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Peugeot 208 é o carro  
mais econômico do País

GM mantém o vermelho  
na América do Sul

Cummins mira  
os rios do Norte

Eco para gringo
Ele inaugurou um segmento no Brasil, ganhou o mundo em 2012 e, agora, o EcoSport 

definitivamente tem predicados para encarar o jogo global dos SUVs compactos
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Em cima da hora
Amortecedores 

mAgneti mArelli cofAp.

As soluções em 

conforto e segurAnçA 

que vão gArAntir 

o seu futuro.

Na corrida pelo prêmio
Alexandre Abage, presidente da Neo Rodas, recebeu ontem 
a placa referente à indicação da empresa para o Prêmio 
AutoData 2017. A companhia é finalista na categoria 
Fornecedor de peças, partes e componentes, concorrendo 
com Borgwarner, Promoautomotiva e ZEN. Localizada em 
Vinhedo, SP, a Neo Rodas é um dos principais fornecedores 
de rodas automotivas de alumínio da indústria brasileira. 
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Leandro Alves, da Reserva do Paiva, PE | leandroalves@autodata.com.br

Eco para gringo

Lançamento

Ele inaugurou um segmento no Brasil, ganhou o mundo em 2012 e,  
agora, o EcoSport definitivamente tem predicados para encarar  

o jogo global dos SUVs compactos

Alto padrão de acabamento, conectividade 
e motorização eficiente: é aí que a versão 

2018 do EcoSport concentrou suas novidades, 
que foram apresentadas primeiro por aqui mas 
que tentarão conquistar a clientela em 158 pa-
íses até o fim do ano.

O fato é que todos foram atrás da receita 
vencedora da Ford, que ficou quase uma dé-
cada sozinha no mercado com o seu EcoSport. 

Hoje o segmento de SUVs compactos é um dos 
mais disputados do mercado brasileiro, com 
concorrentes de peso como Honda HR-V, Jeep 
Renegade, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Che-
vrolet Tracker, os Renault Captur e Duster – to-
dos eles também vendidos em outros países. 
Mas no jogo global, além da fórmula de um 
SUV urbano e compacto que caiu no gosto do 
consumidor, outros atributos bastante exigidos 

Divulgação
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são, exatamente... alto padrão de acabamento, 
conectividade e motorização eficiente.

Atualmente vendido em 140 países sua pro-
dução global teve que crescer para atender a 
quase que todos os principais mercados. Além 
de Camaçari, BA, que abastece basicamente a 
América do Sul, entraram na dança Chennai, 
Índia, que o produzirá para o mercado estadu-
nidense, Chongqing, China, para a Ásia, Che-
nei, Rússia, para o mercado local, e Valência, 
Venezuela, que monta kits CKD – e a fábrica de 
Craiova, Romênia, que passa a fabricar o EcoS-
port para a União Européia.

Cerca de setecentos profissionais, liderados 
pelo centro de engenharia do Brasil mas espa-
lhados pelo mundo, participaram da reforma 
geral do EcoSport. Novas tecnologias na arma-
ção da carroceria só utilizadas até então pela 
Ford no Mustang, requinte no acabamento in-
terno e soluções mais inteligentes para utilizar 
melhor o espaço da cabine, diversos equipa-
mentos que são a coqueluche do consumidor 
conectado, um motor 1.5 litro de três cilindros 
mais potente e econômico além do design – 
que não mudou muito mas que está alinhado 
com outros produtos globais da companhia, 
são alguns dos predicados desse SUV urbano.

Rogelio Golfarb, vice-presidente para a 
América do Sul, disse que o programa global do 
novo EcoSport é um dos maiores já realizados 
pela Ford:

“Temos muito orgulho porque foi liderado 

desde o princípio pelo Brasil em conjunto com 
os centros de engenharia na América do Norte, 
Europa e Ásia”.

Mesmo que o visual não tenha mudando 
radicalmente, pois manteve o estepe na tam-
pa traseira e a grade frontal recebeu apenas a 
atualização padrão de outros SUVs da Ford, o 
EcoSport 2018, apresentado na noite da segun-
da-feira, 24, na Reserva do Paiva, PE, de fato 
parece um veículo de categoria superior. A co-
meçar pelo interior, completamente modifica-
do para atender rígidos padrões de conforto do 
resto do mundo. Os bancos ficaram maiores e 
bem mais confortáveis, e os instrumentos mais 
intuitivos e belos. O ar-condicionado foi reca-
librado para refrescar com maior eficiência o 
pessoal na Índia, que geralmente enfrenta 50º 
C, assim como em Teresina, PI, segundo os es-
pecialistas da Ford.

Klaus Mello, gerente de engenharia veicu-
lar, disse que os vidros receberam película que 
reduz significativamente ruídos e vibrações ex-
ternas: “E também temos material que absorve 
esses dois fatores de incômodo em diversas ou-
tras peças do EcoSport”.

A conectividade é outro ponto que merece 
elogio no interior: a tecnologia Sync 3, a mais 
avançada solução disponível nas prateleiras da 
fabricante, é compatível com os aparelhos An-
droid e Apple e está disposta em uma tela sen-
sível ao toque que pode variar o tamanho de 
6,5 polegadas a 8 polegadas dependendo da 
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versão. Nenhum concorrente oferece uma so-
lução como essa. E o sistema de som promete 
agradar aos clientes que valorizam alta quali-
dade. A versão Titanium traz o Premium Sound 
System da Sony, com nove alto-falantes. Até 
o que pode parecer uma bobagem não foi es-
quecida: a Ford desenhou um espaço no painel 
central para colocar o smartphone, em posição 
bem próxima aos dois pontos de entrada USB, 
que são iluminados.

O powertrain também mudou bastante. A 
primeira medida foi retirar a caixa Powershift 
de dupla embreagem do portfólio, substituindo 
por uma transmissão de seis velocidades con-
vencional, com conversor de torque.

Os motores também são novos: para as ver-
sões de topo chega o Duratec 2.0 Direct Flex, 
de 176 cv, com injeção direta, o mais potente 
da categoria, segundo a Ford. E nas opções de 
entrada e intermediária a fabricante traz o mo-
derno 1.5 TiVCT Flex de três cilindros, de 137 
cv. Esses serão os motores para grande parte 
dos mercados em que o EcoSport será vendido.

MERCADO LOCAL – Todas as novidades têm 
como foco atender ao mercado global, pois a Ford 
entende que esse veículo ganhará a preferência 
não só de mercados emergentes mas, também, 
dos países mais tradicionais, como Estados Uni-
dos. As vendas por lá começam em 2019.

No entanto a fabricante não deixou de olhar 
com atenção para o quintal do Eco, o mercado 
brasileiro. Mesmo reconhecendo que a compe-

tição é dura, pois todos os SUVs compactos es-
tão sendo vendidos por aqui – alguns modelos, 
como o HR-V, por exemplo, são competidores 
nos Estados Unidos, mas em outros mercados, 
não –, os executivos da Ford acreditam que a 
atual receita do EcoSport tem tudo para agra-
dar ao consumidor brasileiro. Antônio Baltar Jr., 
diretor de marketing, vendas e serviços, contou 
que nenhum concorrente é tão equipado quan-
to o EcoSport.

Talvez isso não se traduza em retomada da 
liderança de vendas, mas a expectativa é a de 
manutenção da participação de mercado:

“Perdemos no ranking para outros SUVs, 
mas observando as vendas totais do mercado 
interno percebemos que o EcoSport teve, em 
média, 1,5% de market share desde seu lança-
mento, em 2002. Gostaríamos de manter esse 
desempenho e, na medida do possível, ampliar 
um pouco”.

A estratégia por aqui é valorizar o cliente 
que já tem um EcoSport oferecendo a ele juro 
zero para financiamento de um novo e primei-
ra revisão grátis: “Também vamos trabalhar for-
te com os revendedores para ofertarmos boas 
condições de compra do Eco dos clientes”.

O EcoSport 2018 parte de R$73 mil 990 na 
versão SE manual, e R$78 mil 990 na automáti-
ca. A opção FreeStyle, que deve responder por 
mais de 30% das vendas, sai por R$81 mil 490 
com câmbio manual e R$86 mil 490 com o au-
tomático. E a versão Titanium custa R$93 mil 
990. 

Lançamento
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Mônica Cardoso | monicacardoso@autodata.com.br

Peugeot 208 é o carro  
mais econômico do País

O Peugeot 208 é o carro mais econômico do 
País, de acordo com o ranking do PBE, Pro-

grama Brasileiro de Etiquetagem, realizado pelo 
Inmetro. Roda 14,8 km com 1 litro de gasolina 
na cidade e 15,8 km na estrada. Já o seu consumo 
energético é de 1,39 megajoule por quilômetro, 
MJ/km. Esse é o indicador, de acordo com o In-
metro, que revela a eficiência energética dos veí-
culos e as emissões de gases poluentes.

O Volkswagen up! TSI, cuja eficiência ener-

Meio ambiente

Na sequência estão Volkswagen up! TSI e Citroën C3,  
de acordo com ranking do Inmetro. Mas híbridos são imbatíveis.

gética é de 1,4 megajoule por quilômetro, roda 
14,3 km/l de gasolina na cidade e na estrada o 
seu consumo é de 16,3 km/l. Com esse resultado 
ficou em segundo lugar de acordo com a aferi-
ção do Inmetro. O Citroën C3, que tem eficiência 
energética de 1,42 MJ/km, com 1 litro de gasoli-
na percorre 14,3 km na cidade e 15,6 km na es-
trada.

No Inovar-Auto as empresas fabricantes se 
comprometeram a aumentar a eficiência energé-

Divulgação
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Carros a combustão mais econômicos
Fonte: Inmetro

Consumo energético 
(MJ/km)

Gasolina Cidade 
(km/l)

Gasolina Estrada 
(km/ l)

Peugeot 208 1,39 14,8 15,8 

VW up! TSI Move 1,40 14,3 16,3

Citroën C3 1,42 14,3 15,6 

Fiat Mobi Driver GSR 1,43 14,0 15,9

Fiat Argo 1.0 1,45 14,02 15,02

tica de seus carros em, no mínimo, 13% e, conse-
quentemente, diminuir a emissão de poluentes. 
Nissan, Audi e Ford já atingiram as metas acor-
dadas em 2012, no início do programa que ter-
minará em dezembro. Ao fim do programa será 
lançado um balanço, segundo Alexandre Novgo-
rodcev, coordenador do PBE:

“Algumas montadoras estão correndo contra o 
tempo para cumprir a meta do Inovar Auto. A Re-
nault lançará o Kwid, um carro bastante econômi-
co. Ele roda 15,5 quilômetros com 1 litro de gasoli-
na na estrada e 10,7 km na cidade. Outro exemplo 
é o Captur, com motor 1.6 equipado com câmbio 
CVT, que roda 10,7 quilômetros na estrada e 7,34 
km na cidade com 1 litro de gasolina”.

No outro extremo do ranking estão os veícu-
los que mais consomem combustível, os supe-
resportivos. O Mercedes-Benz AMG G 63 tem 
consumo energético de 4,42 MJ/km e roda 4,8 
km com 1 litro de gasolina na cidade e 5,5 km na 
estrada. Na sequência estão o Ferrari F12tdf, com 
consumo energético de 4,31 MJ/km e com gasto 
de combustível de 4,9 km/l na cidade e 5,8 km/l 

na estrada. O Ferrari F12 Berlinetta tem eficiên-
cia de 4,24 MJ/km e roda 4,7 quilômetros com 1 
litro de gasolina nas ruas e 6,5 km/l na estrada.

HÍBRIDOS – Os veículos híbridos dominam o 
pódio dos veículos mais econômicos por combi-
nar motores a combustão e elétricos, segundo o 
Inmetro. Na liderança da economia está o Toyo-
ta Prius, cuja eficiência energética é 1,15 MJ/km, 
que roda 18,9 quilômetros com 1 litro de gasoli-
na na cidade e 17 quilômetros na estrada. Ele é 
seguido pelo Ford Fusion, com eficiência energé-
tica de 1,31 MJ/km, e pelo Volvo XC 90 T8, com 
1,36 MJ/km.

Novgorodcev contou que o órgão já testou os 
carros elétricos que devem desembarcar no País 
até dezembro:

“Já testamos Nissan Leaf e os modelos Re-
nault Twizy e Roen. Quando se fala em eficiência 
enérgica esses são os melhores”.

O ranking do Inmetro avalia o consumo de 
combustível e emissões de poluentes de 983 
modelos de veículos de 35 marcas. 
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Balanço

A operação da General Motors na América do 
Sul continua no vermelho. A empresa regis-

trou prejuízo de US$ 142 milhões no primeiro 
semestre, de acordo com balanço divulgado na 
terça-feira, 25. Apesar desse desempenho, as 
perdas foram menores do que aquelas registra-
das no mesmo período do ano passado, quando 
o prejuízo foi de US$ 182 milhões. No mundo, o 
cenário do semestre foi de lucro: US$ 5 bilhões 
107 milhões, resultado 8,5% maior do que o re-
gistrado em janeiro-junho do ano passado.

Na América do Sul, onde possui fábricas 
no Brasil e na Argentina, a receita foi de US$ 4 
bilhões 257 milhões, 42,7% a mais do que no 
primeiro semestre do ano passado. Segundo o 

O cenário global, contudo, é de 
crescimento das receitas puxadas pelas 
vendas de picapes na América do Norte

Redação AutoData | redacao@autodata.com.br

GM mantém 
o vermelho na 
América do Sul

mailto:redacao@autodata.com.br
http://pollux.com.br/conexao/
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balanço a operação cresceu 13% no semestre 
puxado pelo seu desempenho no Brasil. Com 
302 mil veículos vendidos na região de janei-
ro a junho a GM conquistou fatia de 15,9% do 
mercado.

No mundo, o faturamento foi de US$ 74 bi-
lhões 250 milhões no semestre, incluindo os ne-
gócios automotivos e financeiros. O volume da 
receita é 5,5% maior do que o registrado em ja-
neiro a junho do ano passado. O comunicado di-
vulgado pela companhia apontou que a alta no 
faturamento ocorreu em função do desempenho 
das vendas na América do Norte, mercado no 
qual a vende veículos com maior margem de lu-
cro, como picapes e utilitários. 

Divulgação
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Bruno de Oliveira | bruno@autodata.com.br 

Cummins mira os rios do Norte

Tradicional fabricante de motores para veí-
culos pesados a Cummins quer crescer, 

também, em embarcações. Ela busca oportu-
nidades no transporte fluvial de produtos da 
Zona Franca de Manaus, AM, e do agronegó-
cio, escoados pelos portos da Região Norte. Na 
terça-feira, 25, a empresa anunciou a venda de 
quatro motores KTA 38 para duas embarca-

Motores

Fabricante vendeu equipamentos para embarcações  
que navegam em hidrovias da Amazônia e pelos portos da região

ções construídas pelo estaleiro Easa, de Belém, 
PA. Serão utilizadas no transporte de grãos da 
Cianport Pará, a Companhia Norte de Navega-
ção e Portos.

Segundo Antônio Colares, gerente de negó-
cios da Cummins vendas e serviços, os produto-
res de grãos do Mato Grosso e do Tocantins têm 
direcionado o escoamento de sua produção para 

Divulgação

Novos rebocadores da 
Cianport  receberão 
motores da Cummins
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os portos ao Norte, o que tem atraído investi-
mentos em embarcações:

“Hoje as empresas utilizam mais as vias de es-
coamento do Norte porque é mais barato do que 
levar a produção aos portos de Santos e Parana-
guá, por exemplo, ainda que a capacidade daque-
les seja menor. Mesmo assim há certa tendência 
de aquecimento dos negócios em toda a cadeia”.

O Arco Norte, conjunto de portos compreen-
didos da bacia amazônica a terminais na Bahia, 
aumentou o volume de movimentação de soja 
em 88,5% de 2011 a 2016, de acordo com da-
dos da Antaq, Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários. A movimentação de milho, no mes-
mo período, cresceu 174,8%. A expectativa é a 
de que a região seja protagonista no escoamento 
da produção agrícola nos próximos dez anos. Es-
tudo da Embrapa sugeriu que o Arco Norte pre-
cisa mais do que dobrar sua capacidade atual de 
escoamento, alcançando 40% de participação 
no volume total de grãos exportados pelo País, 
para que sejam atendidas as projeções do setor 
para a produção de 2025.

ESTRUTURA PÓS-VENDA – Hoje a Cummins 
possui duas distribuidoras de motores marítimos 

na Região Norte, responsáveis pelos negócios e 
pelo pós-venda. Os equipamentos são importa-
dos dos Estados Unidos e da Inglaterra, segundo 
Colares. Já no Estado do Rio de Janeiro, contou 
ele, a equipe de vendas para o segmento articula 
os negócios com clientes internacionais:

“A maioria dos clientes são empresas estran-
geiras. Logo é necessária uma articulação envol-
vendo vários agentes: quem desenvolve o navio, 
o armador e o estaleiro, até a confirmação da 
compra”.

O executivo disse que o Brasil representa 
um mercado pequeno nas vendas de motores 
marítimos da Cummins na comparação com os 
maiores países do sudeste asiático – Cingapura e 
Malásia – e os banhados pelo Golfo do México: 
“São vendas que surgem a partir de projetos de 
infraestrutura, e eles ainda são poucos no Bra-
sil. Nossa meta para o ano não será atingida por 
causa do mercado desaquecido, mas há oportu-
nidades no médio prazo”.

No ano passado, a Cummins vendeu US$ 1 
bilhão 508 milhões em motores marítimos para 
clientes de todo mundo. Isso representou queda 
de 4% no comparativo com 2016, de acordo com 
o seu balanço financeiro. 
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Curtas e algo mais

A ANEF, Associação 
Nacional das Empresas 

Financeiras das 
Montadoras, anunciou 

seu novo presidente. 
Luiz Montenegro, que, 

até então, ocupava a 
vice-presidência da 

entidade, foi indicado para 
substituir Gilson Carvalho. 

Montenegro presidiu a 
ANEF por quase seis anos, 

de novembro de 2004 a 
maio de 2010. O executivo 

é conhecido também por 
presidir o Banco Toyota.
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Acessórios
A Toyota lançou a linha de quarenta acessórios 
para o Corolla 2018. A gama está disponível 
nas 236 concessionárias da marca no mercado 
nacional. Toda linha vem com 12 meses de 
garantia, sem limites de quilometragem. São 
rodas de liga leve, rádio, farol de neblina, sensor 
de estacionamento, entre outros itens, para os 
modelos GLi, XEi, XRS e Altis.

Terceira
A Hyundai perdeu o posto de segunda maior 
empresa da Coreia do Sul em valor de mercado, 
segundo dados da bolsa de valores de Seul. A 
posição agora é ocupada pelo conglomerado 
SK, que atua em diversas áreas, como energia e 
telecomunicações. A maior empresa sul-coreana 
segue sendo a Samsung. As informações são do 
portal Flash de Motor, da Venezuela.
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Divulgação

A BMW informou que foram 
vendidas em três semanas todas 
as unidades da moto G 310 R 
que estavam disponíveis para 
pré-venda, iniciada no dia 3 de 
junho. É o primeiro modelo de 
motocicleta da marca abaixo 
de 500 cilindradas do País. 
Ela vem equipada com motor 
monocilíndrico de 34 cavalos. Ela 
será produzida em Manaus, AM, 
e chegará em setembro à rede de 
concessionárias por R$ 21,9 mil.      

Mais aço
A produção de aço do Brasil no primeiro semestre superou 
em 12,4% o volume produzido no mesmo período do ano 
passado. Foram fabricados 16 milhões 723 mil toneladas, 
ante 14 milhões 872 mil de toneladas. No mês de junho, o 
País produziu 2 milhões 649 mil toneladas, 4% a mais do 
que em junho do ano passado. A China segue como maior 
produtor mundial. No primeiro semestre, alcançou 419 
milhões 745 mil toneladas. Japão e Índia vêm na sequência.


