbanos, apresentando ex-
pressivo aumento de 45,9% na 
receita líquida em relação a 2017 
e a ampliação da participação 
de mercado total da Marcopolo 
na produção brasileira de carro-
cerias, que encerrou o ano com 
53%, contra 48,1%, em 2017”, 
revela.O Prêmio Lótus é concedi-
do aos fabricantes e distribuido-
res de veículos comerciais, cujos 
produtos e marcas conquistaram 
a preferência dos compradores 
brasileiros. Os vencedores são 
conhecidos por meio dos resul-
tados das vendas ao mercado 
interno do ano anterior, segundo 
dados da FENABRAVE.

Audi participa do Salão do
Automóvel de Xangai

Autovidros Curitiba, da rede de serviços Sekurit 
Partner, comemora 60 anos de atividades
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do veículo”.
Foi justamente essa preocupação 
com o usuário e o modelo de aten-
dimento que fez com que a Auto Vi-
dros Curitiba passasse a integrar a 
Rede Sekurit Partner. “Para garantir 
que os ocupantes dos automóveis 
contem sempre com total seguran-
ça, é fundamental a utilização so-
mente de peças originais em todos 
os serviços de reparação, além de 
serem realizados por profissionais 
treinados e com ferramentas e pro-
dutos também originais, os mesmos 
adotados pelas montadoras. Tudo o 
que é padrão na Rede Sekurit Part-
ner”, esclarece Regina Turek.



Novo Range Rover Evoque recebe avalia-
ção máxima de segurança europeia

O novo Range Rover Evoque re-
cebeu a nota máxima de cinco es-
trelas na classificação de segurança 
Euro NCAP, confirmando seu sta-
tus como um dos SUVs compactos 
de luxo mais refinados, 
capazes e seguros no 
mercado.O Range Ro-
ver Evoque não só al-
cançou pontuação de 
94% para a segurança 
dos ocupantes adultos 
– a maior pontuação de 
qualquer produto Jaguar 
Land Rover até hoje – 
como recebeu 87% para 
a segurança das crian-
ças. Isso significa que o 
Evoque é o mais recente 
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O Jornal WebSeminovos digital, pede total 
atenção para o comprador na hora de fechar 
negócio, sempre as vistas de testemunhas 
e lugares seguros e de preferência com 
pagamento via transferência bancária, 
obviamente depois de checar todas as 
informações de quem está vendendo o carro. 
Aqui no WebSeminovos trabalhamos com 
toda a atenção para te ajudar fazer uma 
ótima compra e ótima venda!

Actros com potência de até 1.250 cavalos 
acelera no autódromo de Campo Grande

A Jaguar encerra o ano fiscal 
2018/19 com bons resulta-
dos diante de um cenário de 
estagnação e recuperação do 
setor automotivo. Global-
mente, as vendas da Jaguar 
no exercício fiscal 2018/19 
foram de 180.198 veículos, 
um aumento de 3,2% em re-
lação ao ano anterior. Isso 
marcou um ano fiscal recorde 
para a marca, refletindo o au-
mento nas vendas do Jaguar 

E-PACE e do elétrico I-PA-
CE, que foi eleito o Carro 
Europeu do Ano em março – 
a primeira vez que um Jaguar 
ganhou o cobiçado prêmio. 
No Brasil, a Jaguar teve um 
aumento de vendas de 59% 
no ano fiscal 2018/19, em re-
lação a 2017/18. O campeão 
de vendas entre os modelos 
da Jaguar foi o compacto 
E-PACE, com quase 1.200 
unidades vendidas.

Vendas globais da Jaguar registram
recorde no ano fiscal 2018/19

Os caminhões Mercedes-Benz 
Actros 2646 voltam às pistas da 
Copa Truck para a segunda etapa 
da temporada 2019, que será rea-
lizada no próximo domingo, 14 de 
abril, no Autódromo Internacio-
nal de Campo Grande, capital do 

Mato Grosso do Sul. A equipe AM 
Motorsport contará com os pilotos 
André Marques, Wellington Ci-
rino e Débora Rodrigues para as 
duas provas de 25 minutos cada, 
conforme o regulamento da com-
petição.

Land Rover a receber uma classifi-
cação de segurança de cinco estrelas 
da Euro NCAP, seguindo o recente 
Range Rover Velar e o Land Rover 
Discovery.





Lançamento

Chegou a nova geração do 
Jeep Wrangler: valente com 

muita tecnologia

A frente do jeep Wrangler é bem exclusiva
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Design moderno fiel às origens, com maior uso de metais leves. Novos motor 2.0
turbo e câmbio automático de oito marchas. Mais elementos de segurança e

entretenimento a bordo,esses são uns dos atributos no novo Jeep Wrangler que
chega ao preço  a partir de R$ 259.990

Ícone da marca Jeep o novo 
Wrangler chega ao mercado 
brasileiro combinando sua his-

tória lendária – com origem no 
pioneiro Jeep Willys MB de 1941 
– com uma inigualável combina-
ção de capacidade off-road, design 
autêntico da Jeep, liberdade ao ar 
livre, motorizações avançadas e 
eficientes, comportamento dinâmi-
co superior no asfalto e uma série 
de recursos inovadores de seguran-
ça e tecnologia.
Orgulhosamente produzido na fá-
brica original da Jeep, em Toledo, 
Ohio (EUA), a nova geração do 
Jeep Wrangler está disponível na 
versão de acabamento Sahara em 
duas carrocerias, de duas e quatro 
portas (Unlimited), sempre com 
capota rígida removível e dividida 
em três partes. Esta última, com 
mais espaço interno e praticidade 
para o dia a dia, conta ainda com 
o pacote de acabamento Overland, 
que inclui rodas com desenho dife-
rente e capota e capa do estepe na 
cor da carroceria – peças são pretas 
na versão menor. Os preços suge-
ridos são de R$ 259.990 (2p) e R$ 
274.990 (4p).

Para ir a qualquer lugar

O Jeep Wrangler 2019 reforça uma 
capacidade off-road lendária gra-
ças a dois sistemas 4x4 avançados 
e, pela primeira vez na história do 
Wrangler, uma caixa de transferên-
cia de duas velocidades com tração 
integral permanente e uma rela-
ção reduzida de 2,72:1 na versão 
Sahara. Chamada de Selec-Trac, 
essa nova caixa de transferência é 
intuitiva e permite que o condutor 
o configure e esqueça, enquanto a 
força é constantemente entregue às 
rodas dianteiras e traseiras. Entre-
tanto, continuam existindo as posi-
ções específicas para off-road, com 
a tração 4x4 dividida igualmente 

Carlos Eduardo Silva
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entre os dois eixos e a 4x4 reduzi-
da. Tudo sempre selecionado pelo 
robusto seletor ao lado da alavanca 
de câmbio.

Versão moderna de um
design autêntico

O novo Wrangler 2019 é baseado 
em um desenho imediatamente 
reconhecível graças a detalhes de 
estilo tradicionais da Jeep. O novo 
design exterior do Wrangler é ou-
sado e rústico, com linha de cintura 
mais baixa e janelas maiores para 
melhor visibilidade externa, espe-
cialmente nas trilhas.
A equipe de design do Jeep deu à 
lendária grade de sete fendas um 
olhar atualizado que agora mostra 
as duas fendas nas pontas se cru-
zando com os faróis, homenagean-
do os Jeep CJ (como o CJ-5 feito 
no Brasil entre 1957 e 1982). A 
parte superior da grade foi suave-
mente inclinada para melhorar a 
aerodinâmica. Os novos faróis de 
LED e as luzes de neblina aumen-
tam a distinção do Wrangler. As 
luzes diurnas formam um aura em 
torno do perímetro exterior dos fa-
róis e as setas de direção em LED 
estão posicionados na frente dos 
para-lamas trapezoidais. Atrás, as 
tradicionais lanternas quadradas 
são de LED.
A inclinação do para-brisa foi oti-
mizada para melhorar a aerodinâ-
mica e possui um novo design de 
quatro parafusos na parte superior 
da moldura do para-brisa para per-
mitir que ele possa ser rebatido 

mais facilmente. Uma nova barra 
transversal dianteira agora conecta 
as colunas A e permanece no lugar 
mesmo quando o para-brisa é do-
brado, permite que o espelho retro-
visor central permaneça no lugar.
As novas e mais leves portas de 
alumínio de alta resistência têm 
um detalhe extremamente funcio-
nal: na dobradiça está impresso o 
tamanho da ferramenta necessária 
para remover as portas. Como no-
vidade, todos os Wrangler apresen-
tam barras esportivas coloridas, 
soldadas à carroceria e com alças 
integradas. Único SUV 4x4 para 
uso ao ar livre, o Wrangler pode ter 
todo o teto removido ou apenas os 
dois painéis frontais Freedom aci-
ma do motorista e passageiro. As 
peças estão mais leves e é possível 
até retirar somente a que fica sobre 
o condutor.
Nessa nova plataforma do Wran-
gler JL (código da geração), a re-
dução de peso foi muito além das 
portas, capô, para-lamas dianteiros 
e tampa traseira de alumínio – ma-
terial usado também no sistema de 
direção e nos suportes do motor. O 
trabalho que fez o Jeep Wrangler 
“emagrecer” cerca de 100 kg, de-
pendendo da versão, também in-
cluiu uma utilização ampla de aço 
de alta resistência.

Mecânica avançada e eficiente

O novo motor turbo do Wrangler de 
2 litros de gasolina, de 4 cilindros 
em linha e injeção direta oferece 
272 cv de potência e 40,8 kgfm de 

O interior do Wrangler é 
diferenciado e de muito 

bom gosto

As novas portas ficaram mais leves 100kg
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torque. Juntamente com um novo 
câmbio automático de 8 marchas 
(três a mais que antes), seu torque 
supera o do propulsor da geração 
anterior, o Pentastar V6. A maior 
eficiência energética é auxiliada 
ainda pelo sistema Stop/Start e até 
pela assistência da direção, que 
agora é eletro-hidráulica.
Esse novo motor tem turbocom-
pressor twin-scroll (fluxo duplo) de 
baixa inércia com um válvula was-
te-gate de atuação eletrônica para 
resposta e desempenho excepcio-
nais, mesmo em terrenos difíceis. 
O turbo é montado diretamente no 
cabeçote para melhorar a durabili-
dade. Um circuito de refrigeração 
dedicado reduz a temperatura do ar 
de admissão, do corpo do acelera-
dor e do turbo.
A injeção direta, juntamente ao 
turbo, permite combustão mais 
eficiente e um maior desempenho, 
com sistema common-rail de alta 
pressão (2.900 psi). Essas altas 
pressões produzem melhor pulve-
rização do combustível e entrega 
de combustível mais precisa, dan-
do mais rendimento.
O novo câmbio de oito marchas 
entrega melhor desempenho em 
trilhas off-road e mais suavidade 
no asfalto. Um conjunto único com 
dois níveis de overdrive melhoram 
a economia de combustível em ro-
dovia, gerando reduções em ruído, 
vibração e aspereza (NVH).

Mais segurança

A segurança e proteção dos ocu-
pantes tem sido primordial ao 
desenvolver o novo Jeep Wran-
gler, que se reflete nas dezenas de 
componentes de segurança ativos 
e passivos. Como por exemplo: 
quatro air bags sendo dois frontais 
e dois laterais, controles de tração, 
de estabilidade (ESC) e oscilação 
da carroceria (ERM), assistente de 
partida em rampa (HSA), assistente 
de descida (HDC), monitoramento 
de pontos cegos (BSM), coluna de 
direção ajustável em altura e pro-
fundidade, freios a disco nas quatro 

Sua capacidade offroad transmite muita confiança

Seus bancos trazem a grafia Shara, sua versão

Os faróis redondos agora para sempre na linha Wrangler

Seu design é impecável e robusto

rodas com ABS, pontos Isofix para 
fixação de assentos infantis, moni-
toramento de pressão dos pneus, 
repetidores de direção nos retrovi-
sores, nivelamento automático dos 
faróis, câmera traseira ParkView 
com linhas dinâmicas, sensores 
traseiros de estacionamento Park-
Sense, sistema de entrada e partida 
sem chave, entre outros.

Qualidade, confiabilidade
e durabilidade

O novo Jeep Wrangler apresen-
ta interior robusto e refinado que 
permite que os clientes abordem 
qualquer tipo de terreno de forma 
confortável. Todas as versões têm 
de série interior lavável e durável, 
com plugues de drenagem para fá-
cil limpeza.
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Novo Modelo Global da GM já está 
sendo desenvolvido no Brasil

Modelo se destaca pelo amplo espaço interno e tecnologias inéditas para o 
segmento. Veículo global terá características exclusivas para atender especificidadesdo mercado local

Da Redação

A GM desenvolve uma nova 
família global de veícu-
los. Os produtos vão sur-

preender o mercado com design 
inovador e tecnologias inéditas. 
Serão destinados a 40 mercados, 
incluindo países da América do 
Sul. Haverá modelos específicos 
para atender as preferências dos 
consumidores de cada região.
Por aqui, a estreia desta nova 
família global de veículos acon-
tecerá até o fim do ano, com um 
sedã equipado com motor turbo, 
que está sendo desenvolvido para 
o nosso mercado. 
“Os novos produtos vão surpreen-
der com o máximo em inovação 
e tecnologias inéditas. O consu-
midor elegeu a Chevrolet como a 
marca preferida e continua a dar 
aos atuais modelos do Onix e do 
Prisma a liderança absoluta nas 
vendas. Além disso, o mercado 
passa por um momento de trans-
formação, o que abre espaço para 
acrescentarmos novos produtos 

Mercado

dentro do mesmo segmento”, des-
taca Carlos Zarlenga, presidente 
da GM América do Sul.
A Chevrolet lidera as vendas de 
automóveis e comerciais leves no 

Brasil há três anos consecutivos, 
com quase um quinto dos em-
placamentos. Ao longo de 2019, 
a empresa irá promover 11 lan-
çamentos. O primeiro deles foi 

o Novo Camaro, que chegou às 
lojas em fevereiro. Outras novi-
dades aguardam sua vez, como 
o novo Cruze e o novo Cruze 
Sport6.
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Brasil é protagonista no
desenvolvimento de nova

família global

Com a supervisão do centro de 
desenvolvimento global de pro-
dutos da GM nos Estados Unidos, 
a nova família de veículos da em-
presa conta com o protagonismo 
também do time de designers e 
engenheiros sul-americanos em 
função da larga experiência no 
desenvolvimento de carros com-

pactos de sucesso.
Aproximadamente 1.800 especia-
listas de 14 países trabalham no 
projeto nas diversas instalações 
de desenvolvimento de produto 
da GM ao redor do mundo, in-
cluindo o Campo de Provas da 
Cruz Alta, em Indaiatuba (SP) – o 
maior do Hemisfério Sul. 
“Nosso objetivo é superar as ex-
pectativas e inaugurar um novo 
patamar de qualidade, dirigibi-
lidade e performance com esses 

produtos em seus respectivos seg-
mentos”, explica o brasileiro Gre-
gório Del Rio, engenheiro-chefe 
global da nova família de veícu-
los da GM.
Um extenso estudo internacional 
foi realizado para entender as ne-
cessidades dos consumidores de 
cada região em relação a design, 
motorização, espaço interno e 
tecnologias inovadoras, como as 
de conectividade - território lide-

rado pela Chevrolet.
“A diversidade técnica dos times, 
a utilização maximizada dos la-
boratórios da companhia ao redor 
do mundo e a aplicação das mais 
eficientes ferramentas de desen-
volvimento, como os programas 
avançados de simulação virtual, 
vão proporcionar este salto signi-
ficativo”, completa o engenheiro-
-chefe global da nova família de 
veículos da GM.
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Novo Z4 Chega em sua
terceira geração

Terceira geração do roadster emblemático está disponível na
versão sDrive30i M Sport, por R$ 309.950

Da Redação

Sucessor legítimo dos roadsters 
clássicos da BMW e uma das 
principais atrações da marca 

bávara nas mais recentes edições 
do Salões de Paris e São Paulo, a 
terceira geração do BMW Z4 es-
treia no país em campanha de pré-
-venda e já pode ser adquirido dire-
tamente na rede de concessionárias 
autorizadas BMW com previsão de 
entrega no próximo trimestre. O 
conversível esportivo faz parte da 
mais nova ofensiva de lançamen-
tos anunciada pela empresa e que 
prevê a chegada, neste ano, de 20 
novos modelos das três marcas do 
BMW Group ao mercado brasilei-
ro. A ação de pré-venda do novís-
simo BMW Z4 começou na última 
segunda-feira (8) e compreende a 
versão sDrive30i M Sport, fabrica-
da em Graz, na Áustria, e oferecida 
por R$ 309.950.
A BMW é dona de uma notável 
tradição de roadsters, celebrados 
pelo design e pelo prazer de diri-
gir, e que neste ano comemora os 
85 anos de lançamento do primo-
gênito BMW 315/1 e que, dotado 
de um motor de seis cilindros, era 
capaz de atingir velocidade máxi-
ma de 135 km/h. A linhagem icô-

Lançamento

nica ganhou dois novos modelos 
em meados das décadas de 1930 e 
1950, com os lendários BMW 328 
Roadster e BMW 507, respectiva-
mente. Com a chegada do BMW 
Z1, no fim da década de 1980, sur-

ge a moderna família de conversí-
veis esportivos da marca; seguida 
pelo Z3, em 1995, e pelo excepcio-
nal Z8, a reinterpretação moderna 
do clássico BMW 507, em 2000. O 
BMW Z4, último integrante desta 

estirpe, estreou sua primeira ge-
ração em 2009, sendo renovada 4 
anos depois.
E a terceira geração do BMW Z4 
acrescenta a este rico legado uma 
autêntica representação moderna 

Com design marcante esse conversível ficou ainda mais atraente
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Seu interior é perfeito, difícil não gostar

Seu motor é BMW Twin Power turbo e gera 258CV O câmbio é automático esportivo Steptronic de 8 velocidades

do conceito consagrado do genuí-
no roadster BMW evidenciado por 
suas proporções harmoniosas, pelo 
design excitante e pela capacidade 
de proporcionar um prazer inigua-
lável ao volante – além da oferta 
das mais avançadas tecnologias de 
assistência à condução e de conec-
tividade disponíveis na atualidade.

Design exterior: uma estética 
pura envolvida numa nova lin-

guagem de design

Mesmo ostentando atributos de 
um genuíno roadster BMW, entre 
elas a silhueta baixa, o baixo cen-
tro de gravidade, a baixa posição 
dos assentos e os balanços curtos, 
o novíssimo BMW Z4 se distingue 
facilmente de seu antecessor. Gra-
ças, principalmente, às proporções 
diferenciadas, como a distância 
de entre eixos mais compacta, e a 
reinterpretação dos elementos de 
design icônicos, como a grade de 
duplo rim e os faróis, que foram 
completamente remodelados.
O capô alongado, com vincos em 
forma de flecha apontando para a 
grade, se estende por sobre os ar-
cos das rodas de estilo “clamshell” 

(“concha”), outra característica 
dos carros esportivos clássicos. As 
junções do capô se fundem com as 
linhas dos ombros que percorrem 
as laterais da carroceria até as lan-
ternas traseiras. Um segundo vinco 
surge a partir das grandes tomadas 
de ar, localizadas atrás dos arcos 
das rodas dianteiras. Essa intera-
ção de superfícies reproduz artisti-
camente o fluxo de ar ao longo do 
novo Z4.

Novo motor de quatro cilindros: 
mais potência e melhor eficiência

O novo BMW Z4 sDrive30i M 
Sport é impulsionado por um motor 
BMW TwinPower Turbo, com qua-
tro cilindros em linha, 1.998 cm³, à 
gasolina e capaz de entregar 258cv 
de potência (entre 5.000 e 6.500 
rpm) e torque máximo de 400Nm 
(de 1.550 a 4.400 rpm). Esta uni-
dade recebeu minuciosos aper-
feiçoamentos no sistema BMW 
TwinPower Turbo, que contempla 
turbocompressores twin-scroll, 
injeção direta de combustível de 
alta precisão, sistema de controle 
de válvulas variável VALVETRO-
NIC e comando de válvulas Du-

plo-VANOS. O sistema de injeção 
de alta precisão assegura uma do-
sagem de gasolina ideal além de 
uma combustão particularmente 
limpa. Este sistema proporciona 
ainda um fluxo perfeito de com-
bustível através das câmaras de 
combustão, com pulverização 
feita por injetores com múltiplos 
orifícios. O conjunto motriz do 
roadster está apto a leva-lo do 0 

(zero) aos 100 km/h em 5,4 se-
gundos, e ajuda-lo a atingir velo-
cidade máxima de 250 km/h. Este 
desempenho empolgante deve-se 
também à tração traseira, outra 
característica distintiva da marca, 
e à presença de um câmbio auto-
mático esportivo Steptronic, de 
oito marchas, com alavancas atrás 
do volante para acionar os engates 
(shift-paddle).
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Nova Nissan Frontier Attack
chega surpreendendo

A Nissan reuniu a imprensa especializada de BH para conhecer a linha 2019 da Frontier. Com preço 
inicial de R$ 136.190 a picape agora é produzida em Córdoba e tem quatro versões

Carlos Eduardo Silva

Em sua 12ª geração da Nissan 
Frontier, que está melhor e 
de endereço novo no mo-

delo 2019, chega à Minas Gerais 
com a linha completa, composta 
por quatro versões. Fabricada em 
Córdoba, Argentina, desde o fim do 
ano passado, a família do utilitário 
tem preços que começam em R$ 
136.190, na versão S com câmbio 
manual e tração traseira, e vão a R$ 
193.290, na opção mais completa 
da gama, a LE. 
Com evolução na participação nas 
vendas do segmento de picapes mé-
dias em Minas Gerais, atingindo 
5,7% no estado e 6,6% na cidade de 
Belo Horizonte (teve 4,3% no es-
tado e 4,7% na capital em 2017), a 
Nissan Frontier mudou e ficou mais 
completa na linha 2019 para con-
quistar novos consumidores.
 

Argentina
 
Uma das principais novidades da 
Nissan Frontier 2019 é a nova casa: 
agora o utilitário é fabricado na 
nova unidade industrial da Nissan 
na América do Sul, localizada em 

Teste Drive

Córdoba, Argentina, que recebeu 
um investimento de 600 milhões de 
dólares. Com “certificado de cida-
dania” do Mercosul, a Nissan Fron-

tier não ganha apenas um novo en-
dereço, mas também mais versões e 
segurança, equipamentos de tecno-
logia inéditos no segmento, além de 

novidades e aperfeiçoamentos me-
cânicos e dinâmicos.
A 12ª geração da Nissan Frontier é, 
sem dúvida, a melhor picape já pro-

Pequenas modificações na traseira, suspensão multilink a picape pula menos
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Seus adesivos e rodas escurecidas dão um charme na picape

duzida pela Nissan em seus mais de 
80 anos de tradição nesse segmento 
– são mais de 14,5 milhões de pi-
capes vendidas em 180 países. Isso, 
no entanto, não impede a marca de 
aperfeiçoar sempre seu produto, es-
cutando as demandas de seus clien-
tes. Antes de ganhar a nacionalidade 
argentina, a picape foi testada em 
mais de 300 mil km por diversos 
tipos de terrenos e condições no 
Brasil e na Argentina. O resultado é 
que a Nissan introduziu ainda mais 
novidades na Frontier.
De acordo com a versão, que ago-
ra são quatro – S 4x4, Attack 4x4, 
XE 4x4 e LE 4x4 –, a linha Nissan 
Frontier passa a ter equipamen-
tos como a Visão 360º Inteligente, 
Detector Inteligente de Objetos em 
Movimento, teto solar, novo siste-
ma multimídia A-IVI com tela de 
oito polegadas, sistema Isofix, seis 
airbags, entre outros. Também há 
novidades no interior, na suspensão, 
nas rodas, na direção, na motoriza-
ção, na transmissão e no sistema de 
tração. Agora, existem com câmbio 
manual ou automático e o motor 2.3 
turbodiesel passa a ter opção de uma 
ou duas turbinas, que faz a potência 
variar conforme a configuração ado-
tada.
Reconhecida por sua força, a atual 
geração da Nissan Frontier apre-
senta como um dos seus destaques 
a estrutura ainda mais resistente do 
que a da anterior, com um chassi re-
forçado, quatro vezes mais forte, ao 
mesmo tempo em que é mais leve e 
eficiente. Além desse diferencial, a 
picape mantém em sua linha 2019 
equipamentos como os inéditos - 
para o segmento - bancos “Gravi-
dade Zero” inspirados na tecnologia 
desenvolvida pela NASA para eli-
minar a fadiga e melhorar o confor-

to para o condutor; os controles de 
tração e estabilidade (VDC - Vehicle 
Dinamic Control); freios ABS com 
controle eletrônico de frenagem 
(EBD) e assistência de frenagem 
(BA); controles automático de des-
cida (HDC) e auxílio de partida em 
rampa (HSA), luz de freio de LED 
(CHMSL), luzes diurnas (DRL) e 
muitos outros.
 Inédita no segmento, a navegação 
“porta-a-porta” é outra atração. 
Com ela, antes de se dirigir aonde 
a Nissan Frontier está estacionada, 
basta colocar o destino no aplica-
tivo “Door-To-Door Navigation”, 
que está disponível sem custos na 
Play Store e no iTunes e deve estar 
instalado no smartphone do proprie-
tário. Além de ajudar na localização 
da picape em um estacionamento 
grande, por exemplo, ao ligar o rá-
dio, a rota para o destino é automa-
ticamente transferida para a tela do 
multimídia. A navegação continua 
normalmente, sem necessidade de 
outra intervenção.
O painel de instrumentos em TFT 
também recebe aperfeiçoamentos. 
Ele ganha novas opções de telas 
informativas: velocímetro digital, 
temperatura externa e bússola digi-
tal.
 
Mais Conforto e Mais Segurança

Para melhorar a experiência de to-
dos os ocupantes, a engenharia da 
Nissan fez aprimoramentos no con-
forto dos bancos, na parte acústica e 
na dinâmica do veículo. O sistema 
de direção, por exemplo, foi modi-
ficado e está ainda mais preciso nas 
respostas e bem mais leve para as 
manobras.
No banco traseiro, os assentos e en-
costo foram remodelados para au-

Seu interior é bem resolvido

O painel é simples e de fácil leitura

mentar o conforto dos passageiros. 
O ângulo do encosto, por exemplo, 
está 3,5º maior e a almofada do as-
sento cresceu 129 mm no compri-
mento para aumentar o contato das 

pernas, tornando as viagens mais 
confortáveis. Além disso, todo es-
tofamento foi trocado, ficando mais 
macio. Outra novidade no banco de 
trás é a inclusão do apoio de braço 
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dobrável com porta-copos embutido 
em todas as versões.
A suspensão traseira com sistema 
multilink e molas helicoidais (única 
entre os concorrentes diretos) e que 
trabalha em conjunto com um eixo 
rígido tem nova calibração para per-
mitir a adoção das novas rodas aro 
18 calçadas em pneus Bridgestone 
(para a versão LE). O sistema rece-
beu molas maiores visando melho-
rar a performance dinâmica e dar 
mais estabilidade e respostas mais 
rápidas na direção.
Ao optar pela solução de unir o sis-
tema multilink e molas helicoidais, 
a Nissan quis oferecer um excelente 
balanço entre o conforto no passeio 
e alta estabilidade, sem abrir mão 
das capacidades no fora de estrada 
e no transporte de cargas. Tudo para 
oferecer uma melhor experiência 
de condução e maior durabilidade e 
conforto.
Já a suspensão dianteira de arqui-
tetura com braço duplo assistido 
por barra estabilizadora ganhou 
nova geometria. Com as novidades, 
transportar cargas na Nissan Fron-
tier ficou ainda mais estável.
Os passageiros do banco traseiro 
não ficarão apenas mais relaxados 
nas viagens com as mudanças no 
encosto e no assento. Também estão 
mais seguros com a adoção do cinto 
de três pontos para todos, além de 
seis airbags (na versão LE), sendo 
que dois são de cortina para a parte 
traseira. A Nissan Frontier passa a 
contar também com o sistema Isofix 
para a retenção de cadeiras infantis.
O sistema ABS para frenagem tam-
bém foi modificado. Os freios e os 
cilindros traseiros estão maiores 
para tornar a reação do pedal mais 
rápida e eficiente em relação à desa-
celeração do carro.
 

Nome Forte como Frontier: 
Attack

A Nissan Frontier tem quase duas 
décadas de presença no mercado 
brasileiro. Foi o primeiro produto 
fabricado pela Nissan no país, no 

início dos anos 2000. São mais de 
150 mil unidades vendidas no Brasil 
desde então. E a nova picape argen-
tina resgatará outra tradição da mar-
ca Frontier: o sobrenome Attack.  
A Nissan Frontier Attack já foi ven-
dida nas gerações anteriores da pi-
cape. Surgiu pela primeira vez en-
tre 2006, ainda na 10ª geração da 
Frontier. A segunda foi como mo-
delo 2012, na 11ª geração. No Sa-
lão de Buenos Aires 2017, a Nissan 

apresentou a “Attack Concept”, que 
dava pistas de como seria a identi-
dade visual da picape de série. Mui-
to daquele carro foi preservado para 
a versão de produção.
A tradição da Nissan Frontier At-
tack está em oferecer um visual 
diferenciado aos clientes. Dessa 
forma, o modelo 2019 traz adesi-
vos laterais com o nome da versão 
e a inscrição “4x4”, estribos late-
rais, barra tubular (popularmente 

conhecida como santantônio) e 
rack de teto na cor preta, pneus 
todo-terreno, rodas escurecidas, 
o novo sistema multimídia A-IVI 
e controle de áudio no volante. É 
oferecida na opção 4x4 com motor 
de duplo turbo e 190 cavalos.
Além da Attack, a linha 2019 da 
Frontier é composta pelas versões 
S 4x4 (voltada ao trabalho), XE 
4x4 e LE 4x4, essa última a mais 
completa.

Na caçamba carrega até 800 quilos Seu motor é 2.3 com duplo turbo de 190 CV

Destaque para o adesivo bem ao centro do capô



Honda CB 1000R mostra o que a 
eletrônica pode fazer por você

Mundomoto

TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Divulgação

Além de design instigante e motor mais potente, nova naked de 1.000cc tem níveis de entrega 
de potência, atuação do freio motor, controle de tração, modos de pilotagem... entenda para que 

serve e como funciona toda essa tecnologia

A nova Honda CB 1000R chega 
às concessionárias da marca em 
abril com preço sugerido de R$ 

58.690. Renovada dos pés à cabeça, a 
nova naked de 1.000 cc traz o design 
Neo Sports Cafe, que a marca japone-
sa descreve como uma reinterpretação 
moderna das antigas café racers. O 
modelo tem novidades no motor de 
quatro cilindros em linha, 998,3 cm³, 
que ficou mais potente: produz 141,4 
cv a 10.500 rpm contra os 125 cv da 
geração anterior. 
Anunciada para nosso mercado em 
outubro do ano passado, a CB 1000R 
foi apresentada para a imprensa brasi-
leira nesta semana. Para meu azar, os 
dois dias de test-ride pelas estradas do 
interior de São Paulo foram de muita 
chuva. Mas, para minha sorte, a nova 
naked da Honda traz bastante tecnolo-
gia embarcada. 
A CB 1000R vem de fábrica com mo-
dos de pilotagem, níveis de entrega de 
potência, controle de tração e até a atu-
ação do freio motor. E freios com sis-
tema ABS, o que é obrigatório por lei. 
Os controles eletrônicos nasceram nas 
pistas e chegaram primeiro às superes-
portivas. Depois foram para as motos 
grã-turismo e bigtrails, feitas para lon-
gas viagens. Recentemente, passaram 
a equipar as nakeds mais potentes, 
como a CB 1000R. 
Mas, afinal, como funcionam e para 
que servem os controles? Usando 
como exemplo uma viagem debaixo 
de chuva com a nova CB 1000R mos-
tramos como a eletrônica pode tornar 

Nível de atuação do freio motor ajuda a “segurar” a moto e economizar nos 
freios no asfalto molhado

Em uma moto potente como a Honda CB 1000R a eletrônica oferece segu-
rança em condições adversas

sua viagem mais segura e prazerosa, 
confira. 

Acelerador eletrônico
(throttle by wire)

O primeiro passo para uma moto ter 
tecnologia embarcada é o tal acelerador 
eletrônico, também chamado de throttle 
by wire (ou ride by wire) que, em tradu-
ção direta significa acelerador por fios. 
Ou seja, ao invés de um cabo de aço 
controlando a abertura das borboletas 
de aceleração há um potenciômetro que 
transfere por meio de impulsos elétricos 
o quanto o motociclista gira o acelera-
dor. E quais os benefícios disso? Muitos.
A começar pela maior precisão para 
transferir o giro da manopla para o mo-
tor, sem enroscos e atrasos na resposta, 

algo importante em uma moto potente 
como a CB 1000R. Para quem não se 
lembra, nas antigas esportivas podia ha-
ver um atraso na aceleração, sem falar 
do risco do cabo enroscar e depois abrir 
o acelerador de uma vez ou até mesmo 
de ele se romper. 
O throttle by wire também permite que 
o fabricante instale diferentes mapas de 
aceleração que alteram a velocidade e o 
ângulo de abertura das borboletas. Com 
isso, é possível controlar a entrega de 
potência, a atuação do freio motor e até 
mesmo o controle de tração. 

Nível de potência e freio motor

O funcionamento da entrega de potên-

cia e do freio motor são parecidos. Para 
entregar toda a potência, ou seja, no ní-
vel mais alto, o acelerador eletrônico 
tem uma resposta instantânea, abrindo 
as borboletas rapidamente e injetando 
combustível assim que o piloto gira a 
manopla. A diferença para o nível mais 
baixo fica claro na CB 1000R, basta 
girar o acelerador para que os giros do 
motor cresçam de forma mais vigoro-
sa, ocorrendo até empinadas involun-
tárias nas primeiras marchas. 
Já o nível de freio motor atua quando 
você fecha o acelerador. Com mais in-
tervenção, as borboletas se fecham ra-
pidamente e o combustível é cortado. 
Os quatro cilindros então “ajudam” a 
frear a moto. Já com menos interven-
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ção, a moto se comporta quase como 
uma “dois tempos”, fechando as bor-
boletas de forma mais lenta e injetando 
um pouco de combustível para que a 
moto fique mais “solta”. 

Controle de tração

O controle de tração, no caso da CB 
1000R, utiliza os mesmos sensores 
dos freios ABS, além de outros no 
virabrequim e no câmbio. Tudo para 
detectar a velocidade do motor e das 
rodas. Ao perceber que a roda trasei-
ra está girando mais rapidamente do 
que a dianteira, a central eletrônica 
nota que pode ocorrer uma derrapa-
gem. Com isso, corta a aceleração, 
altera o ponto de ignição e até o for-
necimento de combustível, evitando 
que a roda derrape e o motociclista 
perca o controle da moto. Tudo em 
milissegundos.
Na chuva, no nível mais alto, o contro-
le de tração atua ao detectar qualquer 
diferença entre as velocidades das ro-
das. Já no menor nível, ele é menos 
intrusivo, deixando a roda traseira der-
rapar um pouco – ou a roda dianteira 
levantar – antes de entrar em ação. 

Modos de pilotagem
(riding modes)

Para simplificar a vida dos motoci-
clistas, as fábricas criaram os modos 
de pilotagem que oferecem diferentes 
combinações dos controles eletrôni-
cos. A CB 1000R conta com três mo-
dos de pilotagem pré-definidos e um 
que pode ser personalizado. Os modos 
controlam a entrega de potência do 
motor, o nível de atuação do freio mo-
tor e o controle de tração. 
Como saímos de São Paulo (SP) de-
baixo de em temporal, optei pelo modo 
“Rain” (chuva), que emprega a entrega 
de potência mais baixa, nível médio de 
atuação do freio motor e controle de 
tração mais intrusivo. Com isso, ao gi-
rar o acelerador as borboletas se abrem 
mais lentamente e o motor despeja 
“força” de forma mais gradual, sem 
assustar o piloto ou causar derrapagens 
na roda traseira. 
Caso a roda derrape, o controle de 
tração entra em ação, evitando uma 

queda. O freio motor no nível médio 
também é comandado pelo acelerador 
eletrônico, que fecha as borboletas 
gradualmente sem interromper o for-
necimento de combustível de uma vez. 
Assim, o freio motor ajuda a “segurar” 
a moto em reduzidas, evitando o uso 
excessivo dos freios.
Os outros modos de pilotagem – Stan-
dard e Sport – também ajustam esses 
controles. O Standard usa a configura-
ção média para os três sistemas, permi-
tindo uma pilotagem suave, sem susto, 
típica das motos Honda. Optei por ele 
quando a chuva cessou, mas o chão 
ainda estava molhado. 
Já o Sport, como o próprio nome diz, 
deixa a CB 1000R mais esportiva. 
A potência é entregue rapidamente, 
o nível de freio motor é o mais bai-
xo, assim como o controle de tração. 
Dessa forma, o piloto vai sentir a 
moto mais solta e com acelerações 
mais vigorosas. O modo User, perso-
nalizável, permite que o piloto desli-
gue o controle de tração e escolha os 
outros parâmetros de acordo com seu 
estilo de pilotagem.

Freios ABS

Mais conhecidos do que outros siste-
mas, mas não menos importante, são 
os freios com sistema ABS (Antilock 
Braking System). Obrigatórios em 
motos acima de 300cc a partir deste 
ano, o objetivo dos freios ABS, tanto 

Além de modernos controles eletrônicos, CB 1000R tem freios ABS nas 
duas rodas

Modos de pilotagem e controles eletrônicos são comandados por botões 
no punho esquerdo

Painel digital informa o modo de pilotagem escolhido e os níveis de atua-
ção dos controles

nas motos como nos carros, é frear 
com mais segurança e controle do veí-
culo – sem travar as rodas. 
O sistema ABS atua nos freios da 
moto, impedindo que a(s) roda(s) 
trave(m). Há pequenos discos (se-
melhantes ao disco de freio, porém 
cheios de ranhuras) instalados no 
cubo das rodas que atuam com os 
sensores do ABS e realizam a “lei-
tura” da velocidade das rodas duran-
te a frenagem. Quando a roda está 
prestes a travar, os sensores enviam 
um sinal para a central do ABS e a 
mesma envia um sinal para “aliviar” 
a pressão aplicada no freio. 
No caso da Honda CB 1000R, o siste-
ma ABS não está interligado aos mo-
dos de pilotagem, mas em algumas su-
peresportivas e bigtrails sim. A naked 
da Honda não permite que se desligue 

o sistema, mas ele garante frenagens 
seguras até mesmo em pisos de baixa 
aderência. 
Após rodar com a CB 1000R debaixo 
de muita chuva fica claro que os con-
troles eletrônicos vieram para ficar, 
pois garantem uma pilotagem mais 
segura e prazerosa em qualquer con-
dição. 
Mas vale lembrar que nenhuma tec-
nologia pode lhe proteger de você 
mesmo. Principalmente se você, 
motociclista, ignorar o perigo de 
um acidente ou as leis da física. 
Entretanto, os sistemas eletrônicos 
apareceram nos últimos anos para 
oferecer mais segurança ao piloto. 
E permitir que uma viagem com 
uma moto de 1.000 cc e 141 cv seja 
divertida até mesmo sob uma chuva 
torrencial.
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

ALFA ROMEO

2029 de março a 05 de abril de 2019Conectados para te ajudar comprar e vender!



Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

21 29 de março a 05 de abril de 2019 Conectados para te ajudar comprar e vender!



2229 de março a 05 de abril de 2019Conectados para te ajudar comprar e vender!



Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD

23 29 de março a 05 de abril de 2019 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

2429 de março a 05 de abril de 2019Conectados para te ajudar comprar e vender!



Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

RENAULT

TOYOTA

HYUNDAI

MERCEDES-BENZKIA

MITSUBISHI NISSAN

PEUGEOT

25 29 de março a 05 de abril de 2019 Conectados para te ajudar comprar e vender!





Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

TROLLER

VOLKSWAGEN
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246
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