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Chegou a linha 2020 
do Sandero, Logan e 

agora Stepway
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Está completando 45 anos de atividades em meio a
ampliações para o desenvolvimento de veículos inéditos

SUV mais vendido do Brasil recebe mais equipamentos 
para continuar na trilha do sucesso
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Notas

Ford Ranger 2020 ganha nova
suspensão e amplia o conforto no

asfalto e fora de estrada

Audi do Brasil oferece reposição gratuita 
de grade frontal inferior para clientes

A Kia Motors lançou uma grande 
oferta para o Cerato 2019: até o 
dia 31 de julho, a marca está ofe-
recendo bônus promocional de 
R$ 8.000,00 na compra dos mo-
delos zero-quilômetro do sedã.
Com a condição especial, o Cera-
to está disponível na rede de con-
cessionárias de R$ 80.990,00 por 
R$ 72.990,00 à vista, ou entrada 
de 50% mais financiamento de 

36 meses, com primeira parcela 
para outubro de 2019.
Diretor de Vendas da Kia Mo-
tors do Brasil, Ary Jorge Ribeiro 
destaca que esta é uma oportuni-
dade única para adquirir o sedã, 
reconhecido mundialmente pelo 
design inovador e pela qualida-
de de acabamento superior em 
relação aos demais modelos da 
categoria. 

A Copa Troller realiza neste final de 
semana (26 e 27 de julho) seu primeiro 
rali em Pouso Alegre, no sul de Minas 
Gerais, com 115 carros inscritos, recor-
de da atual temporada. Exclusivo para 
utilitários Troller T4, o campeonato 
chega à terceira etapa com previsão 
de tempo seco e frio, desbravando as 
belas paisagens da região em roteiros 
com graus de dificuldade diferentes 
para cada categoria.
Com um total de 150 km, as trilhas 
devem ser percorridas em cerca de 
cinco horas, passando por trechos de 
montanha e fazendas de café em Pou-
so Alegre, Cachoeira Paulista e Santa 
Rita do Sapucaí. Além das categorias 

competitivas – Master, Graduado, Tu-
rismo e Expedition –, o rali terá duas 
modalidades de passeio: a Calango, 
com obstáculos moderados para famí-
lias e iniciantes, e a Carcará, para quem 
prefere desafios off-road mais radicais.
Com o campeonato chegando à me-
tade – a prova final será em Ribeirão 
Preto, SP, em 21 de setembro –, este é o 
momento em que as duplas começam 
a definir suas posições na classificação. 
O espírito esportivo e de confraterni-
zação, porém, continua a ser a tônica 
da competição que tem organização 
profissional e é homologada pela CBA 
(Confederação Brasileira de Automo-
bilismo).

A Ford Ranger 2020 começa a 
chegar ao mercado com várias 
novidades, incluindo um sistema 
de suspensão redesenhado que 
aumenta o conforto de rodagem 
tanto no asfalto como fora de es-
trada. Esse conjunto refina a di-
rigibilidade da picape, conhecida 
pela força e robustez para enfren-
tar todo tipo de terreno.
A nova suspensão conta com 
barra estabilizadora e coxins re-
desenhados, longarinas do chassi 
reforçadas e ajustes diferentes de 
molas e amortecedores para cada 
versão. Ela melhora o controle de 
movimentação da carroceria em 
todo o curso do sistema, aprovei-
tando os seus limites máximos. 
O motorista sente a diferença, 
por exemplo, na suavidade ao 
transpor lombadas – as chamadas 

oscilações de baixa frequência –, 
assim como em terrenos aciden-
tados que geram trepidação – as 
frequências secundárias.
Outras características exclusi-
vas que diferenciam a Ranger no 
segmento são a capacidade de 
imersão de 800 mm, a força para 
rebocar até 3,5 toneladas e a dis-
posição para encarar rampas de 45 
graus. Ela também vem de série 
com controle eletrônico de estabi-
lidade e tração AdvanceTrac, com 
exclusivo sistema anticapotamen-
to que monitora a velocidade das 
rodas, o acelerador e a direção 
100 vezes por segundo para fazer 
as correções necessárias. Tem ain-
da controle adaptativo de carga, 
que garante a estabilidade com o 
veículo vazio ou carregado, e con-
trole de descida.

Com o objetivo de minimizar o 
número de furtos das grades fron-
tais inferiores, localizadas logo 
abaixo dos faróis, a Audi do Bra-
sil oferece aos clientes desde o 
início do mês a reposição gratuita 
destas peças no País. A campanha 
é válida para todos os proprie-
tários dos modelos A3, A4 e Q3 
a partir do ano de fabricação de 
2013.
Para solicitar a reposição da peça 
do veículo sem custos, o clien-
te deve apresentar o Boletim de 
Ocorrência com as informações 
do veículo e do ocorrido na con-
cessionária de sua preferência. A 
reposição é feita de forma ime-
diata e leva poucos minutos. O 

programa está vigente desde 1º 
de julho e permanecerá disponí-
vel por tempo indeterminado.
A empresa estima que, atualmen-
te, 90% da reposição destas peças 
pode ter motivação nos casos de 
furtos.
Segundo José Sétimo Spini, di-
retor de pós-vendas da Audi do 
Brasil, “a estratégia com esta 
ação é simples: se o cliente repõe 
a peça sem custo em uma con-
cessionária, o interesse pelo furto 
diminuirá porque o item não terá 
mercado e os clientes não terão 
mais este problema. Esta é mais 
uma ação que comprova que a 
Audi coloca o cliente no centro 
de suas ações”.

Kia oferece bônus de R$ 8 mil 
para o Cerato neste mês de julho

Copa Troller promove o Primeiro Rali em Pouso 
Alegre com número recorde de inscritos
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Copa HB20 anuncia mudanças
no calendário 2019

A Copa HB20 anunciou na úl-
tima quarta-feira a mudança de 
duas praças na temporada 2019: 
a quinta etapa, originalmente 
marcada para o dia 6 de outubro 
em Tarumã, passa a acontecer em 

Cascavel, enquanto a sexta etapa, 
agendada para o dia 27 do mes-
mo mês, foi transferida de Curiti-
ba para o Velopark. Ambas serão 
disputadas ao lado da Copa Truck 
e do Mercedes-Benz Challenge.
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O Jornal WebSeminovos digital, pede total 
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e lugares seguros e de preferência com 
pagamento via transferência bancária, 
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Aqui no WebSeminovos trabalhamos com 
toda a atenção para te ajudar fazer uma 
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Jaguar XE SV Project 8 é o sedã
mais rápido do mundo

O navegador Amyr Klink partiu 
no último domingo, dia 28 de ju-
lho, para mais uma longa jornada. 
Ao volante do WR-V, o SUV com-
pacto da Honda ou ao guidão da 
X-ADV, a maxi-scooter da marca, 
ele vai percorrer os mais de sete 
mil quilômetros que separam os 
oceanos Atlântico e Pacífico. A 
viagem será feita em parceria com 
o jornalista especializado em au-
tomóveis Joel Leite, diretor do 
portal ECOInforme, realizador do 
projeto. 
A largada da expedição Honda – 
Pro Outro Lado da América foi 

em Paraty (RJ), de onde a dupla, 
acompanhada da travel influencer 
Flavia Vitorino e de uma equipe 
de produção de conteúdo, cruzará 
a América do Sul de leste a oes-
te até Lima, a capital peruana. O 
roteiro passará por quatro países 
– Brasil, Bolívia, Chile e Peru – 
visitando os pedaços mais cênicos 
do continente, como o pantanal 
mato-grossense, no Brasil, o salar 
de Uyuni, na Bolívia, o deserto 
do Atacama, no Chile, a reserva 
nacional las Vicuñas, também no 
Chile, e a reserva nacional de Pa-
racas, no Peru.

Amyr Klink vai do Atlântico ao Pacífico

O Jaguar XE SV Project 8, desen-
volvido pela Divisão de Veículos 
Especiais da Jaguar Land Rover, de-
monstrou toda sua potência e espor-
tividade ao bater seu próprio recorde 
como sedã de produção mais rápido 
em uma volta no emblemático cir-
cuito de Nürburgring Nordschleife, 
na Alemanha.
O modelo completou os 20.832 me-
tros da pista em apenas 7 minutos e 

18.361segundos, 2,9 segundos mais 
rápido que seu recorde anterior, re-
gistrado em novembro de 2017. O 
tempo marcado nesta semana é 7 se-
gundos mais rápido do que qualquer 
outro sedã de produção.
O Project 8 é, também, o primeiro 
veículo a fixar um recorde oficial na 
classe de carros de produção médios 
de Nürburgring, fazendo a volta em 
7min e 23.164s.
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Lançamentos

Novos Sandero, Logan e Stepway da
linha 2020 chegam com design renovado

Na traseira o Stepway ganhou novas lanternas com luzes de LED
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Nova assinatura luminosa com luzes diurnas de LED ao redor dos faróis.
Novo câmbio automático CVT X-Tronic. Quatro airbags de série em todas as versões

Com uma trajetória de suces-
so no Brasil, a linha 2020 do 
Sandero, Logan e Stepway 

chega ao mercado com novo design, 
mais conforto e mais segurança sem 
abrir mão das qualidades reconheci-
das pelos clientes como amplo espa-
ço interno,  robustez e baixo custo 
de manutenção.  
Com design renovado, desenvolvi-
do pelo Renault Design Center São 
Paulo, Sandero, Logan e Stepway 
têm novos para-choques dianteiros 
e uma nova assinatura luminosa 
com luzes diurnas de LED, no for-
mato de “C” ao redor dos faróis, que 
alonga a dianteira e faz com que os 
modelos sejam reconhecidos à dis-
tância. Alinhado com a nova iden-
tidade mundial da marca, a nova 
grade agora traz detalhes cromados, 
transmitindo elegância.
Sandero e Stepway também têm no-
vas lanternas traseiras de LED, com 
novo formato que invadem a tampa 
do porta-malas, dando personalida-

Por: Carlos Eduardo Silva
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de e dinamismo aos modelos.
O interior de todos os modelos é 
composto por novos materiais, o 
teto por exemplo agora é escuro, o 
que dá a sensação de um ambiente 
mais sofisticado. As portas têm aca-
bamento em tecido ou couro, de-
pendendo da versão. O volante em 
couro tem detalhes em cromo ano-
dizado, dando um toque de esporti-
vidade.  
Os bancos também são novos e têm 
novos padrões de revestimentos em 
todos os modelos, com estilo mais 
moderno e minimalista. Mais largos 
e com espumas mais espessas em 
um formato que garante mais con-
forto e ergonomia.
Agora Sandero, Logan e Stepway 
com motor 1.6 SCe passam a ter ver-
sões com o novo câmbio automático 
CVT X-Tronic, que agrada aqueles 
que buscam conforto na condução 
do dia a dia, principalmente no trân-
sito urbano. Como este câmbio não 
tem trocas de marchas, a condução é 
sempre suave.
No quesito segurança, todas as ver-
sões de Sandero, Logan e Stepway 
trazem de série quatro airbags (dois 
frontais e dois laterais), além de 
duas fixações Isofix para cadeiri-
nhas infantis no banco traseiro e 
estrutura da carroceria reforçada. 
As versões equipadas com o câm-
bio CVT X-Tronic, e também a 
esportiva R.S. 2.0, oferecem, ain-
da, controle eletrônico de estabili-
dade (ESC) e assistente de partida 
em rampas (HSA), proporcionando 
mais segurança.
Todas as versões com câmbio CVT 
X-Tronic trazem ainda de série ro-
das de 16 polegadas e novos deta-
lhes externos, como as molduras nas 
caixas de rodas, que os diferenciam 
das versões com câmbio manual. 
Sandero, Logan e Stepway são equi-
pados com Media Evolution, a nova 
central multimídia com   tecnologia 
Android Auto e Apple Carplay, per-

mitindo usar Spotify, Waze, Google 
Maps (Android Auto) e áudios de 
Whatsapp na tela de sete polegadas 
touchscreen capacitiva, com melhor 
precisão do toque. O Media Evolu-
tion ainda traz as funções Bluetooth, 
câmera de ré (em algumas versões), 
Eco Scoring e Eco Coaching – que 
ajudam o motorista a economizar 
combustível auxiliando na maneira 
de dirigir –, acessadas diretamente 
no carro.  
Outra novidade em todas as versões 
é a chave tipo canivete, com coman-
do de abertura e fechamento das 
portas. Além de prática e moderna, 
esconde a parte metálica quando 
não está sendo usada, ocupando me-
nos espaço na hora de guardar no 
bolso ou na bolsa. 
A nomenclatura das versões passa a 
seguir a mesma usada globalmente 
pela Renault: Life, Zen, Intense e 
Iconic (disponível apenas para Ste-
pway e Logan). Os motores são os 
eficientes 1.0 SCe, de três cilindros, 
e o 1.6 SCe.
Outra novidade dos três modelos 
é que eles serão vendidos também 
pela Loja Renault (loja.renault.com.
br), como já acontece com o Kwid, 
que inovou ao lançar, em 2018, a 
mais completa plataforma para a 
compra de veículos.
 

SANDERO

Desde que foi lançado no Brasil, 
o Sandero se tornou referência no 
mercado pelos maiores espaço in-
terno e maior porta-malas da cate-
goria, além de  robustez. Agora na 
linha 2020, o hatch manteve todas 
as qualidades, mas ganhou mais 
sofisticação, itens de conforto e se-
gurança.
O Sandero tem o maior comprimen-
to (4.070 mm), o maior entre-eixos 
(2.590 mm) e o maior porta-malas 
da categoria (320 litros). Essas me-
didas garantem que cinco passagei-

Mais alto o Stepway passa para a categoria dos SUV`s

Seus motores são os 1.0 SCe  e o 1.6 SCe

Na frente detalhe nos faróis agora com assinatura em LED no formato C

ros tenham conforto a bordo e ainda 
espaço para acomodar a bagagem.
A gama do Sandero na linha 2020 
tem opções para todas as necessi-
dades. O  modelo é oferecido nas 

versões: Life (com motor 1.0 SCe 
e câmbio manual), Zen (com mo-
tor 1.0 SCe ou 1.6 SCe e câmbio 
manual ou CVT X-Tronic), Intense 
(com motor 1.6 SCe e câmbio CVT 
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Têm novos para-choques dianteiros e uma nova assinatura luminosa com luzes diurnas de LED, no formato de “C” ao redor dos faróis

Novas lanternas traseiras de LED, com novo formato que invadem a tampa do porta-malas, dando personalidade e 
dinamismo aos modelos

O interior é composto por novos materiais, o teto por exemplo agora é 
escuro, o que dá a sensação de um ambiente mais sofisticado

Os câmbios com versões automático CVT X-Tronic ou manual

X-Tronic) e R.S. 2.0 (com motor 2.0 
e câmbio manual de seis marchas).
Confira abaixo os principais itens de 
série de cada versão do Sandero:

Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags 
(dois frontais e dois laterais), Isofix, 
direção eletro-hidráulica, ar-condi-
cionado, vidros dianteiros elétricos, 
travas elétricas, chave canivete e ro-
das de 15 polegadas.
Zen 1.0 (R$ 49.990) e Zen 1.6 (R$ 
55.990): Todos da versão Life mais 
Media Evolution, comando satélite 
no volante, sensor de estacionamen-
to, ajustes de altura do banco e vo-
lante, computador de bordo, alarme, 
vidros elétricos com `one touch` e 
Stop&Start (exclusivo motor 1.6 
SCe manual).
Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 62.990): 
Todos os itens da Zen manual mais 
câmbio automático CVT X-Tronic, 
controle eletrônico de estabilida-
de (ESC), assistente de partida em 
rampas (HSA), rodas de 16 polega-
das Flexwheel e molduras nas cai-
xas de roda.
Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 
65.490): Todos os itens da versão 
Zen CVT mais ar-condicionado au-
tomático, câmera de ré, faróis de 

neblina, vidros traseiros elétricos, 
retrovisores elétricos, piloto auto-
mático (controlador e limitador de 
velocidade) e rodas de liga leve de 
16 polegadas diamantadas.
R.S. 2.0 (R$ 69.690): Todos os itens 
da Zen manual mais assistente de 
partida em rampas (HSA); controle 

eletrônico de estabilidade (ESP), ar-
-condicionado automático, câmera 
de ré, retrovisores elétricos, vidros 
traseiros elétricos, piloto automáti-
co (controlador e limitador de velo-
cidade) e rodas de liga leve de 17 
polegadas na cor preta diamantadas. 
A pintura branca é de série.

LOGAN

Quando chegou ao Brasil em 2007, 
o Renault Logan rapidamente caiu 
no gosto dos consumidores. O mo-
delo inovou em seu segmento, mos-
trando que é possível um produto 
oferecer amplo espaço interno, ro-
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bustez mecânica, baixo custo de 
manutenção sem precisar que se pa-
gue a mais por isso. Agora na linha 
2020, e mantendo as características 
que fizeram do Logan um sucesso, o 
sedã traz mais conforto com a opção 
do câmbio automático CVT X-Tro-
nic, mais segurança com os quatro 
airbags de série em todas as versões 
e um novo visual.
Nas versões com câmbio CVT 
X-Tronic (Intense e Iconic) o sedã 
tem altura elevada da carroceria e 
molduras nas caixas de roda que dão 
mais imponência ao modelo, além 
de rodas de 16 polegadas.
O espaço interno continua sendo um 
dos pontos fortes do sedã e uma im-
portante vantagem em relação aos 
competidores diretos. Cinco pesso-
as viajam confortavelmente, com 
folgas para os joelhos, ombros e 
cabeça, graças principalmente à boa 
distância entre-eixos de 2.635 mm, 
que supera a medida dos seus prin-
cipais concorrentes. O amplo espa-
ço interno também é percebido no 
porta-malas, de 510 litros, um dos 
maiores do segmento.

Confira abaixo os principais itens de 
série de cada versão do Logan:
Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags 
(dois frontais e dois laterais), Isofix, 
direção eletro-hidráulica, ar-condi-
cionado, vidros dianteiros elétricos, 
travas elétricas, chave canivete e ro-
das de 15 polegadas.
Zen 1.0 (R$ 53.490) e Zen 1.6 (R$ 
59.490): Todos da versão Life mais 
Media Evolution, comando satélite 
no volante, sensor de estacionamen-
to, ajustes de altura do banco e vo-
lante, computador de bordo, alarme, 
vidros elétricos com “one touch” e 
Stop&Start (exclusivo motor 1.6 
SCe manual).
Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 66.490): 
Todos os itens da Zen manual mais 
câmbio automático CVT X-Tronic, 
controle eletrônico de estabilida-
de (ESC), assistente de partida em 
rampas (HSA), rodas de 16 polega-
das Flexwheel e molduras nas cai-
xas de roda.
Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 
68.990): Todos os itens da versão 
Zen CVT mais ar-condicionado au-
tomático, câmera de ré, faróis de 

A frente do Sandero também ganhou visual novo

O interior de todos os modelos é composto por novos materiais, o teto 
por exemplo agora é escuro, o que dá a sensação de um ambiente mais 
sofisticado

A Traseira também visual novo com lanternas em LED

neblina, vidros traseiros elétricos, 
retrovisores elétricos, piloto auto-
mático (controlador e limitador de 
velocidade) e rodas de liga leve de 
16 polegadas diamantadas.
Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 
71.090): Todos os itens da Intense 
CVT X-Tronic mais bancos de cou-
ro, sensor de chuva e sensor de lu-
minosidade.

STEPWAY

O visual do Stepway sempre foi um 
dos diferenciais do modelo. A maior 
altura do solo – 185 mm, 45 mm a 
mais que o Sandero com câmbio 
manual – facilita a condução do dia 
a dia, encarando as valetas e lomba-
das das cidades. A posição de dirigir 
elevada é outro destaque do modelo.
Agora na linha 2020, o modelo está 
mais robusto com um novo para-
-choque dianteiro com apliques em 
cromado nos faróis de neblina e skis 
(dianteiros e traseiros) na cor prata, 
que reforçam ainda mais o visual 
SUV. As lanternas com tecnologia 

em LED, com máscara preta, con-
ferem um estilo único ao Stepway, 
com uma assinatura luminosa ex-
clusiva.  
O Stepway 2020 traz novas rodas de 
16 polegadas bíton diamantadas, na 
cor cinza Erbe, contribuindo para o 
visual diferenciado do modelo.
Internamente, o veículo tem ele-
mentos que reforçam através do 
estilo a identidade diferenciada do 
modelo, como a assinatura Stepway 
em baixo relevo no detalhe em cro-
mo acetinado do volante, além da 
identificação 3D e baixo relevo nos 
bancos e elementos de cor.
O Stepway tem motor 1.6 SCe e três 
versões de acabamento: Zen, com 
câmbio manual, Intense com câm-
bio CVT X-Ttronic, e Iconic, com 
câmbio CVT X-Tronic.
Lançado em 2008, um ano após a 
chegada do Sandero ao mercado 
brasileiro, o Stepway se destacava 
por seu alto nível de robustez. Esse 
atributo foi um dos pilares de todo 
o processo de desenvolvimento da 
base mecânica realizado pela equipe 
de profissionais do Renault Tecno-
logia América (RTA), que fica com-
plexo Ayrton Senna, em São José 
dos Pinhais (PR).
No total, mais de 160 mil Stepway 
já foram vendidos. Sucesso desde 
seu lançamento, o veículo é hoje um 
dos mais vendidos entre os compac-
tos aventureiros, com 23% de parti-
cipação no segmento em 2019.
Assim como o Sandero e o Logan, o 
Stepway também vem completo de 
fábrica. O único opcional fica por 
conta da pintura branca ou metáli-
ca. O bege Dune estreia como cor 
exclusiva do Stepway, que também 
é oferecido nas cores cinza Cassio-
pée, branco Glacier, prata Étoile, 
preto Nacré e vermelho Vivo.
 
Confira abaixo os principais itens de 
série de cada versão do Stepway:
Zen 1.6 (R$ 61.190): quatro airbags 
(dois frontais e dois laterais), Isofix, 
sensor de estacionamento, direção 
eletro-hidráulica, ar-condicionado, 
alarme, faróis de neblina, chave ca-
nivete, rádio, Stop&Start e rodas de 
16 polegadas Flexwheel.
Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 
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70.990): Todos os equipamentos da 
versão Zen mais Media Evolution, 
controle eletrônico de estabilida-
de (ESC), assistente de partida em 
rampas (HSA), ar-condicionado au-
tomático, câmera de ré, vidros tra-
seiros elétricos, retrovisores elétri-
cos, piloto automático (controlador 
e limitador de velocidade) e rodas 
de liga leve 16 polegadas bíton dia-
mantadas.
Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 
73.090): Todos os itens da Intense 
CVT mais bancos de couro, sensor 
de chuva, sensor de luminosidade e 
rodas de liga leve 16 polegadas bí-
ton diamantadas.
  

CÂMBIO CVT X-TRONIC 

O câmbio CVT X-Tronic propor-
ciona o máximo conforto, especial-
mente para grandes centros urba-
nos. Um de seus diferenciais é um 
software de gerenciamento que dá 
a opção ao condutor de reproduzir 
seis marchas virtualmente. A trans-
missão CVT X-Tronic oferece, em 
todas as versões, a possibilidade de 
troca manual na alavanca de câm-
bio. Ao motorista, cabe posicionar 
a manopla à esquerda para assumir 
o controle. A opção traz vantagem 
em performance, especialmente nas 
ultrapassagens e arrancadas.
Pensando no conforto, há o sistema 
Lock-up com Active Slip Control. 
Neste sistema, a polia é liberada de 
forma gradual para que o torque seja 
transmitido de forma linear. Essa 
característica garante acelerações 
com respostas mais vigorosas e sem 
alternâncias, pois “segura” a polia e 
a solta de forma gradual para que o 
torque seja transmitido de forma li-
near e rápida.
 

MOTOR SCe

Desenvolvidos pela Renault Tecno-
logia Américas (RTA) e produzidos 
no Complexo Ayrton Senna, no Pa-
raná, os motores 1.0 SCe e 1.6 SCe 
se destacam pelo maior desempe-
nho e prazer ao dirigir.
O 1.0 SCe 12V de três cilindros tem 
duplo comando de válvulas variável 
na admissão e no escape, tecnologia 
inédita entre os motores de entrada, 
oferecendo 90% do torque máximo 
(10,5 kgfm) já a 2.000 rpm. A po-
tência é de 82 cv com etanol.
Já o 1.6 SCe 16V de quatro cilindros 
traz duplo comando de válvulas va-
riável na admissão, injetores posi-
cionados no cabeçote que garantem 
alta eficiência e bom desempenho 
desde as baixas rotações. A potência 
máxima é de 118 cv com etanol e o 
torque é de 16 kgfm.
O motor 1.6 SCe traz ainda o sis-
tema Stop&Start, na versão com 
câmbio manual, que desliga o auto-
móvel automaticamente em semáfo-
ro ou outras paradas. Este moderno 
sistema, muito comum em carros 
topo de gama, garante uma econo-
mia de até 5% de combustível.
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Campo de provas da GM faz 45 anos 
com ampliações para o desenvolvimento 

de novos produtos e tecnologias
Investimentos somam R$ 60 milhões e incluem instalações e equipamentos extras para validação 

de sistemas avançados de conectividade, segurança e eficiência energética

O Campo de Provas da GM 
está completando 45 anos 
de atividades em meio a 

ampliações para o desenvolvimen-
to de veículos inéditos e tecnolo-
gias inovadoras de conectividade, 
segurança e eficiência energética. 
Novidades que vão estrear com os 
próximos lançamentos da Chevro-
let no país.
Foram investidos nesta nova fase 
cerca de R$ 60 milhões, que in-
cluem a adição de equipamentos 
para os sete laboratórios, como o 
de motores e de eletroeletrônica, e 
a construção da décima sétima pista 
de teste – ao todo, o complexo ocu-
pa uma área equivalente a 160 mil 
campos de futebol. 
“O Campo de Provas da GM con-
quistou um novo patamar de prota-
gonismo para a companhia devido 
as contribuições ao desenvolvimen-
to de uma nova família global de ve-
ículos que está por vir. 
O Onix mostrou que a engenharia 
brasileira é referência mundial na 
concepção de carros compactos de 
sucesso”, explica Ricardo Fanucchi, 
diretor do complexo localizado em 
Indaiatuba, no interior de São Paulo.
Outro foco importante do CPCA 
(Campo de Prova da Cruz Alta, 
nome de batismo do local) é a va-
lidação de itens avançados de co-
nectividade, segurança e eficiência 
energética. 
“Queremos continuar democrati-
zando novas tecnologias, como a 

Da Redação

internet veicular, os motores turbi-
nados de alto rendimento e baixo 
consumo de combustível, além de 
equipamentos eletrônicos e até au-
tônomos de segurança”, detalha o 
executivo. 

Mais uma pista de teste

A recém-construída Rampa Es-

tendida é outro exemplo de que 
o Campo de Provas da GM está 
em constante modernização e 
ampliação. 
Com diferentes ângulos de inclina-
ção para simular longas subidas, a 
nova pista está sendo utilizada para 
complementar os parâmetros de 
calibração de sistemas eletrônicos, 
que vão se tornar mais comum em 

modelos de produção regional. A 
instalação auxilia ainda nos testes 
de durabilidade, melhorando a cor-
relação com o uso em campo.
Esta é a décima sétima pista. So-
madas, elas se aproximam dos 44 
quilômetros. Já os sete laborató-
rios, as oficinas e outras edificações 
de apoio ocupam uma área de 27 
mil metros quadrados.
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O propósito de toda essa estrutura 
é desenvolver e validar um veículo 
para que ele resista às mais varia-
das condições de pavimento, clima 
e tráfego que irá enfrentar ao longo 
de sua vida útil.
O CPCA também é referência mun-
dial na GM quanto ao desenvolvi-
mento de sistemas de suspensão, 
freios e direção, calibração de mo-
tores, assim como experimentos de 
durabilidade. 
“Nossos produtos contam com o 
mais alto nível de desenvolvimen-
to virtual para itens estruturais e 
tecnológicos, contudo o acerto 
dinâmico do veículo precisa ser 
feito em condições reais por pro-

fissionais que saibam tirar o má-
ximo da performance dentro das 
características de dirigibilidade 
desejadas pelo consumidor”, des-
taca Emerson Fischler, diretor de 
engenharia da GM.
Além de auxiliar no desenvolvi-
mento de tecnologias e projetos 
futuros da empresa também glo-
balmente, o CPCA é de extrema 
importância no aprimoramento 
constante de modelos Chevrolet já 
à disposição no mercado.
Isso ajuda a entender o porquê, 
no Brasil, os carros da marca são 
reconhecidos pelo elevado nível 
de robustez, conforto e segurança 
veicular.
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Lançamento

Jeep lança Renegade 2020  
SUV mais vendido do Brasil recebe mais equipamentos para continuar na trilha do sucesso, após 
mais de 200 mil unidades. Maior novidade são as inéditas lanternas traseiras de LED já a partir 

da versão Longitude Flex, que também ganha os faróis full LED de série

O Novo Jeep Renegade foi 
lançado em outubro passa-
do e dois meses depois já 

assumia a liderança de vendas em 
SUVs, ocupada em 2017 e 2018 
pelo Jeep Compass. O utilitário-es-
portivo compacto da Jeep continua 
na ponta do mercado e fechou o 
primeiro semestre deste ano com 
33.048 emplacamentos, fazendo-o 
ultrapassar a marca de 200 mil uni-
dades comercializadas no Brasil. 
Para manter esse bom momento, o 
Renegade traz boas novidades para 
a linha 2020.
A principal é a chegada das lanter-
nas traseiras de LED, que passam 
a ser item de série desde a versão 
Longitude Flex. Elas dão um toque 
mais moderno ao design mas sem 
perder as referências à história da 
Jeep, graças ao formato quadra-
do – herança aplicada também no 
Wrangler – e ao “X” estilizado, 
que remete aos traços dos galões 
de combustível dos antigos Jeep 
Willys militares, chamados de “jer-

ry can”. As novas lanternas de LED 
equipam ainda as versões Limited, 
Longitude diesel e Trailhawk.
Todas as unidades Longitude (flex 
e diesel) agora brilham mais com 
o conjunto ótico dianteiro de LED, 
formado pelos faróis principais e de 
neblina. Com fluxo luminoso 50% 
mais eficiente que as lâmpadas ha-
lógenas, esse sistema de ilumina-
ção havia entrado na linha 2019 do 
Jeep Renegade como opcional nas 
versões Longitude e equipamento 
de série nas configurações de topo 
Limited (flex) e Trailhawk (diesel).

Sport com Uconnect 7”

O Renegade Sport 2020 recebeu 
alarme perimétrico de série e um 
novo pacote opcional muito atraen-
te. Chamado de Uconnect, ele é for-
mado por central multimídia de 7 
polegadas compatível com Android 
Auto e Apple CarPlay, ar-condicio-
nado digital dual zone (com opção 
de controle na tela) e sensores tra-

Da Redação

Novidade para as lanternas traseiras 
de LED, que passam a ser item de 
série desde a versão Longitude Flex, e  
na dianteira agora com novo conjunto 
ótico dianteiro de LED, formado pelos 
faróis principais e de neblina
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seiros de estacionamento. Tudo por 
competitivos R$ 4 mil.
Esses três equipamentos ainda se 
destacam nos outros packs da ver-
são Sport: Night Eagle e WSL, esta 
uma edição limitada a 500 unida-
des. O primeiro sai por R$ 7 mil 
e inclui ainda pintura metálica, 
acompanhando o acabamento preto 
em vários itens como rodas, teto, 
logotipos e molduras internas. Por 
sua vez, o segundo custa R$ 9,6 
mil, englobando pintura perolizada 
Branco Polar, bancos de couro, os 
mesmos detalhes escuros do Night 
Eagle, além de adesivo de capô, 
emblemas da WSL, barras transver-
sais de teto e rodas do Trailhawk.
Nas versões Longitude e Limited, o 
comprador ganhou mais uma opção 
para a cabine, com a entrada da cor 
marrom para os bancos de couro. O 
novo tom é opcional de R$ 1.200. 
O revestimento de couro preto con-
tinua de série nessas configurações, 
bem como na Trailhawk.

Verdadeiro SUV

O Jeep Renegade é o verdadei-
ro SUV compacto, sendo o único 
a não derivar de carro de passeio. 
Projetado desde o início para ser 
um utilitário-esportivo, sua car-
roceria robusta o permite receber 
outras exclusividades no segmento, 
como motor turbo diesel, câmbio 
automático de nove marchas, tra-
ção 4x4 com reduzida, controle de 

descida e seletor de terrenos, além 
da suspensão independente nas 
quatro rodas em todas as versões.
O modelo ainda também se des-
taca na categoria por ter a maior 
tela multimídia do segmento, de 
8,4 polegadas, já a partir da versão 
Longitude Flex, e a roda com maior 
diâmetro – aro 19” na configuração 
Limited. O Jeep Renegade também 
foi o primeiro veículo nacional a 
obter cinco estrelas para proteção 
de adultos e crianças nos testes 
do programa independente Latin 
NCAP.

O Jeep Renegade é um SUV compacto, sendo o único a não derivar de 
carro de passeio
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Nova Kawasaki Z 400, versão naked da 
‘Ninjinha’, chega por R$ 22.990
Mais leve e potente, nova geração tem novidades no motor, chassi e design

e começa a ser vendida em meados de agosto

TEXTO: INFOMOTO
FOTOS: Divulgação

Mundo Moto

A Kawasaki anunciou a che-
gada da Z 400 ao Brasil. A 
nova geração da naked usa 

o motor de dois cilindros e 399 cc 
que equipa a sua “irmã” esportiva 
Ninja 400, mas não tem carenagem. 
A Z 400 chega ao Brasil em mea-
dos de agosto com preço sugerido 
de R$ 22.990. O modelo tem como 
atrativos a facilidade de pilotagem, 
design imponente e peso reduzido.
A nova moto da Kawasaki mostra 
que o fabricante está um passo à 
frente das concorrentes no seg-
mento das compactas premium. No 
Brasil, a Z400 terá a concorrência 
da Yamaha MT-03 que usa motor 
de dois cilindros, porém com 42 cv 
e a KTM 390 que tem 44 cv potên-
cia, mas é equipada com um mono-
cilíndrico.
O motor de dois cilindros parale-
los da Z 400 tem 399 cm³ e atinge 
a potência máxima de 48 cavalos. 
Porém o grande atrativo é o tor-
que próximo de 4 kgf.m. Tal ca-

O câmbio de seis marchas da Kawasaki Z 400 tem embreagem 
antideslizante

O piloto da Kawasaki Z 400 conta com guidão largo e comandos que che-
gam naturalmente às mãos

O câmbio de seis marchas da Kawasaki Z 400 tem embreagem antidesli-
zante
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Farol em LED e piscas pontiagudos conferem um ar agressivo à nova 
Kawasaki Z 400

Display mostra marcha engatada e avisa se piloto da Kawasaki Z 400 eco-
nomiza combustível

O porte impressiona, mesmo assim a Kawasaki Z 400 é fácil de pilotar

Banco a apenas 77 do 
solo é um fator que facili-
ta a pilotagem da Z 400

A distância do solo, apenas 14 cm, exige cuidado para não raspar as 
partes baixas da Kawasaki Z 400

racterística facilita a pilotagem, 
pois não exige muita aceleração 
nas arrancadas ou ultrapassagens. 
Outra novidade herdada da Ninja 
400, que tem câmbio de seis mar-
chas, é a embreagem deslizante 
que evita derrapagens em caso de 
reduções fortes ou engates erra-
dos de marchas.

Ciclística e Peso

O quadro de aço em treliça remete 
ao desenho da superesportiva H2 
e usa o motor como elemento es-
trutural. O entre-eixos curto (1.369 
mm) e o centro de gravidade baixo 
facilitam a pilotagem em velocida-
des reduzidas e as mudanças de di-
reção em meio ao trânsito travado.
A suspensão usa garfo telescópi-
co na dianteira (curso de 120 mm) 
e monoamortecedor na traseira 
com cinco regulagens e 130 mm 
de curso. O conjunto de freios 
tem disco dianteiro de 310 mm e 
210 mm na traseira com sistema 
ABS de série. 
As rodas de liga ganharam novos 
desenhos e têm 17 polegadas de 
diâmetro. Elas usam pneus 110/70, 
na dianteira, e 150/60, na trasei-
ra. Segundo a Kawasaki, o design 

mais afilado da Z400, suas novas 
rodas e até o conjunto de escape 
mais “enxuto” foram capazes de 
manter o peso de 167 kg. “Baixo 
considerando o porte da moto”, in-
forma a empresa em seu comunica-
do à imprensa.
Na busca por uma posição con-
fortável de pilotagem o fabricante 
instalou um guidão largo, pedalei-
ras não tão recuadas e assento a so-
mente 78 cm do solo. 
O enorme painel tem design ino-
vador e de fácil leitura ao misturar 
mostradores analógicos e digitais. 
O mostrador destaca a marcha en-
gatada e ainda avisa se o piloto está 
sendo econômico em sua tocada, o 
tal aviso “ECO”.
A julgar pelos dados técnicos da 
Kawasaki Z400 ela tem tudo para 
fazer o mesmo sucesso experi-
mentado pela sua “irmã menor”, a 
Z 300. Ela vendeu mais do que a 
Ninja 300 no Brasil. 
Sua principal concorrente será a 
Yamaha MT-03, a mais vendida do 
segmento, mas que tem motor me-
nor e menos potente, por um preço 
inferior, R$ 22.290. Mas como sa-
bemos “cilindrada” e potência são 
fortes apelos de venda junto aos 
motociclistas brasileiros.
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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
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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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