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Picape da VW é a 
mais potente  
da categoria 

graças ao  
novo motor 

que passa 
a equipar 

versão Highline

Sedã da Fiat chega em cinco versões 
para encarar uma disputa acirrada com o 
VW Virtus Preço inicial é de R$ 53.990,00ri
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empestades fortes de neve, na semana an-
terior à abertura, parecem ter proporciona-
do um alento ao Salão de Genebra, que se 
encerra no próximo domingo. Essa exibição 
anual vem sofrendo forte retração de ren-
tabilidade, a exemplo de outros salões, mas 

mantém seu charme de exposição enxuta e atraente. 
Esta edição está bem recheada por mais de 20 lança-
mentos mundiais de peso.

Frenesi elétrico continua como elemento importan-
te em vários estandes, mas começa a perder algum fô-
lego. Fabricantes – BMW, Nissan, Renault e Tesla – que 
se anteciparam nessa corrida tecnológica alcançaram, 
até agora, resultado financeiro bem aquém do imagi-
nado. Jaguar, por exemplo, estreou seu primeiro elétri-
co, o SUV médio I-Pace baseado no F-Pace, mas tratou 
de terceirizar a produção para a austríaca Magna Steyr, 
sem prever volumes. Nissan estreou o crossover elétrico 
IMx Kuro.

Volkswagen completou sua família conceitual I.D. 
de modelos elétricos com o Vizzion, previsto para en-
trar em linha em 2022. Será o modelo topo de gama 
e graças à arquitetura enxuta típica pode oferecer 
relação espaço interno/externo bem superior à con-
vencional. Também anunciou início do serviço próprio 
de transporte compartilhado chamado MOIA. Renault 
EZ-GO, micro-ônibus autônomo conceitual, igualmente 
entra nessa onda de mobilidade alternativa.

Ainda na vertente elétrica, 
Porsche tem o Mission E Cross 
Turismo de linhas inspiradas no 
sedã-cupê Panamera e tração 
4x4. Espera-se que versão defi-
nitiva não se renda à “síndrome 
dos penduricalhos”, pois o exibi-
do em Genebra recebeu apliques 
nos arcos de rodas.

Entre os carros convencio-
nais um dos destaques é a nova 
geração do Audi A6, de linhas 
equilibradas e atraentes. Merce-
des-Benz não ficou para trás. Um 
dos modelos que mais chama 
atenção é o sedã-cupê de quatro 
portas AMG GT-R. Há, também, 
nova geração do Classe A e revi-
talização do Classe C a ser pro-

Diversificado Salão 
de Genebra 2018 

duzido em Iracemápolis (SP). BMW reformulou o X4, su-
avizando as linhas traseiras volumosas, com montagem 
prevista em Araquari (SC); apresentou, em estágio de 
pré-produção, o elegante M8 Grand Coupé.

Entre os carros que interessam ao mercado brasi-
leiro de grande volume, destaque para o C4 Cactus, se-
gunda geração. A Citroën confirmou produção em Porto 
Real (RJ). Lançamento previsto para o terceiro trimestre 
e, esperam-se, vidros de descer nas portas traseiras 
sem o sistema basculante original. Ford Ka apareceu 
em espaço meio escondido no estande com retoques 
visuais também previstos para o modelo brasileiro, in-
clusive no interior.

Skoda Vision, embora bem disfarçado principal-
mente na parte interna, antecipa o VW T-Cross a ser 
produzido em São José dos Pinhais (PR), a partir de ja-
neiro do próximo ano. Ambos usam arquitetura MQB e 
mesma distância entre eixos do Virtus.

Outros modelos novos em Genebra que serão im-
portados: quarta geração do Hyundai Santa Fe ganhou 
linhas mais rebuscadas, Peugeot 508 demonstra enri-
quecimento estilístico da marca francesa e Lexus UX, 
boa evolução do CT200 Hybrid.

O Salão reserva um bom espaço para supercarros 
esporte. Este ano, a desconhecida Corbellati promete 
lançar um cupê de 1.800 cv que seria o de maior potên-
cia do mercado, sem revelar pormenores. Se vai vingar, 
é outra história.

T
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RODA VIVA

VELOCIDADE de mudanças 
na mobilidade faz surgir previ-
sões surpreendentes. Hoje, Apple 
é a empresa de maior valor de 
mercado no mundo, cerca de US$ 
900 bilhões. Porém, diversificação 
dos grupos automobilísticos e seu 
crescimento na área de serviços 
podem mudar isso dentro de 10 
a 15 anos. Estimativa de Herbert 
Diess, da VW, em entrevista à Au-
tomotive News.

RENAULT inaugurou nova ala 
na fábrica no Paraná: injeção de 
alumínio para componentes do 
motor 1.6 L, que representa 60% 
das unidades produzidos. Encerra 
final do ciclo de R$ 3 bilhões in-
vestidos. Novos aportes só serão 
definidos após conhecimento do 
programa federal Rota 2030. “Sem 
visão de futuro, não dá para saber 
onde e em que investir”, posição 
da empresa.

NOVO SUV da Jaguar, F-Pace 
estreia aqui como o modelo de 
entrada da marca. Motores 2.0 
turbo de 250 cv e 300 cv, da re-
cente série Ingenium de projeto 
próprio (antes eram da Ford). Seu 
comportamento, na avaliação de 
pista, é de grande agilidade pois 
tem apenas 1,65 m de altura e po-
sição ao volante próxima a de um 
automóvel. Preços de R$ 222.300 a 
278.080.

ÂNIMO da Nissan para impor-
tar segunda geração do létrico 
Leaf – bem melhor que a primeira 
e com o dobro de autonomia (300 
km) – veio de pesquisa encomen-
dada por ela mesma. Até 80% dos 
compradores do nosso continen-
te aceitariam a alternativa. Pro-
blema, como sempre, é preço em 
patamar desanimador.

PASSAT, agora, é importado em 
versão única, com um só opcional: 
teto solar. Preço de 164.620 e re-
cheado de equipamentos (de dois 
bancos elétricos a quadro de ins-
trumentos digital reconfigurável). 
Amplo espaço interno, ótimo por-
ta-malas e motor 2-litros turbo de 
220 cv de ótimap egada. Compete 
em segmento de grande oferta e 
compradores exigentes.





LANÇAMENTO

Oque já é bom pode sim 
ser melhorado. A prova 
disso quem está dando é 
a VW com o lançamento 
da Amarok, agora com um 

motorzão V6 que passa a equipa-la 
e a coloca como a picape mais po-
tente da categoria. A introdução da 
versão V6 Highline traz o motor 3.0 
TDI (turbodiesel) de 225 cv. Essa é a 
principal novidade do modelo, que 
já está nas concessionárias desde 
o final do mês passado, com preço 
sugerido de R$ 184.990, para com-
plementar a oferta da picape.

O novo motor tem 3 litros de 
cilindrada e combina tecnologia 
de injeção direta common-rail de 
combustível e turbocompressor de 
geometria variável. Esse motor pos-
sui acionamento dos comandos por 
correntes, que não requerem ma-
nutenção, e circuitos separados de 
arrefecimento para o cabeçote e o 
bloco, o que permite melhor geren-
ciamento da temperatura de fun-
cionamento.

Com ele, a Amarok V6 Highline 
torna-se a picape mais potente e 
de maior torque em seu segmento 
no mercado brasileiro. São 225 cv 
disponíveis na ampla faixa de 3.000 
rpm a 4.500 rpm. E o torque é de 550 
Nm (56,1 kgfm), entregue já a partir 
de apenas 1.500 rpm e mantendo-
-se pleno até as 2.500 rpm.

Em relação ao já eficiente mo-
tor quatro-cilindros 2.0 biturbo 
que equipa as versões Trendline e 
Highline automáticas (todas de ca-
bine dupla), o ganho é de 25% em 
potência (45 cv a mais) e de 31% no 
torque (130 Nm, ou 13,3 kgfm).

Todo esse torque entregue a tão 
baixo regime de giro dá à Amarok V6 
desempenho excelente em qualquer 
tipo de terreno. Mais do que isso: a 
picape tem desempenho próximo ao 
de modelos esportivos da Volkswa-
gen. Sua velocidade máxima é de 190 
km/h. E a picape acelera de 0 a 100 
km/h em apenas 8 segundos.

Embora a novidade mais subs-
tancial seja o motor, a Amarok V6 
Highline tem configuração de car-
roceria cabine dupla e extensa lista 
de itens de série, que inclui recur-
sos como faróis bixenônio com lu-
zes de uso diurno de LEDs, sistema 
de auxílio ao estacionamento com 
câmera de ré, sistema de freios 

pós-colisão e os mais modernos re-
cursos de infotainment do merca-
do. Visualmente, se diferencia das 
demais versões pelos logotipos na 
grade do radiador e na tampa tra-
seira e pelos retrovisores pintados 
na cor Preto Mystic, com detalhes 
cromados. 

O conjunto mecânico da Ama-
rok combina o motor detalhado aci-
ma, com o câmbio automático de 8 
marchas. 

Segurança 
A picape Volkswagen é equipa-

da com vários recursos de auxílio 
ao motorista, como Controle Ele-
trônico de Estabilidade (ESC), HDC 
(Hill Descent Control ou Controle 
Automático de Descida) e HSA (Hill 
Start Assist ou Assistente para Par-
tida em Subida). Também traz o 
BAS (Sistema de Assistência à Fre-
nagem), ASR (Controle de Tração) e 
EDS (Bloqueio Eletrônico do Dife-
rencial), todos itens

A mais potente

Com introdução 
da versão V6 
Highline, a 
Amarok torna-se 
a picape mais 
potente da 
categoria com 
seu motor 
3.0 V6 TDI de 225cv Com a chegada do motor 

V6, a Volkswagen Amarok 
passa a ser oferecida 
em sete versões, com 
três faixas de potência, 
ampliando sua atuação no 
mercado nacional.
A versão S (disponível 
em cabine simples ou 
cabine dupla), conta com 
o motor 2.0 turbodiesel 
com 140 cv de potência 
e 34,7 kgfm (340 Nm) de 
torque, sempre associado 
ao câmbio manual de seis 
marchas.
As opções SE, Trendline 
e Highline são 
equipadas com o motor 
2.0 diesel com dois 
turbocompressores com 
potência de 180 cv. O 
torque é de 40,8 kgfm (400 
Nm) com câmbio manual 
(versão SE) e 42,8 kgfm 
(420 Nm) com transmissão 
automática de oito 
velocidades (item de série 
nas versões Trendline e 
Highline).

Não é novidade que as picapes 
lançadas nos últimos anos têm ofe-
recido o que há de melhor em ter-
mos de acabamento, conectividade 
e conforto a bordo. Na Amarok isso 
é bem nítido.

O volante multifuncional da 
Amarok V6 Highline (com regula-
gem de altura e distância) ajuda na 
operação do sistema de infotain-
ment e das funções do computador 
de bordo da picape – o mostrador, 
entre o velocímetro e o conta-giros, 
é colorido. Também traz as aletas 
(shift paddles) para mu-
danças de marcha.

No quadro de instru-
mentos, um detalhe cha-
ma a atenção na Amarok 
V6 Highline: ao se dar a 
partida, as agulhas dos 
mostradores fazem uma 
“varredura”, tal qual no 
Golf GTI.

O sistema Park Pilot, 
complementado pela câ-
mera de ré, torna mais fá-
cil a tarefa de estacionar a 
picape, que mede 5,25 me-
tros de comprimento, com 

Além do sistema ABS off-road, 
que auxilia na frenagem sobre piso 
solto (como terra ou cascalho), a 
Amarok V6 Highline é equipada com 
freios a disco nas quatro rodas, re-
curso exclusivo no segmento.

A Amarok V6 Highline traz de sé-
rie o sistema de freios “Post- Colli-
sion Brake” (sistema de frenagem 
automática pós-colisão), exclusivo 
na categoria. Esse sistema acio-
na automaticamente os freios do 
veículo quando ele se envolve em 
uma batida, para reduzir a energia 
cinética residual. O acionamento do 
sistema de frenagem pós-colisão se 
baseia na detecção da colisão ini-
cial pelos sensores dos airbags.

A lista de recursos de segurança 
da Amarok V6 Highline é incremen-
tada pela oferta, de série, de qua-
tro airbags (dianteiros e laterais de 
tórax e de cabeça para motorista e 
passageiro), além de sistema ISOFIX 
para fixação de cadeiras para crian-
ça no banco traseiro.

Picape com jeitão de carro de passeio (de luxo) 
3,10 metros de entre-eixos. Há sen-
sores de estacionamento na dian-
teira e na traseira da picape.

A Amarok V6 Highline conta, 
entre outros itens, com sistema de 
alarme acústico e visual para os 
cintos de segurança não afivelados 
nos bancos dianteiros. Também há 
uma tomada de 12V posicionada 
atrás do apoio de braço dos ban-
cos dianteiros. O ar-condicionado é 
digital Climatronic, com duas zonas 
de resfriamento/aquecimento. E 
a picape é equipada de série com 

sensores de chuva e crepuscular.  
Seus bancos são revestidos parcial-
mente de couro “Vienna”, com ajus-
tes elétricos nos dianteiros. 

Conectada
Com o sistema de infotainment 

“Discover Media”, com tela colorida 
sensível ao toque (“touchscreen”) 
de 6,33 polegadas, leitor de CD, 
duas entradas para SD-Card, Aux in 
e porta USB.

É possível parear via Bluetoo-
th dois celulares simultaneamente 

e operar telefone e áudio 
(streaming).

A central de infotain-
ment “Discover Media” 
permite a locução de men-
sagens de texto (SMS) do 
celular por meio dos alto-
-falantes. E mais: é possí-
vel responder por meio de 
comando de voz a mensa-
gem, enviada em formato 
SMS. Fotos, vídeos e mú-
sicas em diversos forma-
tos são alguns exemplos 
de mídias que podem ser 
“lidas”.

Mais conectada e inovadora, Amarok V6 Highline traz sistema de 
infotainment com tela de 6,33” e espelhamento de smartphone. No 
interior, bancos de couro com regulagem elétrica, quatro airbags e 
faróis bixenônio com LEDs   
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LANÇAMENTO 

erivado do Argo, o sedã 
Cronos traz muito mais do 
que apenas um porta-ma-
las maior, em comparação 
ao seu “irmão” lançado no 

ano passado. 
As mudanças começam pela 

dianteira, com um design bem se-
dutor graças ao par de vincos ex-
tras do capô e uma grade exclusiva, 
com a parte negra em forma de on-
das senoidais.

O para-choque também ficou 
um pouco diferente, com grade 
mais afilada e faróis de neblina re-
posicionados.

O entre-eixos de 2,52 metros 
do Argo foi mantido, mas o com-
primento passou para 4,36 metros, 
garantindo um amplo porta-malas 
de 525 litros. As portas traseiras fo-
ram alongadas, e o banco traseiro 
teve de ser redesenhado para se 
adequar à nova carroceria.

Com cinco versões, duas possibi-
lidades de motores e três opções de 
transmissão, o Fiat Cronos oferece 
uma boa oferta para os mais varia-
dos subsegmentos do setor de sedãs 
e vem forte para uma disputa acirra-
da com modelos que já estão consa-
grados, como com o mais direto rival, 
recém lançado, VW  Virtus ( que custa 
entre R$ 59.990,00 e R$ 79.990,00) 

A Fiat usou a estratégia de lançar 
a versão de entrada mais barata que 
o concorrente da VW, mas é evidente 
que a sua aposta não está concen-
trada nessa versão considerada pé 
de boi. Ela é um chamariz para que 
o cliente invista pouco mais de R$ 
2.000,00 e opte pelo Cronos Drive 

Cronos
aposta em 
design e preço

O sedã da Fiat traz elementos do Argo, 
um design bem atraente e um porta-
malas espaçoso. Na disputa direta com 
Virtus, a versão de entrada com motor 
1.3 é mais barata e parte e R$ 53.990,00

==
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1.3m cujo valor é de R$ 55.990,00, 
ante os r$ 53.990,00 do seu irmão 
mais pelado. Vejamos então as con-
figurações do sedã da marca italiana.

Cronos 1.3
Opção de entrada, é impulsiona-

da pelo motor Firefly quatro cilindros 
1.3 de 109 cv de potência e 14,2 kgfm 
de torque (ambos com 100% etanol). 
O câmbio é manual de cinco mar-
chas. Como itens de série há ar-con-
dicionado, direção elétrica, vidros 
elétricos (dianteiros), trava elétrica, 
chave com telecomando, rádio com 
conexões Bluetooth e USB, compu-
tador de bordo, volante com coman-
dos de rádio e telefone, display TFT 
de 3,5 polegadas e alta resolução no 
painel de instrumentos, pontos ISO-
FIX, sistema iTPMS de monitoramen-
to da pressão dos pneus, ajuste de 
altura do banco do motorista, siste-
ma ESS (sinalizador de frenagem de 
emergência), cintos de segurança de 
três pontos para todos os ocupantes 
traseiros, apoio de cabeça central 
traseiro, volante regulável em altura 
e outros.  Ainda, existe uma ampla 
gama de acessórios da Mopar para 
equipar também esta versão.

Cronos DRIVE 1.3
Em relação à versão anterior, 

o Fiat Cronos Drive 1.3 acrescen-
ta o sistema multimídia Uconnect 
Touch 7 polegadas e a segunda 
porta USB – voltada para os pas-
sageiros traseiros.

Como opcionais estão disponí-
veis faróis de neblina, banco traseiro 
bipartido, rodas de liga leve, câmera 

de ré com linhas dinâmicas, sensor 
de estacionamento, retrovisores elé-
tricos com tilt down (ajuste automá-
tico do espelho do lado do passagei-
ro para uma posição mais baixa nas 
manobras de ré) e repetidores de 
seta integrados, vidros elétricos tra-
seiros e alarme.

Cronos DRIVE 1.3 GSR
Esta versão é equipada com o 

motor Firefly 1.3 e câmbio automati-
zado GSR (Gear Smart Ride) Comfort 
de cinco marchas com controle por 
botões no console central, de acio-
namento simples e intuitivo. O GSR 
Comfort inclui importantes funções 
como a Sport, que aciona um modo 
de condução mais esportivo, e Auto 
Upshift Abort, que proporciona reto-

madas mais fortes. A versão traz ain-
da paddle shifters atrás do volante, 
pelos quais o motorista pode trocar 
as marchas manualmente. Nesta 
configuração o Fiat Cronos tem os 
melhores números de consumo de 
combustível da gama, seja com eta-
nol ou gasolina no tanque.

Também são de série nessa 
versão, além dos itens do Drive 1.3, 
o Start&Stop, Ambient Lights, que 
conferem ao interior do Cronos ain-
da mais refinamento e sofisticação, 
controle de velocidade de cruzeiro, 
apoio de braço para o motorista, vi-
dros elétricos traseiros, retrovisores 
elétricos com tilt down e repetidores 
de seta integrados e ainda os seguin-
tes itens de segurança:

ESC (Controle Eletrônico de Es-

As lanternas traseiras lembram 
um pouco as do Audi A3. O novo Fiat 

Cronos chega ao mercado em oito cores. 
Três são sólidas (Branco Banchisa, Preto 

Vulcano e Vermelho Alpine), três 
metálicas (Prata Bari, Cinza Scandium e 

Preto Vesúvio) e duas perolizadas 
(Branco Alaska e Vermelho Marsala).

D

Cabine do Cronos mantém elementos da Jeep.  Faixa central do painel é 
na cor vinho. No Argo, o aplique é o mesmo, mas em tom prateado
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Preços

Cronos 1.3 R$ 53.990

Cronos Drive 1.3  R$ 55.990

Cronos Drive 1.3 GSR R$ 60.990

Cronos Precision 1.8 R$ 62.990

Cronos Precision 1.8 AT6 R$ 69.990

tabilidade) – Garante a máxima dirigibili-
dade do carro em situações de perda de 
aderência dos eixos dianteiro ou traseiro, 
atuando por meio de sensores. As rodas 
são freadas de forma seletiva automati-
camente enquanto a potência do motor 
pode ser momentaneamente diminuída, 
permitindo que o veículo tome a direção 
correta apontada pelo volante.

TC (Controle de Tração) – Atua direta-
mente nas condições de rampas íngremes 
e escorregadias, como por exemplo uma 
subida com piso molhado. Nessa situação 
a baixa aderência faria com que as rodas 
patinassem e o veículo tivesse a dirigibi-
lidade comprometida, mas o sistema di-
minui eletronicamente o torque nas rodas 
dianteiras para aumentar a aderência ao 
piso e garantir uma sequência de movi-
mento segura.

HH (Hill Holder) – É um assistente para 
partida em rampas que impede que o carro 
se desloque para trás nas saídas em trechos 
íngremes, evitando colisões. O HH ainda atua 
nas manobras de estacionamento, tanto em 
subidas quanto em descidas.

O Fiat Cronos Drive 1.3 GSR ainda pode 
ser equipado opcionalmente com faróis de 
neblina, banco traseiro bipartido, rodas de 
liga leve, câmera de ré com sensor de esta-
cionamento e alarme.

Cronos PRECISION 1.8
Com câmbio é manual de cinco marchas, 

a versão é equipada com motor 1.8 E.torQ Evo 
VIS de 139 cv de potência e 19,3 kgfm de tor-
que (ambos com 100% de etanol). Esse pro-
pulsor tem o sistema de coletor de admissão 
variável - VIS (Variable Intake System), que 
garante mais força em baixas rotações. Com 
até 4.000 rpm o ar que vai para os cilindros 
passa por um caminho mais longo, favo-
recendo o torque. A partir daí, uma aleta é 
acionada fazendo com que o ar percorra tra-
jeto mais curto, incrementando a potência.

São equipamentos de série dessa ver-
são, além daqueles da Drive 1.3, faróis com 
luz de posição em LED, rodas de liga leve de 
16 polegadas, faróis de neblina, retroviso-
res elétricos com tilt down e repetidores de 
seta integrados, vidros elétricos traseiros, 
banco traseiro bipartido, sensor de esta-
cionamento traseiro e alarme.

Opcionalmente, o Fiat Cronos Precision 
1.8 pode receber ainda air bags laterais dian-
teiros, câmera de ré com linhas dinâmicas, 
display TFT de 7 polegadas e alta resolução 
no painel de instrumentos, ar-condicionado 
automático digital, espelho retrovisor inter-
no com sensor de ofuscamento, espelhos re-
trovisores externos com rebatimento elétrico 
e puddle lamps, Keyless Entry’N’ Go, sensor 
de chuva, sensor de luminosidade, bancos 
em couro, maçanetas e frisos das portas cro-
mados e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Cronos PRECISION 1.8 AT6
Nessa configuração, o Cronos possui 

câmbio automático de seis velocidades, 
o mesmo utilizado na picape Fiat Toro e 
no Fiat Argo. Além de seu funcionamen-
to suave e em perfeita harmonia com o 
motor 1.8 E.torQ Evo VIS, conta com o 
recurso Neutral Function, que auxilia na 
economia de combustível ao desacoplar 
o motor da transmissão em paradas rá-
pidas de trânsito – o que também evita 
a incômoda sensação de que o sistema 
está forçando os freios.

Além dos itens da versão Precision 
1.8, a versão automática traz como equi-
pamentos de série paddle shifters atrás 
do volante para troca manual das mar-
chas, controle de velocidade de cruzei-

Com todos os opcionais possíveis, além de pintura 
metalizada ou perolizada, o preço do Cronos Precision 
1.8 AT6 deverá pular de R$ 69.990 para R$ 80.000

ro, Ambient Lights, apoio de braço para 
o motorista, volante revestido de couro e 
maçanetas e frisos das portas cromados. 
Os itens opcionais disponíveis para esta 
versão são os mesmos da Precision 1.8, 
com exceção das maçanetas e frisos cro-
mados (de série aqui).



ENTREVISTA

om 23 concessionárias nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais, 12 marcas sob 
sua concessão, uma corretora de segu-
ros e milhares de colaboradores, o Gru-
po Toniello não pretende parar por aí. 

Depois de adquirir recentemente em Ribeirão 
Preto, bandeiras importantes no segmento Pre-
mium, como a Volvo (concessionária Thor) e a 
Audi (Audi Center Ribeirão), a empresa sinaliza 
que poderá ampliar sua rede. 

Sob o comando do jovem empresário ser-
tanezino, Tiago Toniello, de apenas 39 anos, o 
grupo segue investindo e acreditando na recu-
peração do mercado automotivo no Brasil. Nes-
sa entrevista, Tiago Toniello fala dos planos da 
empresa para a nossa região e do desafio de co-
mandar tantas marcas que competem entre si no 
acirrado mercado brasileiro.

 
M+ - Ribeirão tem acompanhado o crescimen-

to do grupo Toniello, indo na direção contrária ao 
momento de crise que vivemos nos últimos anos. 
A que se deve isso?

Tiago Toniello - Na verdade nosso grupo que 
acompanha o crescimento. Estamos em uma das 
regiões mais ricas do estado de São Paulo. Somos 
polo do agronegócio, polo universitário e de pes-
quisa, temos a forte concentração da indústria 
sucro-alcoleira, a construção civil muito forte, e 
isso nos proporciona elevado padrão de renda, 
de consumo e longevidade.

 
M+ - A aquisição de bandeiras da linha 

Premium como Volvo (concessionária Thor 
Volvo) e recentemente da Audi Ribeirão, sig-
nifica que o grupo está realinhando seu posi-
cionamento no mercado, ou apenas amplian-
do seu foco de atuação?

Tiago Toniello - Nós aproveitamos as oportu-
nidades que tivemos para ampliar a atuação com 

“É um desafio lidar com tantos objetivos de 
marcas distintas e que competem entre si”
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Investindo no setor 
automotivo local, 
Grupo Toniello segue 
ampliando seu número 
de concessionárias 
com aquisição recente 
de bandeiras como 
Renault, Volvo e Audi. 
Diretor da divisão 
de concessionárias, 
Tiago Toniello, afirma 
em entrevista ao 
Motor+ que a empresa 
segue atentas às 
movimentações do 
mercado para ampliar 
seu leque de atuação 
no segmento de 
veículos novos

perfis diferentes de produto e consumidores e 
isso é bem interessante. Descobrir novos hábitos, 
novas maneiras de comportamento, de comu-
nicação, novos valores que as pessoas buscam 
quando estão comprando um carro.

M+ - Além das concessões da Volvo e da Audi, 
adquiridas recentemente, há negociações em cur-
so para obter novas bandeiras? Ventilou-se a hi-
pótese de que o grupo estaria negociando outras 
marcas. O que há de real?

Tiago Toniello - Não é verdade. Estamos aten-
tos as movimentações do mercado e abertos para 
novas oportunidades sempre que possível.

M+ - Em termos percentuais qual é o seu pu-
blico para a linha Premium. Na sua maioria con-

sumidores ribeirão-pretanos ou a parcela maior 
concentra clientes da macro-região ?

Tiago Toniello - Você quer saber quanto 
representa o segmento premium para nós?! 
Ele já é significativo e cerca de 50% dos clien-
tes são da região.

M+ - Ribeirão é uma das poucas cidades que 
concentra um grande número de concessionárias, 
inclusive com marcas nas mãos de grupos dife-
rentes, como é o caso da VW, Fiat, GM, Ford, Re-
nault, entre outras. A cidade comporta tudo isso? 
Vende-se tanto carro assim por aqui?

Tiago Toniello - O mercado não está no seu 
melhor momento mas a concorrência é benéfi-
ca para o consumidor, ela nos faz crescer pois 

 Algumas das 12 marcas do grupo, concentradas nas avenidas Maria de Jesus Condeixa e Francisco Junqueira
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“É um desafio lidar com tantos objetivos de 
marcas distintas e que competem entre si”

estamos sempre buscando melhorias, treinamentos, nego-
ciações, enfim.

Com certeza sim, Ribeirão Preto e região tem grande po-
tencial de consumo. Os números são relevantes para o cenário 
nacional.

 
M+ - Em breve vocês irão inaugurar um novo prédio para rece-

ber a Renault…

Tiago Toniello - Estamos desenvolvendo um projeto para isso.

M+ - É inegável que a carga tributária no Brasil é totalmente 
desproporcional e diferente do que existe nos outros lugares do 
mundo. Mas você acredita que teríamos realmente preços de car-
ros mais baixos ao consumidor se os impostos fossem reduzidos ? 
ou é apenas discurso das montadoras?

Tiago Toniello - Os brasileiros tem muito a dizer sobre a carga 
tributária em nosso país. Se tivéssemos menos impostos acre-
dito sim, que os preços seriam muito menores, os carros seriam 
mais em conta para o consumidor final.

 
M+ - As montadoras receberam muitos subsídios, incentivos 

do governo que inclusive foram criticados. De alguma forma os 
concessionários brasileiros se beneficiaram disso, ao ponto de 
oferecer descontos aos seus clientes ? As margens de lucro das 
concessionárias estão abaixo do que já foram em outros tempos e 
são justas na sua opinião ?

Tiago Toniello - Várias perguntas em uma mesma. Vamos lá: 
Para ter uma fábrica no Brasil o custo é muito alto e essa questão 
é uma troca. Se a fábrica investe, ela precisa de retorno pois ela 
vai gerar renda e empregos. Os concessionários estão enfrentan-
do muitas dificuldades. É a pior crise de todos os tempos com 
milhares de lojas sendo fechadas.

Toda vez que houve subsidio nós sempre repassamos aos 
nossos clientes com a máxima urgência e de acordo com os be-
nefícios que foram concedidos, porque o cliente sabe das coisas. 

M+ - Brasileiro ainda compra carro pelo design, ou vocês ja 
notam regionalmente uma mudança de comportamento, espe-
cialmente de quem entra nas suas concessionárias ?

Tiago Toniello - Teve uma mudança. As pessoas estão muito 
mais conectadas. O design faz diferença mas as pessoas pesqui-
sam muito mais. Tecnologia, espaço interno, conforto, economia, 
segurança são fatores de decisão e o momento de cada marca.

M+ - Se você tivesse o poder de definir, qual seria o valor ideal 
e que gostaria de vender aos seus clientes, para um carro popular 
por exemplo. 

Tiago Toniello - Hoje temos carros com tecnologia, design e 
conforto a preços atrativos como o Fiat Mobi a partir de 32.990,00 
e o Renault Kiwid a partir de 29.990,00.

Se tivéssemos 
menos impostos 
acredito sim 
que os preços 
dos carros 
seriam muito 
menores
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TEST-DRIVE

Conforto por dentro e o 
destacado Virtual Cockpit
Adotado em outros modelos da marca, o Virtual Cockpit também está 
presente no A4 2018, com sua telona TFT de 12,3 polegadas, totalmen-
te digital. Os gráficos de alta resolução, com mostradores circulares 
(velocímetro e conta-giros), ou o modo infotainment, no qual são exi-
bidas funções do sistema de navegação, telefone, Audi connect, en-
tre outras, permitem acesso fácil aos equipamentos.  A sofisticação 
fica evidente com o ótimo nível de acabamento que mistura materiais 
como couro e alumínio.Com o sistema keyless-go é possível destran-
car o carro e dar partida sem precisar tirar a chave do bolso. Se o mo-
torista estiver pelo menos um metro e meio do veículo, com a chave, 
precisa apenas puxar a maçaneta para destravar as portas e, para ligar 
o motor, basta apenas pressionar o botão “ligar/desligar” do veículo.

Prazer e segurança ao 
volante do A4
O passar das marchas com a transmissão S 
tronic, de dupla embreagem impressionam 
pois permitem sentir a aceleração e a po-
tência do carro e o seu motor de 190 cavalos 
turbo FSI.
Aliado a isso, o modelo que testamos veio com 
o sistema de som com 19 auto-falantes indi-
viduais, Bang & Olufsen 3D, que proporciona 
uma experiência acústica incrível. Associado a 
que está sob o capô, é diversão pura. 

A expressão prazer ao dirigir 
deixa de ser um velho cha-
vão e faz bastante sentido 
quando se trata do Audi A4, 
que o Motor+ avaliou por 

alguns dias. E as nossas impressões 
ao dirigir o sedã alemão confirmam 
o porquê de o modelo ter sido tão 
premiado ao final do ano passado. 
A versão avaliada foi a Attraction, 
uma das cinco que compõem o mo-
delo. As outras são:  Ambiente, Am-
biente Avant, Ambition e Ambition 
Plus, todas 2018.

Antes de falarmos do com-
portamento do carro e da tec-
nologia nele embarcada, é bom 
lembrar que a nova geração 
passou a ser oferecida em uma 
segunda versão de acabamen-
to. Batizada de Ambition, e que 
chegou para se posicionar como 
a opção mais cara da linha, com 
direito a uma lista de equipa-
mentos mais recheada, motor 2.0 
litros TFSI mais potente, sistema 
de tração integral quattro e de-
talhes exclusivos no visual e no 
acabamento interno.

Mas a Attraction, embora não 
seja a topo de linha, veio comple-
ta em opcionais, principalmente o 
Traffic Jam Assist, que é uma das 
grandes sacadas quando o assunto 
é segurança e dirigibilidade. 

O Audi A4 é feito sobre a pla-
taforma modular MLB e agora só 
utiliza motores TFSI e TDI. 

Na parte estética, o novo Audi 
A4 2018 possui linhas mais agres-
sivas, marcadas pelos faróis com 
recorte diferenciado, que no 
caso dessa versão dispõem de 
iluminação Full LED, além da gra-
de Sigleframe com filetes hori-
zontais e moldura em alumínio e 

Avaliamos o Audi A4 Attraction

Nova geração do sedã 
alemão justifica os 
prêmios conquistados e 
traz itens opcionais como 
o Traffic Jam Assist

para-choque com desenho mais 
moderno.

Olhando a sua lateral, nota-se 
um visual mais limpo, com ape-
nas um vinco discreto acima das 
maçanetas das portas, iniciado 
nos faróis dianteiros e termina 
nas lanternas traseiras, além de 
um detalhe côncavo na parte in-
ferior das portas. O sedã exibe 
ainda conjunto de três janelas, 
com moldura em alumínio, e re-
trovisores com repetidores de 
seta integrados.

Na traseira, as lanternas afila-
das e mais alongadas (em LED) in-
vadem as laterais como a tampa do 
porta-malas, conferindo uma certa 
esportividade também ao sedã, re-
forçado pelo para-choque que tem 
um detalhe inferior em preto, que 
integra as duas saídas de escape 
cromadas. A nova versão traz ainda 
rodas de liga-leve de 18 polegadas 
de série.

Assistente de tráfego
Em termos de inteligência, os 

sistemas do A4 já nos dão uma 
ideia do que vem por aí em termos 

de condução autônoma, princi-
palmente com o traffic jam assist 
– disponível no pacote opcional 
Assistance Tour – que assume a di-
reção em trânsito congestionado 
com velocidades de até 65 km/h.

Já o Active lane assist ajuda 
a manter o carro em sua faixa. 
Alertas avisam o motorista quan-
do a distância para outro veículo 
ultrapassa os limites para que a 
troca de faixa seja feita com se-

gurança. Há ainda Assistente de 
Tráfego Reverso, side assist, exit 
warning assist e pre sense tra-
seiro disponíveis no pacote Audi 
Side Assist.





AVENTURA

Range Rover segue “apavorando” na China
O desempenho do SUV superou recordes ao enfrentar as 99 voltas da famosa 
Tianmen Road, na China.  Performance superior garantiu que o trajeto fosse 
finalizado em 9 minutos e 51 segundos, superando o recorde anterior de 10 
minutos e 31 segundos, conquistado por uma Ferrari 458 Itália

m SUV não tem a pre-
tensão de superar a 
performance de um su-
peresportivo, mas foi 
exatamente isso que 

aconteceu quando o novo Ran-
ge Rover Sport SVR encarou uma 
temível estrada na China.

O SUV de alta performance, 
conduzido pelo piloto da equipe 
Panasonic Jaguar Racing Ho-Pin 
Ting, destruiu o antigo recorde 
ao cruzar as 99 curvas da famosa 
Tianmen Road.

O modelo padrão do Range 
Rover Sport SVR estabeleceu um 
novo registro – extraoficial – de 
9 minutos e 51 segundos para os 
11,3 quilômetros de subidas, com 
uma velocidade média de 68,8 
km/h, batendo o recorde anterior, 
de uma Ferrari 458 Itália, conquis-
tado em 2016.

Com 575 cv e motor V8 super-
charged, o novo Range Rover Sport 
SVR é o Land Rover mais rápido e 
acelera 0-100km/h em 4,5 segun-
dos, com velocidade máxima de 
280km/h.

Juntamente com as mudanças 
do chassi, a versão SVR responde 

de maneira mais dinâmica, sem 
comprometer o tradicional con-
forto de um Range Rover. Os enge-
nheiros da Divisão de Operações 
Especiais concentraram-se em 
controlar a freagem em altas velo-
cidades e as mudanças no amorte-
cimento melhoraram a aderência e 
o controle do corpo.

O piloto da Panasonic Jaguar 
Racing Ho-Pin Tung disse: “estou 

acostumado com as altas velocida-
des das corridas, mas essa prova 
foi ainda mais exigente. Manter a 
concentração foi um grande desa-
fio, já que as curvas são constantes. 
As consequências de um erro te-
riam sido realmente graves, então 
eu foquei em manter um ritmo e o 
Range Rover Sport SVR tornou isso 
fácil – ele pode ser um SUV, mas 
tem performance e agilidade de um 

superesportivo e pode te levar 
a lugares que os supercarros só 
chegam em sonhos.

O capô com fibra de carbono 
opcional é uma das inovações in-
troduzidas pelos especialistas da 
Divisão de Operações Especiais 
e apresenta grandes aberturas 
de ventilação para realçar o seu 
potencial de desempenho. O pa-
ra-choque dianteiro revisado pro-
porciona um freio avançado e o 
resfriamento do motor, enquanto 
o motor de supercharged de 5.0 
litros V8 produz 700Nm de torque.

No interior, os novos assen-
tos do SVR oferecem qualidade 
superior e o luxo tradicional do 
Range Rover com couro Windsor, 
logotipo SVR em alto relevo e 

quatro combinações de cores.
A quebra desse recorde é o últi-

mo desafio encarado pelo Range Ro-
ver Sport depois que o modelo PHEV 
subiu até o arco das rochas, no He-
aven’s Gate, na China, mês passado.

U O modelo Range 
Rover Sport 
SVR tem motor 
supercharged 
V8, que atinge 
100km/h em 4,5 
segundos. 

Para assistir a quebra de recorde e 
ouvir o som do motor V8 do Range 
Rover Sport acesse o 
www.jornalmotormais.com.br
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ACELERADAS 

Volvo XC 40 faz aparição 
relâmpago na Thor 
No último dia 22, a concessionária Thor Volvo recebeu o exemplar do XC 
40 que circula pelo Brasil em uma avante-première do seu lançamento, 
marcado oficialmente para o dia 9 de abril, em São Paulo, com cobertura 
do Motor+ direto da capital. Durante as 12 horas que permaneceu na 
concessionária o novo SUV pode ser visto pelos clientes fechado, já que 
as novidades e os detalhes de acabamento, motorização e preços serão 
divulgados apenas mês que vem, mas deve partir de R$ 169 mil chegan-
do a R$ 209 mil. 

O XC 40 é o primeiro modelo a ser construído na plataforma CMA, 
uma base mais compacta  que usa materiais como o alumínio e aços de 
alta resistências.  Com 4,42 metros de comprimento e 1,86 m de largura, 
o XC40 é compacto por fora, mas espaçoso por dentro. O motor tem 252 
cv a 5500 rpm e torque de 35m7 kgfm.

HB20 terá versão especial 
Copa do Mundo
Ano de Copa do Mundo é ano de edições especiais em homenagem ao 
evento. A Hyundai, como patrocinadora oficial, já anunciou que HB20 e o 
HB20 S terão uma versão especial em comemoração ao maior evento fu-
tebolístico do planeta.  Ainda sem preço definido, o HB20 Copa do Mundo 
FIFA 2018 estará disponível em quatro diferentes versões, todas baseadas 
na configuração do Comfort Plus: com carroceria hatch ou sedã e motor 1.0 
manual ou 1.6 automático. Entre os diferenciais dessa edição especial, está 
a oferta da central multimídia blueMedia com TV Digital, recurso que não é 
oferecido nas versões convencionais.

BMW  X3 é apresentado 
na Eurobike 
Apresentado mundialmente ano passado no Salão Internacional do Au-
tomóvel de Frankfurt (Alemanha), o novo BMW X3 foi mostrado na semana 
passada aos clientes da Eurobike, em coquetel realizado na concessionária 
a avenida Wladimir Meirelles.  Completamente renovada, a terceira geração 
do SAV (Sport Activity Vehicle, ou Utilitário de Atividade Esportiva, em portu-
guês) premium é oferecida em duas versões: xDrive30i X Line (R$ 309.950) e 
M40i (R$ 397.950).

A versão de entrada xDrive30i X Line vem equipada com um bloco de 
quatro cilindros em linha, de 1.998 cm³, capaz de gerar 252 cv de potência 
(entre 5.200 e 6.500 rpm) – 68 cv mais potente que a geração anterior – e 350 
Nm de torque máximo (entre 1.450 e 4.800 rpm).  

Nova geração do Civic Si 
custa R$ 160 mil
A nova geração do Honda Civic Si começou a ser vendida no Brasil 
por R$ 160 mil.  Os novos preços foram revelados por conta de um 
comunicado interno da marca, que vazou na internet e acabou com 
o mistério.  

O novo Civic Si conta com motor 1.5 turbo de 208 cv e 236,5 kgfm, 
além da transmissão manual de seis velocidades. O destaque da con-
figuração esportiva está no botão Sport, que permite alterar o modo 
de condução, do ajuste da suspensão (mais confortável ou mais es-
portivo), à direção e às respostas do motor. Ele estará disponível em 
quatro cores diferentes, mas todas terão interior preto. O Civic Si 
ainda tem faróis de LED, rodas de liga leve de 18 polegadas, bancos 
esportivos, botão de partida e freio de estacionamento eletrônico.








