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Renault lança
Kwid Outsider

Veja na página 06

(31) 3646.2246

Fiat lança versão Trekking aventureira
por R$ 58.990,00

Um SUV com muito requinte que chega em versão 
única por R$ 299.000
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RecReio

dAS 9h ÀS 19hSÁBAdO, dia 18
O melhor dia para você comprar

o seu VW na melhor de Minas.

Av. Barão Homem de Melo, 3.535 • (31) 3319 9000 • (31) 98738 7898
recreionet.com.br

Conheça o Portal de Veículos do Grupo Lider: carlider.com.br

Trânsito seguro: eu faço a diferença.



Notas

Neobus vai fornecer novos
ônibus urbanos New Mega para

a Expresso Rio Guaíba

Agricultura 4.0 é referência para
novas tecnologias da S10

No próximo domingo, 19 de maio, 
é celebrado o Dia Internacional dos 
Museus e, na mesma data, também 
é comemorado o 13º aniversário do 
Mercedes-Benz Museum, localiza-
do em Stuttgart, na Alemanha. Para 
marcar a ocasião, o espaço disponi-
bilizará entrada gratuita para todos 
os visitantes, promovendo uma ex-
periência diferenciada ao público, 
visto que, nesta data, também será 
o último dia da exposição especial 
“On the move since 1893”, em ho-
menagem aos 125 anos de história 
da agremiação esportiva alemã, VfB 
Stuttgart.
Durante a atração do clube espor-
tivo, a sua tradição de 125 anos é 

ressaltada em apresentação repleta 
de detalhes que nunca haviam sido 
apresentados. As exibições ofere-
cem uma retrospectiva de momen-
tos emocionantes e contam com um 
desfile comemorativo de fãs dirigin-
do seus veículos por Stuttgart.
O museu celebra o automóvel in-
ventado por Carl Benz em 1886, 
relatando suas histórias e as colo-
cando nos contextos de tecnologia, 
vida cotidiana, história social e cul-
tura popular. A atração internacional 
está sempre repleta de atividades e, 
desde que foi inaugurada, em 19 de 
maio de 2006, já recebeu mais de 
dez milhões de visitantes de todo o 
mundo.

A entrega do primeiro chassi à 
equipe cinco anos atrás entrou 
na era dos esportes a motor total-
mente elétricos. Foi em uma breve 
cerimônia com o fundador da Fór-
mula E, Alejandro Agag, em uma 
coletiva de imprensa com as dez 
equipes principais e uma foto em 
grupo em frente à sede na pista de 
corrida em Donington no final da 
tarde. A Audi Sport ABT Schaeffler 
esteve envolvida na série desde o 
início: como uma equipe privada 
nas três primeiras temporadas e 

como uma equipe oficial da Audi 
a partir da quarta temporada.“Este 
dia marcou o lançamento oficial. 
Um projeto planejado em casa por 
muitos meses tornou-se realida-
de”, disse Thomas Biermaier. Di-
retor Esportivo da ABT Sportsli-
ne, junto com o Diretor da Equipe 
Hans-Jürgen Abt, era encarregado 
do time alemão. “Para todos nós, 
pareceu como o primeiro dia na 
escola: tudo era novo e um pouco 
incerto, porém a emoção da ante-
cipação era enorme.” 

A Expresso Rio Guaíba Ltda., 
operadora de transporte público 
do Rio Grande do Sul, recebeu 
recentemente cinco novos ôni-
bus do modelo NEOBUS New 
MEGA. Os veículos estão sendo 
utilizados no sistema Metropoli-
tano de Guaíba a Porto Alegre.
“A nova aquisição feita pela Ex-
presso Rio Guaíba é importante 
porque reforça a presença de pro-
dutos NEOBUS na sua frota, que 
conta com mais de 65 unidades 
da marca”, salienta João Paulo 
Pohl Ledur, diretor da NEOBUS. 
Os novos ônibus New Mega, vão 
proporcionar robustez, eficiência 

e baixo custo operacional.
O New MEGA se destaca pelo 
visual atraente e moderno, além 
de oferecer mais espaço interno 
para os passageiros e economia 
para o operador. O modelo forne-
cido para a Expresso Rio Guaíba 
possui duas portas, comprimen-
to total de 13.345mm e chassi 
Mercedes-Benz OF-1721 Euro 
5, com capacidade para 91 passa-
geiros (50 sentados, em poltronas 
City estofadas). Dispõe ainda de 
sistema de monitoramento inter-
no por câmeras, itinerário frontal 
eletrônico e elevador semiauto-
mático na porta traseira.

O agronegócio passa por uma 
verdadeira revolução em termo 
de produtividade, potencializada 
pelo uso de novas tecnologias 
no campo, como a robótica e a 
inteligência artificial. É de olho 
na chamada agricultura 4.0 que a 
Chevrolet vem balizando as evo-
luções da picape S10, que reforça 
a lista de itens de conectividade e 
segurança na linha 2020.
“O empresário do campo está 
buscando uma picape que, além 
de força, capacidade de carga e 
robustez, ofereça o mesmo nível 
de sofisticação e inovação que 
se encontra em novos produtos 
ou serviços do agrobusiness”, 
observa Rogério Sasaki, gerente 
de Marketing de Produto da GM 
Mercosul.
A última edição da AgriShow, 

que terminou no início deste mês 
em Ribeirão Preto (SP) como 
uma das três maiores feiras do 
mundo relacionadas ao agrobu-
siness, mostrou esta sintonia do 
consumidor que busca inovação 
e a S10.
Um dos diferenciais competiti-
vos da S10 está nas tecnologias 
de conectividade com a oferta do 
multimídia MyLink com Android 
Auto e Apple CarPlay, além do 
sistema de telemática avançado 
OnStar, que permite ao usuário 
comandar diversas funções do 
veículo pelo smartphone.
Possibilidade de resposta auto-
mática em caso de acidente, ge-
oposicionamento do veículo para 
administração da frota e bloqueio 
do motor em caso de roubo são 
outras funções.

Mercedes-Benz Museum celebra
13 anos em Stuttgart

Fórmula E: A aventura começou há cinco anos
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ncontro de Carros Antigos está de volta 
ao ItaúPower Shopping!

O ItaúPower Shopping recebe no 
próximo dia 18 a segunda edição 
do Rocker – Encontro Nacional de 
Carros Antigos. O evento, que con-
ta com a parceria do distribuidor 
de peças Auto Brasil da segurado-
ra Lions e da Academia do Motor 
Takao, vai reunir pilotos e amantes 
de automóveis com o melhor da 
gastronomia e da música, que ficará 
por conta da banda Loucomitiva e 

do DJ Caique.
O Rocker é um movimento inspi-
rado nos encontros realizados na 
Inglaterra dos anos 1950, que reu-
niam os amantes de Rock’n’Roll 
com seus carros customizados. “É 
um evento feito para levar toda a 
família”, afirma Henrique Soares, 
organizador do evento. 
Local: ItaúPower Shopping Data: 
18 de maio Horário: 18h às 23h
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Notas

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos digital, não se 
responsabiliza pelos anúncios veículados nesta 
edição, todos os preços, estado de cada veículo e 
documentação é por conta e risco do comprador 
e do vendedor. As peças de publicidade 
veículadas pelos nossos anunciantes são de 
inteira responsabilidade dos mesmos. Toda 
a veracidade dos artigos assinados são de 
responsabilidades de seus autores.
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publicação semanal 
da Webseminovos 
Sistemas  Ltda, 
com sede em 
Belo Horizonte inscrita no 
CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu conteúdo 
pode ser lido também no site de classificados 
www.webseminovos.com.br.

Diretores:
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WebSeminovos Sistemas Ltda

Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09
Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais
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Conectados para te
ajudar  Comprar e Vender!

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!

BMW Série 4 Cabrio Sport 2019/20 estreia
no país com novidades

A Mercedes-Benz vai à região Centro-Oeste, maior produtora de grãos 
do Brasil, para apresentar as soluções que oferece para as atividades 
de transporte e logística do agronegócio. A marca irá expor na 12ª 
edição da AgroBrasília – Feira Internacional dos Cerrados – os cami-
nhões Accelo 815 e Atego 3030, além do Actros 2651, modelo top de 
linha de marca.
“Em parceria com o concessionário Mardisa, estamos levando para os 
nossos clientes de Brasília praticamente toda a nossa linha de cami-
nhões, desde os leves até os extrapesados, incluindo também o chassi 
Sprinter 415 CDI”, afirma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marke-
ting Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Dessa forma, a marca 
destaca a versatilidade de suas linhas de caminhões e comerciais leves 
Sprinter, que atendem às mais variadas demandas de transporte rodo-
viário e urbano, logística e serviços de apoio no campo. ”

Durante o evento, tam-
bém ganha destaque o 
amplo portfólio de pe-
ças e serviços da Mer-
cedes-Benz, como as 
três linhas de peças de 
reposição (genuínas, re-
manufaturadas e Allian-
ce), os Planos de Ma-
nutenção, o sistema de gestão de frota e rastreamento Fleetboard, o 
Serviço Dedicado Conectado, os financiamentos do Banco Mercedes-
-Benz (CDC, BNDES Finame, Leasing Operacional e Leasing, além 
de produtos de seguros), os planos do Consórcio Mercedes-Benz e os 
negócios com seminovos da SelecTrucks.

Caminhões Accelo e Atego são atrações
da Mercedes-Benz na AgroBrasília

Dono de uma esportividade irre-
sistível e um estilo individual ir-
retocável, o BMW Série 4 Cabrio 
Sport 2019/20 já está disponível 
na rede de concessionárias autori-
zadas da marca. Produzido na fá-
brica do BMW Group em Regens-
burg, na Alemanha, o conversível 
de teto rígido tem preço sugerido 
de R$ 311.950 e traz equipamen-
tos até então inéditos como Head 

Up Display, Display Multifuncio-
nal Digital, faróis Full-LED com 
novo design, grade com moldura 
preta, volante M Sport e sensor de 
estacionamento traseiro.“O BMW 
Série 4 Cabrio Sport entrega es-
portividade, tecnologia, exclusi-
vidade e estilo em um conversível 
BMW clássico”. destaca Roberto 
Carvalho, Diretor Comercial da 
BMW do Brasil.





Lançamento

Renault lança Kwid Outsider, 
mais conectado e aventureiro

O kwid Outsider recebe skis frontal e traseiro, barras de teto e proteção lateral
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A Renault apresenta o Kwid Outsider, a nova versão do SUV dos compactos.
O veículo mantém as características que fizeram do Kwid um sucesso e apresenta

novidades de design e conectividade. 

A versão traz de série o Me-
dia Evolution, central multi-
mídia da Renault, única do 

segmento com tecnologia Android 
Auto e Apple Carplay, que permite 
usar Spotify, Waze, Google Maps 
(Android Auto) e reproduzir áudios 
de Whatsapp na tela de sete pole-
gadas touchscreen capacitiva, com 
melhor precisão do toque. O Kwid 
Outsider também recebe skis frontal 
e traseiro, barras de teto, proteção 
lateral, moldura do farol de neblina 
e calotas na cor preta. Já o interior 
do veículo apresenta novo revesti-
mento dos bancos e detalhes alaran-
jados nos portas, volante e câmbio.
“O Kwid é um veículo muito espe-
cial para a história da Renault do 
Brasil. Para comemorar o sucesso 
do SUV dos compactos, lançamos 
a versão Outsider, mais uma opção 
para o consumidor que procura de-
sign, segurança, conectividade e 
economia de combustível”, afirma 
Ricardo Gondo, Presidente da Re-

Da Redação
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nault do Brasil.
Sabendo da importância do pós-
-venda para o cliente, o Kwid possui 
a cesta básica de peças e a revisão 
com o menor preço do segmento. 
Desde o seu lançamento a Renault 
já vendeu mais de 110 mil unidades 
do veículo no Brasil, números que o 
colocaram na liderança de seu seg-
mento em 2018 e no acumulado de 
2019, com 58% de participação. O 
Kwid Outsider chega ao mercado 
brasileiro por R$ 43.990 e se une às 
outras três versões do Kwid: Life, 
Zen e Intense, já conhecidas pelo 
público.

O SUV DOS COMPACTOS

O Kwid apresenta características 
marcantes que o tornaram líder de 
seu segmento e a escolha de mui-
tos brasileiros no momento de ad-
quirir um veículo.
• Segurança: único com quatro 
airbags de série 
O Kwid é o único veículo do seg-
mento a trazer de série quatro air-
bags, sendo dois laterais e dois 
frontais, em todas as versões. São 
de série também duas fixações 
Isofix para cadeirinhas infantis e 
alertas visual e sonoro, além do 
pré-tensionador dos cintos de se-
gurança dianteiros.
• Maior espaço interno e maior 
porta-malas
Com 2.423 mm de entre-eixos, o 
Kwid garante aos ocupantes um 

excelente espaço interno. No in-
terior do veículo o ocupante do 
banco traseiro tem o maior espa-
ço para os joelhos do segmento. 
O mesmo ocorre com o comparti-
mento de bagagem, que acomoda 
290 litros e é o maior da catego-
ria. Com banco rebatível chega até 
1.100 litros.
• Características SUV
O Kwid foi primeiro SUV com-
pacto urbano lançado no Brasil. O 
veículo se destaca pela maior altura 
do solo (180 mm) da categoria e os 
ângulos de entrada (24°) e de saída 
(40°) dignos do segmento SUV.
• Carro mais econômico do seg-
mento
A linha Kwid traz o moderno mo-
tor 1.0 SCe (Smart Control Effi-
ciency) com três cilindros, 12 vál-
vulas, duplo comando de válvulas 
(DOHC) e bloco em alumínio. 
A transmissão é manual de cinco 
marchas SG1, leve e eficiente.
Abastecido com etanol, rende 70 
cv de potência a 5.500 rpm e tor-
que de 9,8 kgfm a 4.250 rpm. Com 
gasolina, são 66 cv a 5.500 rpm e 
9,4 kgfm a 4.250 rpm.
A versão Outsider mantém o baixo 
consumo de combustível, caracte-
rístico do Kwid, veículo mais eco-
nômico do segmento no uso misto. 
Na cidade, a versão faz 14,1 km/l 
com gasolina e 9,6 km/l com eta-
nol. Na estrada, 14,4 km/l com 
gasolina e 10 km/l com etanol. No 
uso urbano, os números são 13,8 O kwid garante aos ocupantes um excelente espaço interno
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km/l com gasolina e 9,8 km/l com 
etanol.
 

SUCESSO DESDE O SEU
LANÇAMENTO

 
O Kwid foi inovador desde o seu 
lançamento. Já em sua campanha 
de pré-venda, o cliente podia reali-
zar a reserva do seu veículo 100% 
on-line, por meio de um site exclu-
sivo. Na ocasião, a Renault rece-
beu um número de pedidos quatro 
vezes maior do que o esperado.
A Renault inovou também no 
momento de venda do Kwid, ao 
lançar o K-Commerce, a primei-
ra plataforma 100% on-line para 
a compra de um automóvel. Na 
plataforma o cliente consegue re-
alizar todas as etapas de compra 
de um veículo: escolha da versão; 
definição da forma de pagamento, 
aprovação on-line do financiamen-
to, se houver; pré-avaliação do se-
minovo pelo sistema AutoAvaliar, 
já utilizada por lojistas e conces-
sionários; emissão de boleto para 
pagamento; acompanhamento do 
pedido pelo site e por e-mail. Em 
2018, mais de 13 mil unidades do 
Kwid foram comercializadas por 
meio da plataforma.
 

LINHA KWID

Com a chegada da versão Outsider, 
a linha Kwid agora apresenta qua-
tro versões de acabamento: Life, 
Zen, Intense e Outsider, nas opções 

de cores Orange Ocre, Branco Mar-
fim, Vermelho Fogo, Branco Neige, 
Prata Étoile e Preto Nacré.
 
Versão Life – R$ 33.290
Principais itens de série: rodas 14”, 
dois airbags laterais, dois airbags 
frontais, dois Isofix, predisposição 
para rádio e indicadores de troca 
de marcha e de condução.
Versão Zen – R$ 38.790 
Principais itens de série: direção 
elétrica, ar-condicionado, travas 
e vidros dianteiros elétricos, rá-
dio com Bluetooth e entradas 
USB e AUX.
 
Versão Intense – R$ 41.890 
Principais itens de série: retrovi-
sores elétricos, faróis de neblina 
cromados, Media Evolution com 
Android Auto, Apple Carplay e 
câmera de ré, abertura elétrica do 
porta-malas, rodas Flexwheel e 
chave dobrável.  Além de diferen-
tes detalhes de acabamento exter-
no e interno.

Versão Outsider – R$ 43.990 
Principais itens de série: barras de 
teto, skis frontal e traseiro, mol-
dura do farol de neblina, prote-
ção lateral, retrovisores elétricos, 
calotas na cor preta, detalhes em 
laranja no volante, câmbio, portas 
e bancos. Media Evolution com 
Android Auto, Apple Carplay e 
câmera de ré, abertura elétrica do 
porta-malas, rodas Flexwheel e 
chave dobrável.  
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Fiat Argo Trekking chega 
com espírito aventureiro

Trekking inaugura versão aventureira na família Argo e traz diferenciais no design, na proposta e no 
estilo de uso do hatch que se torna ainda mais versátil. Com pintura bicolor, teto e retrovisores em 

preto e detalhes escurecidos, Argo Trekking é exclusivo e se destaca no ambiente

Carlos Eduardo Silva

A Fiat lançou no mercado mais 
uma versão para o Argo a 
Trekkig, versão aventureira, 

o modelo conta com uma gama de 
versões com alta representatividade 
em cada faixa de atuação no seg-
mento de hatches compactos, que 
atende todos os tipos de necessidade 
do consumidor que valorizam baixo 
consumo de combustível e aprecia 
acabamento superior, qualidade, de-
sign e performance até para quem 
gosta de mais esportividade. E para 
ampliar ainda mais as opções, surge 
agora uma versão mais aventureira 
para o público de espírito jovem que 
quer ir além dos grandes centros ur-
banos. Assim, o Fiat Argo Trekking 
chega para integrar a família, que 
agora está completa, e preencher 
essa lacuna com muita personalida-
de.

Ajuste robusto para performance 
de aventura

Esportiva com um toque de aventu-
ra, com muita tecnologia, alta qua-
lidade e ótima performance, a nova 
versão Trekking traz a robustez e o 
estilo como diferenciais com acaba-
mento interno e externo superiores 
aos rivais diretos, melhor compor-
tamento dinâmico da categoria e 
conforto em piso de terra, além do 
consagrado motor Firefly 1.3 com 
potência de 109 cv e torque de 14,2 
kgfm, o mais eficiente do mercado 
em sua cilindrada.
Destaque ainda para as retomadas 
sem igual nessa faixa de motoriza-
ção já que a família Firefly oferece 
o melhor e mais bem distribuído 
torque do segmento, dando agilida-
de às acelerações e retomadas de ve-
locidade, sem a necessidade de es-
premer o pedal do acelerador a todo 
momento. O propulsor é acoplado à 
transmissão manual de cinco mar-
chas com escalonamento preciso 
que extrai as melhores retomadas e 
acelerações, priorizando ainda a di-
minuição de consumo e ruído.
Com suspensão elevada e o maior 
vão livre da categoria (ground clea-
rance) – 210 mm, o novo Fiat Argo 
Trekking está agora 40 mm mais alto 
em relação à versão Drive 1.3. Ele 
traz ainda outros componentes de-

Lançamento

Sem mudanças aparentes detalhe fica por conta do logotipo Trekking
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senvolvidos para garantir sua carac-
terística aventureira, fruto de quase 
25 mil horas de desenvolvimento da 
Engenharia, focadas principalmente 
na estabilidade, no conforto ao ro-
dar e no comportamento dinâmico, 
o melhor da categoria. Equipado 
com novos pneus 205/60R15 91H 
S-ATR WL, com banda de rodagem 
para uso misto e montados exclu-
sivamente para a versão Trekking, 
proporciona o máximo de desempe-
nho e, mesmo com perfil mais alto, 
assegura mais conforto e robustez 
para o veículo, graças ao extenso 
trabalho de engenharia que revisitou 
toda a elastocinemática do chassis, 
passando por molas, amortecedores 
e até tunning da direção elétrica.
Para completar suas características 
off road light, voltada para os clien-
tes que desejam sair do asfalto, o 
Fiat Argo Trekking é o melhor de 
seu segmento em pisos irregulares, 
apresentando os mais altos níveis de 
conforto, mantendo a excelência do 
comportamento dinâmico do veícu-
lo. A nova versão apresenta ainda 
melhor absorção de impacto e mais 
segurança em terrenos com baixa 
aderência, como estradas de terra.

Muito estilo por dentro e por fora

Além de todas as mudanças que 
foram feitas para que o carro ti-
vesse uma performance e conforto 
diferenciados na hora de viajar por 
estradas irregulares, o Fiat Argo 
Trekking ainda é completo e cheio 
de estilo. A nova versão traz equipa-
mentos de série que conferem uma 
personalidade mais aventureira e es-
portiva ao seu design tanto por fora 
quando por dentro.
O Fiat Argo Trekking é a única ver-
são aventureira do segmento com 
teto bicolor. Traz ainda barras no 
teto, que é pintado em preto assim 
como os retrovisores e aerofólio. 
Em cima, nas laterais inferiores e na 
traseira, outra novidade: o logotipo 
“Trekking”. O símbolo é compos-

O interior do Argo Trekking  agora ficou escurecido exatamente para dife-
renciar das outras versões

Nos bancos detalhes na costura em 
cor laranja e grafia Trekking

Display com sistema multimídia 
Uconnect de 7 polegadas com 
Apple car Play e Android Auto

to por três diferentes formas com 
significados distintos: transcender, 
explorar e criar, ou seja, exatamen-
te aquilo que a nova versão permite 
que seu proprietário faça pelas es-
tradas dentro ou fora das cidades.
A versão tem ainda um adesivo 
preto no capô, faróis com design 
em LED, nova moldura da caixa 
de rodas e do para-choque traseiro 
na parte inferior, logomarca da Fiat 
com acabamento exclusivo em cro-

mo escurecido na traseira, ponteira 
de escapamento trapezoidal com cor 
exclusiva, além de rodas com aro 15 
com calotas escurecidas.
Por dentro, logo ao entrar, chama a 
atenção o tecido escuro dos bancos 
de alta qualidade com o contraste 
da costura laranja, área central com 
textura quadriculada e o logotipo 
Trekking bordado.   O motorista 
também logo repara no logotipo Fiat 
do volante escurecido assim como a 

peça central do painel e a moldura 
do console central e, para comple-
tar, as saídas de ar são cromadas.
Completa, a nova versão traz de sé-
rie ainda o melhor sistema multimí-
dia do segmento, o Uconnect de 7 
polegadas touchscreen com Apple 
CarPlay e Android Auto, vidro dian-
teiros e traseiros elétricos, retrovi-
sores elétricos e faróis de neblina. 
Como opcionais, o cliente pode 
também incluir rodas de liga leve 



6.0 de aro 15 com cor exclusiva e 
câmera de ré com linhas dinâmicas.
“O novo Fiat Argo Trekking chega 
para completar o portfólio do Argo, 
aliando um design atraente e aventu-
reiro à funcionalidade da nova sus-
pensão reforçada e elevada que, em 
conjunto com o pneu de uso misto, 
garantem a melhor performance em 
terrenos irregulares”, afirma Her-
lander Zola, diretor do brand Fiat 
para a América Latina e diretor co-
mercial da marca para o Brasil.
Com tudo isso, o novo Fiat Argo 

Trekking, que completa a família 
Argo com robustez e muito estilo 
para os clientes com espírito jovem 
que buscam um veículo confortável, 
de alta qualidade e marcante nas 
ruas – ou fora delas tem como preço 
sugerido de lançamento R$ 58.990.  
A versão, disponível nas cores 
Branco Banchisa, Branco Alaska, 
Vermelho Montecarlo e Cinza Sil-
verstone, poderá ser encontrada na 
rede de concessionárias Fiat a partir 
do final de abril.

Mopar - ao seu estilo

Além de todos os diferenciais que 
já fazem parte da versão Trekking, 
a Mopar oferece muito mais possi-
bilidades de tornar cada Fiat Argo 
um veículo único. São mais de 50 
acessórios disponíveis para o mo-
delo, sendo que dois são exclusivos 
do Argo Trekking: as barras trans-
versais de teto e o suporte para 
bicicleta. Este é apoiado naquelas 
que, por sua vez, precisam das bar-
ras longitudinais – item de série 
específico da configuração aventu-
reira do hatch.
A Mopar também está aprovei-

tando o lançamento do Fiat Argo 
Trekking para colocar outra novi-
dade no mercado, a rede vertical 
de carga. Ela permite organizar 
melhor objetos que ficariam total-
mente soltos no porta-malas. Vale 
dizer ainda que uma das caracterís-
ticas de estilo de maior destaque do 
Trekking pode ser adotada em qual-
quer Argo: o teto escuro. Enquanto 
a nova versão exibe a capota pin-
tada de preto na fábrica, a Mopar 
oferece a chance de “envelopar” o 
teto com um adesivo preto fosco – 
emprestando um ar mais esportivo 
do carro e também aumentando a 
proteção da pintura nessa área.
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O seu motor é o famoso Firefly 1.3 com 109 CV e torque 14,2 kgfm



Novo Ford Edge ST traz
esportividade e conforto 

Vendido no Brasil exclusivamente na versão ST, com motor 2.7 V6 Biturbo EcoBoost, tração integral 
AWD e transmissão automática de oito velocidades, ele chega com a lista de equipamentos mais

atualizada e completa da categoria pelo preço de lançamento de R$299.000

Da Redação

A Ford iniciou a venda do 
Edge ST, utilitário esporti-
vo premium que inaugura 

a grife de alta performance Sport 
Technologies no Brasil. Depois do 
pré-lançamento no Salão do Auto-
móvel, o novo SUV chega ao mer-
cado com uma proposta diferencia-
da dentro do segmento, reunindo o 
melhor de dois mundos: a potência 
e tecnologia de um autêntico espor-
tivo com o conforto, espaço e segu-
rança de um SUV.
De cara, o Edge ST impressiona 
pelo porte, aparência agressiva e 
ronco envolvente, que revelam a sua 
força e espírito esportivo. Primeiro 
SUV desenvolvido pela Ford Per-
formance – divisão de carros de alto 
desempenho da marca –, é equipado 
com o motor V6 mais potente da ca-
tegoria, o 2.7 EcoBoost com duplo 
turbo, especialmente calibrado para 
gerar 335 cv de potência e 534 Nm 
de torque.
Ele vem com câmbio automático de 
oito marchas com trocas rápidas e 

Lançamento

comandos no volante, modo de con-
dução Sport, tração inteligente nas 
quatro rodas AWD, freios de alta 
capacidade e direção e suspensão 
com ajuste ST, usando tecnologias 

desenvolvidas nas pistas.
Além da frente, laterais e traseira re-
desenhadas, as novidades de estilo 
do Edge ST incluem itens exclusi-
vos, como grade dianteira preta do 

tipo colmeia, faróis e lanternas de 
LED, rodas de 21”, saias laterais e 
escapamento com saídas duplas. Na 
cabine, conta com bancos esporti-
vos de couro e camurça com refri-

Espaço para bagagens não é problema para o Edge 
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geração e aquecimento, volante e 
soleiras personalizadas, teto solar 
panorâmico, som premium da Bang 
& Olufsen com 12 alto-falantes, car-
regador sem fio para celular, central 
multimídia SYNC 3 e DVD com 
duas telas de 8” para os passageiros 
traseiros, que podem ser usadas de 
forma simultânea ou independente 
para música, vídeos e jogos.

Segurança e tecnologia

Na parte de segurança o Edge ST 
exibe um arsenal tecnológico difí-
cil de igualar. Vem com oito airba-
gs, câmera dianteira de 180 graus, 
controle eletrônico de estabilidade e 
tração, anticapotamento e controle 
de torque em curvas AdvanceTrac, 
assistente de partida em rampa, mo-

nitoramento de pressão dos pneus, 
sensor de estacionamento diantei-
ro e traseiro, chave programável 
MyKey e ganchos e fita de seguran-
ça para cadeiras infantis.
Suas tecnologias de assistência, reu-
nidas no pacote Ford CoPiloto 360, 
incluem sistemas de monitoramen-
to de ponto cego, permanência em 
faixa, assistente autônomo de fre-

nagem com detecção de pedestres, 
piloto automático adaptativo com 
Stop & Go, auxiliar de manobras 
evasivas, farol alto automático, câ-
mera de ré, estacionamento automá-
tico e navegação.
O Ford Edge ST 2019 é oferecido 
em catálogo único por R$299.000, 
com seis opções de cores: azul To-
pázio, preto Vesúvio, vermelho Ver-

O seu interior com bancos esportivos em couro e muito requinte a bordo
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Lançamento

mont, cinza Moscou, prata Dublin e 
branco Sibéria.
“O Edge ST tem um perfil diferente 
do restante da linha, mais agressivo 
e esportivo, sem abrir mão de quali-
dades já conhecidas como robustez, 
elegância e interior espaçoso e con-
fortável. É isso que faz dele um ve-
ículo único”, diz Adriana Carradori, 
gerente de marca da Ford. “Nenhum 
outro competidor do mercado ofere-
ce tanta esportividade, tecnologia e 
performance nessa faixa de preço.”

Aceleração e performance

Combinando avanços como dois 
compressores e injeção direta de 
combustível, o motor V6 EcoBoost 
precisa de apenas 6,2 s para levar o 
Edge ST de 0 a 100 km/h. A nova 
transmissão automática de oito ve-
locidades com trocas precisas e rá-
pidas – em menos de 0,5 s – e co-
mandos “paddle shift” no volante 
contribui para a tocada esportiva. 
Dispõe também do modo Sport, 
que torna as respostas do motor e as 
trocas de marcha mais agressivas e 
acentua o som do motor ao simples 
comando de um botão.
A tração inteligente AWD distri-
bui automaticamente o torque em 
duas ou quatro rodas conforme as 
condições de rodagem, garantindo 
controle e segurança em qualquer 

terreno. Como parte da tunagem 
ST, a suspensão ganhou molas mais 
rígidas, uma barra estabilizadora 
dianteira maior e amortecedores tra-
seiros monotubo. O centro de gra-
vidade também foi rebaixado para 
aumentar o controle da carroceria e 
a estabilidade em curvas.
O sistema Start-Stop de série, que 
desliga o motor quando o veículo 
não está em movimento, ajuda a 
economizar combustível.
 

Proposta de mercado

O lançamento do Edge ST faz parte 
da renovação da linha global de pro-
dutos da Ford, com foco nas tendên-
cias de SUVs e crossovers – o seg-
mento que mais cresceu na indústria 
nos últimos cinco anos (56%). Ele 
traz uma proposta diferenciada den-
tro do mercado.
“Com o lançamento do Mustang, 
vimos que havia uma demanda re-
primida por carros esportivos”, 
completa a executiva. “Poucas mar-
cas oferecem veículos que tenham 
ao mesmo tempo os atributos de 
espaço/conforto e esportividade. O 
Edge ST vem preencher essa lacu-
na, entregando para o consumidor a 
comodidade de um SUV, que a sua 
família precisa, e o sonho de possuir 
um esportivo com performance sur-
preendente.”

Seu motor é um V6 2.7 Ecobooster com duplo turbo e gera 335 CV

Sucesso mundial, o Edge é fabrica-
do em Ontário, no Canadá, de onde 
é exportado para mais de 100 paí-
ses, além de Hangzhou, na China, 
para atender o mercado local.

Linhagem esportiva

Em todo o mundo, a linha ST – 
“Sport Technologies” – é sinônimo 
de esportividade, performance e 
tecnologia. Ela forma, junto com os 
modelos RS, Raptor e GT, a gama 
de veículos especiais da Ford Per-
formance – divisão de carros de alto 
desempenho da marca.

O primeiro veículo a ganhar uma 
versão ST foi o Mondeo, em 1997. 
Depois, vieram outros modelos que 
se tornaram clássicos, como o Focus 
ST e o Fiesta ST, em mercados da 
América do Norte, Europa e Ásia.
Receber o distintivo ST significa 
que o veículo tem um padrão de 
desempenho, conteúdo e design 
significativamente modificado, 
incluindo calibração do motor e 
ajuste da suspensão. O novo Edge 
ST é um legítimo representante 
dessa tradição e traz para a linha 
um padrão inédito de conforto e 
versatilidade.
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Renegade Longitude,
super inovador

O SUV compacto que reinventou o segmento chega à linha 2019 com evoluções em design, conec-
tividade, tecnologia, capacidade, segurança e equipamentos. Entre os destaques estão a iluminação 

frontal de LED, a maior tela multimídia do segmento, com 8,4 polegadas, novas rodas, entre elas uma 
exclusiva de aro 19” Porta-malas 47 litros maior vira padrão no modelo e console central ganha mais 

praticidade. Seu preço sugerido é R$ 125.490

Carlos Eduardo Silva

O Jeep® Renegade chegou no 
mercado brasileiro em 2015, 
de lá pra cá tem sido o maior 

sucesso entre os SUV´s do merca-
do. Durante uma semana a bordo do 
Renegade é impossível não admi-
rar esse carro, conforto é seu ponto 
forte, sem falar no motor 2.0 turbo-
diesel que gera 170 CV . Agora, sua 
linha 2019  mostra porque é mais 
Jeep do que nunca. Dotado de ain-
da mais conectividade, tecnologia, 
capacidade e equipamentos, além 
de novidades no design, continua 
sendo referência entre os utilitários-
-esportivos compactos e inspirando 
uma legião de admiradores.
Primeiro produto da fábrica mais 
moderna do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) do mundo, 
em Pernambuco, o modelo inau-
gurou uma nova era da Jeep no 
Brasil, firmando-a na nona posi-
ção em vendas. 

Teste Drive

Na traseira seu design mudou nada só o porta malas que agora comporta 320 litros de bagagens
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Tanto sucesso só aumentou o desafio 
da Jeep para abrir mais este capítu-
lo brilhante na história do veículo e 
da marca no Brasil. A começar pelo 
design icônico do Novo Renegade, 
lapidado para reforçar a autenticida-
de típica de todo Jeep.
O novo frontal exibe a grade com 
um redesenho nas tradicionais sete 
fendas, um pouco mais baixas. 
Nas versões Limited e Trailhawk, 
os faróis agora são de LED, tanto 
os principais quanto os de neblina, 
bem como as luzes diurnas (DRL). 
Não à toa, o “rosto” do Renegade 
está ainda mais alinhado com o da 
nova geração do Jeep Wrangler, íco-
ne máximo da marca. Esse conjunto 
de iluminação, com alcance mais de 
50% superior ao padrão atual (de 
lâmpadas halógenas), também está 
disponível como opcional nas op-
ções Longitude.
Nas versões Flex, outra novidade é 

o para-choque dianteiro, que pro-
porciona ao modelo um dos mais 
amplos ângulos de ataque da cate-
goria, de até 28° (os números são 
ainda melhores nas opções Diesel, 
chegando a 30º). O que aumenta a 
capacidade para enfrentar quaisquer 
adversidades que venham pela fren-
te.
Sempre de liga leve, as rodas ganha-
ram novos desenhos em todas os Re-
negade, com destaque para o Limi-
ted, que exibe aros de 19” polegadas, 
medida exclusiva no segmento. Por 
sinal, nessa configuração, as rodas 
têm duas inéditas opções de cor, de 
acordo com a pintura da carroceria.
Quando o Renegade Limited é Cin-
za Antique, os contornos das aber-
turas da grade dianteira e as rodas 
são grafite. Se o veículo é na cor 
Deep Brown (disponível apenas 
nesta versão), tais detalhes ostentam 
acabamento bronze, com a grade 

Seu interior é super confortável e espaçoso tanto para os ocupantes da 
frente quantos os traseiros
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Seu motor é 2.0 Diesel 

grafite. Nas demais tonalidades do 
Renegade Limited, a grade, as rodas 
e outros pontos são em prata aceti-
nado. Há duas novas pinturas: Jazz 
Blue e Billet Silver, esta exclusiva 
para os Longitude.

Mais conectividade

A partir das versões Longitude, o 
Novo Renegade 2019 passa a con-
tar com a maior tela multimídia da 
categoria, de 8,4 polegadas. Ela faz 
parte do mesmo sistema Uconnect 
aplicado no “irmão maior” Jeep 
Compass, outro sucesso sem parale-
lo no segmento. Dessa forma, é pos-
sível parear o smartphone por meio 
das interfaces Android Auto e Apple 
Car Play, para acessar pelo monitor 
do veículo aplicativos de navega-
ção, como Google Maps e Waze e 
de música, a exemplo do Spotify e 
Deezer, apenas para citar alguns.
O Uconnect 8,4” permite ainda 
acessar as funções do ar-condicio-
nado remotamente, por toques no 
monitor ou por comandos de voz. 
Por sinal, o tempo de resfriamento 
da cabine, em qualquer versão, fi-
cou 20% mais rápido, graças a me-
lhorias no sistema
Mas já nas configurações Sport 1.8 
Flex, com câmbio manual ou auto-
mático, o Renegade tem de série o 

Uconnect 5”, com tela de toque e 
câmera de ré incorporada. A segun-
da entrada USB, que ficava dentro 
do porta-objetos central, agora está 
voltada para os passageiros trasei-
ros, “democratizando” a utilização.

Conforto e praticidade

Atrás, a tampa traseira ganhou uma 
maçaneta externa, que torna a aber-
tura mais fácil e ergonômica. Ao 
fazer isso, é possível conferir que 
agora o porta-malas de todas as ver-
sões agora comporta 320 litros. São 
47 litros extras, obtidos com a ado-
ção do estepe temporário – que as 
opções Flex já haviam recebido no 
início deste ano. A exceção é o Trai-
lhawk, que manteve o estepe full 
size por conta de sua vocação maior 
para o fora de estrada.
Na cabine, a mais bem original e 
bem acabada do segmento, a área 
central recebeu um cuidado especial 
e foi redesenhada. Os comandos do 
ar-condicionado são novos, bem 
como os porta-objetos, mais nume-
rosos e espaçosos. Tanto o que fica à 
frente da alavanca do câmbio quan-
to o posicionado entre as poltronas, 
onde se abriu um novo nicho, para 
acomodar itens como um telefone 
celular. Nas versões Diesel, o botão 
giratório do Selec-Terrain subiu um 

pouco para gerar mais amplitude na 
área ao redor.

Equipamentos

O alto nível da lista de equipamen-
tos, desde sempre um destaque do 
Renegade em todas versões, evoluiu 
ainda mais. Importante destacar que 
todo Novo Jeep Renegade 2019 é 
equipado com controles de estabili-
dade (ESC) e de tração, suspensão 
independente nas quatro rodas, freio 

de estacionamento eletrônico, tela 
multifuncional no quadro de instru-
mentos e rodas de liga leve, entre 
outros destaques.

Longitude 1.8 Flex AT6 e 2.0 Die-
sel AT9 4x4 – sistema multimídia 
Uconnect com tela de toque de 8,4“, 
compatível com interfaces Android 
Auto e Apple Car Play, controle do 
ar-condicionado pelo monitor ou 
comandos de voz e novas rodas de 
liga leve aro 18”;
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Toyota Yaris chega cheio de estilo
Teste Drive

O Yaris é o carro para um novo momento da indústria e do mercado automobilístico, onde as ex-
pectativas dos consumidores são cada vez mais altas e os automóveis são vistos como formas 

de expressão. Por isso, o Yaris foi pensado para cativar à primeira vista. Seu preço sugerido é R$ 
79.990,00

Com design harmonioso e cheio de 
estilo, excelente espaço interno e 
qualidade interior impressionante, o 
Yaris é um carro “One Class Abo-
ve”, ou seja, digno de produtos de 
categoria superior, e foi feito para 
representar um novo momento na 
vida das pessoas.
Disponível nas carrocerias hatch e 
sedã, o modelo conta com os moto-
res 1.3 e 1.5 litro Dual VVT-i que 
já equipam o Etios e fazem do com-
pacto um exemplo de conforto, diri-
gibilidade e economia de combustí-
vel; transmissão automática CVT e 
manual de seis velocidades, além de 
uma recheada lista de itens de con-
veniência, tecnologia e segurança 
em todas as versões, como vidros e 
travas elétricos, controle de estabi-
lidade, tração e assistente de subida 
em rampa, faróis com regulagem 
elétrica e acendimento automático, 
roda de liga leve de 15” e faróis de 
neblina.

VERSÕES

Para atender às necessidades dos 
mais diferentes perfis de clientes, o 
novo Yaris é vendido no  Brasil em 
cinco versões.
Para o modelo hatch, são elas: XL 
manual e XL CVT, XL Plus Tech 
CVT (todas com motorização 1.3 
litro), XS e XLS, estas com câmbio 
CVT e motor 1.5 litro.
A carroceria sedã possui as mesmas 
versões, somente com motorização 
1.5 litro.

DESIGN EXTERNO

Ao desenhar o Yaris os projetistas 
da Toyota pensaram em criar um 
design do qual os clientes sentissem 
orgulho. Ao olhar os dois automó-
veis, hatch e sedã, nota-se uma sen-
sação de dinamismo que vai desde o 
para-choque dianteiro, passando pe-
las laterais e chegando até a traseira, 
dando ao veículo um perfil elegante 
e rico em emoção.
Com relação às dimensões gerais, 
o novo Yaris possui 4.145 mm de 
comprimento (4.425 na versão 
sedã), 1.730 mm de largura, 1.490 
mm de altura e 2.550 mm de distân-
cia entreeixos. A capacidade do por-
ta-malas na versão hatch é de 310 
litros, enquanto no sedã, 473 litros. 
Já o tanque de combustível compor-

Carlos Eduardo Silva

A traseira do Yaris chama atenção e ficou muito elegante
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ta 45 litros.
Além de criar uma silhueta sofisti-
cada, que transmite uma ótima sen-
sação, a aparência moderna também 
é criada pela forma como os faróis 
se conectam diretamente a partir da 
grade dianteira, dentro do conceito 
de design global da marca, o Keen 
Look, que é uma expressão inspira-
da no olhar focado de um atleta de 
alto rendimento antes de uma com-
petição.
Na dianteira, ainda é possível desta-
car a grade superior localizada en-
tre os faróis. Nas versões XL e XL 
Plus Tech, ela é pintada na cor pre-
ta, enquanto nas versões XS e XLS, 
possui um friso cromado na parte de 
cima.
O para-choque pronunciado de de-
sign moderno possui vincos mar-
cantes, além de armazenar os faróis 
de neblina de formato arredondado 
que são item de série desde a ver-
são inicial. A grade inferior na cor 
preta conta com desenho em forma 
de colmeia na versão hatch, enal-
tecendo um caráter mais esportivo, 
enquanto no Yaris sedã, o formato é 
de linhas horizontais, dando um ar 
de classe e sofisticação ao modelo 
de três volumes.
Na lateral, destaque para a linha de 
cintura elevada, o que confere flui-
dez ao conjunto. Os retrovisores 
pintados na cor do veículo com pis-
cas integrados garantem maior vi-
sibilidade e modernidade ao visual 
do Yaris, enquanto nas versões XS 
e XLS há ainda rebatimento elétrico 
dos retrovisores. Todas as versões 
possuem maçanetas das portas pin-
tadas na cor do veículo, com exce-
ção da XLS, cromada.

ACABAMENTO INTERNO

A qualidade superior do novo Yaris 
é demonstrada também em seu in-

terior, unindo sofisticação e funcio-
nalidade. Desde a versão de entrada 
XL, o acabamento interno é primo-
roso. Todas as versões contam com 
acabamento em preto, incluindo as 
colunas e o revestimento do teto 
(em cinza na versão sedã), transmi-
tindo uma sensação de requinte e 
esportividade.
O painel de instrumentos se conecta 
do centro para as laterais, valorizan-
do a central multimídia e os princi-
pais comandos. A parte superior se 
estende amplamente para ambos 
os lados acentuando a sensação de 
espaço. A parte inferior se conec-
ta perfeitamente ao acabamento da 
porta para envolver gentilmente o 
motorista e o passageiro.
Uma das grandes novidades do Ya-
ris é o teto solar elétrico disponível, 
de série, na versão XLS, garantin-
do aos ocupantes maior prazer ao 
dirigir e sensação de esportividade. 
Com movimentos de basculamento 
e retrátil, ele tem acionamento elé-
trico por um toque e função anties-
magamento.
Para as versões XS e XLS, o com-
putador de bordo conta com uma 
tela de 4.2” com tecnologia TFT 
colorido e de alta resolução e mais 
funções, como histórico de viagem, 
de consumo a cada cinco minutos, 
de consumo mensal (km/l) versus 
distância e histórico mensal de va-
lor (R$) versus consumo (litros); 
ranking de eficiência em que é pos-
sível elencar os três melhores perí-
odos de economia de combustível e 
mais.
Por fim, a versão topo de linha XLS 
ainda agrega teto solar, sensor de 
chuva, maçanetas cromadas, faróis 
projetores com lâmpadas halógenas, 
lanternas em LED e sete airbags, 
adicionando aos dois frontais, dois 
laterais, dois de cortina e um de joe-
lhos para o motorista.

O Yaris mede 4,145 mm de comprimento suas linhas são super modernas

Seu interior esbanja requinte e bom gosto, seus banco de couro

PERFORMANCE

A linha Yaris é equipada com a 
consagrada família de propulsores 
produzidos na planta de motores 
da marca, localizada em Porto Fe-

liz (SP).
O Yaris está disponível nas mo-
torizações 1.3L e 1.5L para a ver-
são hatch e 1.5L para o sedã. Os 
motores 1.3L e 1.5L, ambos 16V 
Flexfuel, trazem a já consagrada 
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O motor é 1.5 litro 16V Flex

tecnologia de duplo comando de 
válvulas variável Dual VVT-i da 
Toyota, que atua no gerenciamen-
to dos sistemas de admissão e es-
cape da câmara de combustão, oti-
mizando a queima do combustível 
de maneira inteligente, refletindo 
em melhor desempenho e menor 
consumo.
O motor 1.5L Flexfuel, Dual VVT-
-i DOHC de 16 válvulas, que ren-
de 110 cv de potência a 5.600 rpm, 
quando abastecido com etanol, e 
105 cv, a 5.600 giros, com gasolina. 
O torque máximo nesta configura-
ção, a 4.000 giros, é de 14,9 kgfm 
(com etanol) e de 14,3 kgfm (com 
gasolina). Para esta motorização, o 
ganho de potência também foi de 3 
cv e 0,5 kgfm de torque com etanol 
e de 3 cv com gasolina em compa-
ração com o Etios.
A suspensão do Yaris foi pensa-
da para atender ao gosto brasi-
leiro. Na parte dianteira, temos a 
McPherson com batente hidráuli-
co, que evita batidas secas quando 
a roda desce ao limite do curso do 
amortecedor.
Tanto o sistema de suspensão 
frontal quanto o traseiro tiveram a 
altura elevada em 13 mm em com-
paração com o projeto global do 
Yaris. Com isso, o carro está apto 
para encarar o perfil de solo bra-
sileiro. Na traseira, foi adotado o 
eixo de torção com barra estabili-
zadora.

TRANSMISSÃO

O novo Yaris está equipado com 
dois tipos de transmissões. A ma-
nual de seis velocidades e a Multi-
drive de tecnologia CVT.
A transmissão Multidrive CVT, 
já consagrada no Corolla, privile-
gia desempenho sem abrir mão do 
conforto e do baixo consumo de 
combustível. Seu diferencial é um 

software de gerenciamento que si-
mula sete marchas, mesmo quando 
o motorista conduz o veículo com 
o câmbio na posição Drive.
O resultado é uma sensação agra-
dável ao dirigir, com o benefício 
da percepção das trocas de mar-
chas, mas de uma maneira suave, 
sem os choques característicos das 
transmissões automáticas conven-
cionais.
A transmissão MultiDrive da 
Toyota oferece ao motorista, em 
todas as versões, a possibilidade 
de trocas manuais sequenciais, 
que podem ser feitas exclusiva-
mente na alavanca de câmbio, nas 
versões XL e XL Plus Tech. Já 
para as versões superiores XS e 
XLS, as trocas sequenciais podem 
ser praticadas também por meio 
das borboletas localizadas atrás 
dos volantes.
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Nova Honda Gold Wing fica mais 
leve, potente e moderna

Mundomoto

TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Divulgação

Conhecida como “rainha das estradas”, grã-turismo japonesa foi completamente renovada. Motor 
de 126 cv agora tem câmbio automático DCT

A nova geração da Honda 
Gold Wing GL 1800 foi 
completamente remodela-

da. A começar pelo design, pas-
sando pelo quadro, suspensões, 
motor e transmissão tudo é inédi-
to na grã-turismo japonesa. Mais 
leve, potente e recheada de tecno-
logia, a Gold Wing 2019 mudou 
para manter a fama de “rainha das 
estradas”.
O luxuoso modelo chega às con-
cessionárias da marca em duas 
versões: a Gold Wing, que se di-
ferencia pela ausência do topcase, 
e tem menos equipamentos, ven-
dida a R$ 136.550; e a Gold Wing 
Tour, mais completa e dotada 
de câmbio de dupla embreagem 
(DCT), cotada a R$ 156.550 – e 
avaliada em nosso teste. Apesar 
do preço elevado, já foram entre-
gues 85 unidades das duas versões 
aos clientes que encomendaram o 
modelo na pré-venda. 
Tecnologia de carro
Para manter o reinado, a Gold 
Wing herdou tecnologias dos au-
tomóveis Honda, como o câmbio 
de dupla embreagem (DCT) com 
sete marchas e trocas automáticas. 
Além da suspensão dianteira do 
tipo double-wishbone inspirada 
no esportivos Honda NSX e o já 
conhecido airbag.
Com duas embreagens, as trocas 
do câmbio são quase imperceptí-
veis. A princípio pode não fazer 
sentido uma moto “automática”, 
mas lembre-se que a Gold Wing 
foi feita para quem quer rodar 
centenas de quilômetros em um 
dia. Nessa situação não ter que 
apertar a embreagem milhares de 
vezes pode significar mais confor-
to ao chegar ao hotel. 
Além disso, o renovado motor de 
seis cilindros opostos (boxer) de 
1.833 cc produz bastante torque: 
17,3 kgf.m já a 4.500 rpm – como 
efeito de comparação um Honda 
Civic EXL tem motor 2.0 e 19,3 
kgf.m de torque. As trocas rápidas 
e a relação de marchas permitem 
aproveitar bem toda essa força. 
Agora, se quiser sentir a esportivi-
dade dos 126 cv de potência máxi-
ma, pode escolher o mapa “Sport” 
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Nova Honda Gold Wing Tour foi completamente renovada para manter o trono de “rainha das estradas”
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Além de confortáveis, assentos da Gold Wing Tour têm aquecimento sepa-
rado para piloto e garupa

Câmbio DCT de sete marchas oferece conforto e trocas rápidas e suaves

Design mais moderno e 
anguloso rejuvenesceu 
a veterana Gold Wing e 
incorporou iluminação 
full LED

Central permite espelha iPhone na tela por meio do Apple CarPlay ou co-
nectar celular por Bluetooth

Além da versão Tour (à esq.), grã-turismo está à venda na versão standard sem top-case e câmbio DCT

entre os quatro modos de pilota-
gem disponíveis ou trocar as mar-
chas manualmente, por meio de 
“borboletas” no punho esquerdo. 
O novo sistema de controle de tra-
ção, que pode ser desligado, cuida 
para a roda traseira não derrapar 
mesmo que você se empolgue de-
mais.
A nova suspensão dianteira com 
duplo braço oscilante não atua di-
retamente sobre o guidão e isola 
o piloto de trancos. Na traseira, o 
monobraço traz o eixo-cardã em-
butido. Ambas têm regulagem ele-
trônica de acordo com a carga. 
Prazer de moto
Mas a Honda também aplicou 
sua tradição em construir moto-
cicletas fáceis de pilotar na nova 
Gold Wing. Além da suspensão, 
quadro, rodas e pneus foram re-
desenhados. O objetivo foi perder 
peso: a grandalhona grã-turismo 
emagreceu 18 kg e marca 369 kg 
a seco na balança. Mas, na prática, 
nem parece tanto. 
Com centro de gravidade bem 
baixo, e o assento a apenas 74,5 
cm do solo, a Gold Wing é fácil 
de manobrar – mas, se precisar de 
ajuda, há o “Walking Mode” que 
movimenta a moto para a frente 
e para trás com o apertar de um 

botão. 
Em baixas velocidades, a sensação 
é de se estar pilotando uma moto 
bem menor. O centro de gravida-
de baixo deixa o guidão leve. A 
largura de 90,5 cm exige cuidado, 
mas foi possível até pegar o corre-
dor nas Marginais paulistanas em 
direção à estrada. 
Na Rodovia dos Bandeirantes, a 
120 km/h, a Gold Wing mantém-
-se firme na trajetória. O confor-
to é garantido pelo amplo banco 
e pela proteção aerodinâmica do 
para-brisa, que ganhou ajuste elé-
trico. 
Era só curtir o som da nova cen-
tral multimídia. O sistema tem 
Apple Car Play, que espelha a tela 
do iPhone na tela colorida TFT de 
7 polegadas, mas só permite co-
nexão Bluetooth para dispositivos 
Android. O som das quatro caixas 
tem boa qualidade, e a navegação 
do sistema é intuitiva por meio 
de botões no punho esquerdo. Há 
também uma infinidade de infor-
mações sobre consumo, distân-
cia percorrida, autonomia e até a 
pressão dos pneus. 
A Gold Wing é equilibrada em 
baixas velocidades e bastante es-
tável em um ritmo mais rápido 
na estrada. O motor tem potência 
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para ir bem rápido e a ciclística 
transmite confiança para ultrapas-
sar o limite de velocidade. 
Nas rodovias sinuosas da região de 
Morungaba, interior de São Pau-
lo, a grã-turismo também não faz 
feio. A geometria revista do qua-
dro e o motor posicionado mais à 
frente ajudam a fazer curvas com 
confiança e incrível desenvoltu-
ra. Apesar do porte avantajado, a 
Gold Wing é ágil como uma moto 
mais leve, mas com muito mais 
conforto.
Tudo para continuar a reinar
As duas malas laterais e o top-ca-
se têm capacidade para 110 litros. 
O que, logo de cara, resolve um 
problema de se viajar de moto. 
O espaço é suficiente para a ba-
gagem de um casal sem exageros. 

A nova chave de presença (smart 
key) permite abrir os comparti-
mentos à distância ou os trava, 
caso você se esqueça.
A lista de mimos é extensa. Aque-
cedor de manopla e bancos, pis-
cas com auto cancelamento, crui-
se control, assistente de saída em 
ladeiras... Ao motociclista, só se 
preocupar em não errar o caminho 
e curtir a estrada. 
Leve, mais potente e fácil de guiar 
do que nunca, a nova Honda Gold 
Wing mudou completamente em 
relação ao modelo anterior. Com 
novas tecnologias e o câmbio 
DCT, que é uma atração e uma 
comodidade à parte, a grã-turismo 
japonesa tem tudo para manter o 
trono de “rainha das estradas”.

Com design, motor e ciclística novos, Honda Gold Wing Tour chega às lojas por R$ 156.550

Suspensão traseira monobraço incorpora o eixo-cardã, responsável pela 
transmissão final

Capacidade das malas laterais e do baú é de 110 litros: suficiente para 
bagagem de um casal



2417 a 24 de maio 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.

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

ALFA ROMEO
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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.
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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.

FORD
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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
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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.

RENAULT

TOYOTA

HYUNDAI

MERCEDES-BENZKIA

MITSUBISHI NISSAN

PEUGEOT
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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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