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Civic Type R é hatch para iniciados 
Honda inédito no País tem motor 2.0 turbo de 320 cv e deve chegar no fim de 2018 para ser um carro “de imagem”

Tião Oliveira
CHIBA/ JAPÃO

As montadoras, como qualquer 
empresa, fazem produtos para 
as massas de modo a manter a 
sobrevivência do negócio. Mas 
a maioria tem também criações 
para agradar os puristas e, qui-
çá,  frequentar  a  garagem  de  
seus engenheiros e executivos 
de  alto  escalão.  Uma  dessas  
obras de arte sobre rodas é a ver-
são 2017 do Type R, a mais vene-
nosa do hatch da Honda de to-
dos os tempos.

O esportivo faz parte da déci
ma  geração  do  Civic,  que  já  é  
oferecida no Brasil – a opção hat-
ch nunca foi vendida aqui. Com 
motor 2.0 turbo  a gasolina  de 
320 cv e 40,8 mkgf, o Type R tem 
tração na dianteira e câmbio ma-
nual de seis marchas – os res-
ponsáveis pelo  projeto  sequer  
cogitam opção automática.

A Honda do Brasil quer trazer 
uma ou duas unidades ao Salão 
do Automóvel, que ocorrerá em 
São Paulo de 8 a 18 de novem-
bro, e iniciar as vendas em segui-
da. A meta é emplacar 50 Type R 
nos  primeiros  12  meses  e  dez  
por ano  a  partir  daí.  Somente  
serão trazidas unidades efetiva-
mente  vendidas  –  não  haverá  
carros expostos nas lojas.

O Type R será mais que um 
produto de nicho. Seu principal 
objetivo é rejuvenescer a ima-
gem da Honda no Brasil, que es-

tá muito ligada a produtos com 
boa qualidade, mas que ofere-
cem pouca emoção ao volante, 
como o próprio Civic e o HR-V.

Depois de acelerar o hatch no 
Sodegaura Forest Raceway, au-
tódromo a cerca de uma hora de 
Tóquio, ficou claro que o espor-
tivo cheio de veneno é puro pra-
zer ao volante. Tanto que o Hon-

da bateu o recorde para carros 
com tração na frente no circui-
to de Nürburgring Nordschlei-
fe, na Alemanha.

Aliás, o Type R é mais euro-
peu que japonês. O hatch é pro-
duzido na fábrica da Honda em 
Swindon, na Inglaterra. Nos ar-
redores ficam a Mini,  a 53 km 
(Oxford), Aston  Martin  (Gay-

don) e a Morgan (Malvern), am-
bas distantes cerca de 100 km.

O esportivo parece ter saído 
de um videogame. A carroceria 
é repleta de vincos e, na diantei-
ra, destaca-se o “H” com fundo 
vermelho. É a mesma cor da fai-
xa fina que percorre toda a par-
te inferior do modelo (há saias 
na frente, laterais e traseira).

Atrás,  um  enorme  aerofólio  
chama a atenção, mas reduz a 
visibilidade pelo espia. Abaixo 
dele há outro defletor de ar, que 
forma um conjunto harmonio-
so com as lanternas. A cereja do 
bolo sãs as três saídas de escapa-
mento no meio do extrator.

O Type R é mais leve e tem 
carroceria 38% mais rígida que 
o anterior, a despeito da adoção 
de novos reforços  estruturais.  
A suspensão dianteira, do tipo 
MacPherson, tem nova geome-
tria e foi recalibrada para, segun-
do informações da Honda, redu-
zir o subesterço da direção e me-
lhorar as respostas. Atrás há sis-
tema  independente,  do  tipo  
multi-link, com novos braços.

A  cabine  tem  ótimo  acaba-
mento, que inclui couro, metal 
escovado e detalhes vermelhos, 
cor de parte dos revestimentos 
dos bancos. Os dianteiros, além 
de  muito  confortáveis,  têm  
abas largas que mantêm o cor-

po do motorista firme mesmo 
em curvas muito rápidas.

Há três modos de condução, 
que ajustam a rigidez dos amor-
tecedores, o “peso” da direção e 
as respostas de câmbio e motor. 
A Comfort é para o dia a dia, a 
Sport  é  indicada  para  quem  
quer mais pimenta em estradas 
e a +R, que ficou acionada o tem-
po todo, é para as pistas.

A  Honda  divulga  aceleração  
de 0 a 100 km/h em 5,7 segun-
dos  e  277  km/h  de  velocidade  
máxima, mas a sensação é que o 
Type R rende mais que isso. O 
2.0 entrega potência e força des-
de as rotações baixas – o torque 
máximo surge às 2.500 rpm.

Parece  que  seu  fôlego  não  
tem fim. É mais que uma impres-
são: o corte da injeção eletrôni
ca só é feito aos 8 mil giros.

O Type R fica firme mesmo se 
o motorista abusar do acelera-
dor nas saídas de curva. Mérito 
também dos sistemas eletrôni
cos, como os controles de tra-
ção e estabilidade, e dos largos 
pneus nas medidas 245/30 R20.

Entre  os  requintes,  o  ronco  
do motor varia automaticamen-
te.  A  saída  central  do  escape  
“abre” quando o Civic está an-
dando forte e deixa o som “rou-
co” e para lá de instigante.

(*)VERSÃO PARA A INGLATERRA; FONTE: HONDA
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Mercedes-Benz promete trazer
Sprinter inteligente ao Brasil

Thiago Lasco 
STUTTGART, ALEMANHA

O segmento de veículos comer-
ciais enfrenta grandes desafios. 
As cidades estão cada vez maio-
res e adensadas, o que aumenta 
o trânsito e a poluição, e a explo-

são do comércio eletrônico in-
clui clientes ávidos por receber 
suas  compras  rapidamente.  A  
solução pode estar na chamada 
internet  das  coisas:  veículos,  
ferramentas e processos produ-
tivos que trocam dados entre si, 
formando uma rede digital. Es-
sa é a aposta da Mercedes-Benz 
para a Sprinter do futuro.

No ano passado, a marca apre-
sentou o protótipo elétrico Vi-
sion Van. Entre os destaques há 
joystick em vez de volante, área 
de carga automatizada e drones 
para fazer entregas. 

Na semana passada, a Merce-
des informou  que várias solu-
ções antecipadas pela van con-
ceitual estarão na próxima gera-
ção da Sprinter, que chegará à 
Europa em 2018. O modelo será 
lançado aqui no ano seguinte.

A empresa oferecerá serviços 
digitais  agregados  ao  veículo  
(leia mais à direita). Por meio 
do compartimento de carga di-
gitalizado, por exemplo, os pro-
dutos  podem  ser  organizados  
conforme o horário de entrega 
e a temperatura (no caso de ali-
mentos e remédios).

Um sistema eletrônico permi-
tirá planejar a rota de modo a 
evitar  engarrafamentos.  Por  
meio de aplicativos, a empresa 
de transporte  poderá  monito-
rar a frota em tempo real, acom-
panhar o andamento das entre-
gas e alterar a rota de algum veí
culo se surgir uma urgência.

Passageiros.  Segundo  a  Mer-
cedes, cerca de 20% das Sprin-
ter vendidas no mundo são utili-
zadas no transporte de pessoas. 
Nesses veículos, a conectivida-
de traz ótimas perspectivas.

As vans escolares poderão avi-
sar os pais, via mensagem de ce-
lular, quando os filhos embarca-
rem ou chegarem à escola. Será 
possível  cancelar  o serviço  do  
dia por meio de aplicativo.

Haverá ainda serviço de com-
partilhamento  de  vans.  A  pri-
meira cidade a contar com a no-
vidade será Londres.

A nova geração da Sprinter ga-
nhará  opção  elétrica.  Trata-se  
da mesma base da e-Vito, que 
pode  rodar  até  200  km  com  
uma carga de bateria. Não have-
rá variante híbrida. 

A van também terá câmeras e 
sensores, que facilitarão a con-
dução  e  o  monitoramento.  O  
compartimento de carga pode-
rá ser rebaixado em até 8 cm pa-
ra facilitar a carga e a descarga.

Além  da  Alemanha,  a  nova  
Sprinter  será  feita  em  outros  
países, inclusive a Argentina, de 
onde continuará sendo trazida 
para abastecer o Brasil.

Motor  2.0, 4 cil.,  16V, turbo,  gas.  

Potência (cv)  320 a 6.500 rpm

Torque (mkgf) 40,8 a 2.500 rpm 

Câmbio Manual, 6 marchas

Tração  Dianteira

0 a 100 km/h 4,7 segundos 

Comprimento 4,56 metros

l Em julho, a Honda celebrou os 

25 anos da Type R (de racing), ou 

“tipo competição”, em português, 

durante o festival de Velocidade 

de Goodwood, na Inglaterra. A si-

gla, atualmente representada pe-

la versão nervosa do Civic, surgiu 

em 1992 com o esportivo NSX, cu-

jo desenvolvimento contou com a 

participação de Ayrton Senna.

O segundo modelo da “série” 

foi um Integra, cupê maior que o 

Civic e lançado em 1995. Tinha 

motor 1.8 com comando variável 

de válvulas que gerava 200 cv.

O Accord Type R, por sua vez, ti-

nha motor 2.2 de 220 cv. Foi feito 

de 1998 a 2002 e vendido na In-

glaterra e países da Europa.

O primeiro Civic Type R surgiu 

em 1997 com carroceria hatch e 

motor 1.6 de 185 cv. Era exclusivo 

para o mercado japonês.

De 2001, a geração seguinte foi 

a primeira feita também na Ingla-

terra. Tinha motores 2.0 com po-

tências de 200 e 215 cv.

Em 2006 o Civic Type R virou 

um sedã de quatro portas com 

motor 2.0 de 225 cv.

O primeiro a ter motor turbo 

(2.0 de 310 cv) foi  o hatch de 

2015. Sua evolução, com nova pla-

taforma, é o modelo atual (2017). 

Nova geração da van
chegará à Europa no
ano que vem repleta de 
inovações tecnológicas
e virá ao País em 2019

Mecânica
Nesse hatch, do 
motor ao câmbio e 

suspensão, tudo foi pensado 
em prol da esportividade.

Visão traseira
Não é exatamente 
um defeito, mas o 

espia fica praticamente todo 
encoberto pelo aerofólio.

De montadora 
a provedora de 
soluções digitais

O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE

DA ANFAVEA

‘Socado’. Visual agressivo é reforçado pelos largos pneus

Sigla completa 
25 anos de história

Honda Civic Type R (*)

FOTOS: HONDA

O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE 

DA MERCEDES-BENZ

Propulsão. 
Nova linha 
terá motor 
elétrico
da e-Vito

FOTOS: MERCEDES-BENZ

PRÓS E CONTRAS 

l Além de fabricar e vender veí

culos, a Mercedes-Benz passa a 

oferecer soluções digitais que 

complementam a utilização de 

seus produtos. Os serviços, cria-

dos pela nova divisão Mercedes 

Pro, incluem monitoramento em 

tempo real, planejamento de ro-

tas e softwares de gestão e ma-

nutenção de frotas. De acordo 

com informações da empresa, os 

pacotes serão desenvolvidos de 

forma customizada para cada 

cliente, por meio de uma consul-

toria que identificará as necessi-

dades caso a caso. Isso inclui 

avaliar se a opção mais vantajo-

sa para o tipo de uso é a van elé

trica ou com motor a combustão.

Variações. 
Painel pode 
ser simples 
ou ter central 
multimídia

Pimenta. Cor vermelha, que remete à esportividade, está em várias partes do modelo

Previa. Vision Van, de 2016, antecipou soluções tecnológicas
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