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FICHATÉCNICA

*DADOSCOMETANOL.FONTE:FIAT

lPreço sugerido
Não divulgado

lMotor
1.8, 4 cil., 16V, flexível

lPotência (cv)*
139 a 5.750 rpm

lTorque (mkgf)*
19,3 a 3.750 rpm
lCâmbio
Automático, 6 marchas
lPorta-malas
525 litros

FiatCronos
quer seduzir
brasileiros
com seu visual
sem caretice e
amplo espaço
interno
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“A
missão do Cronos é
mudar a percepção
que as pessoas têm

da Fiat.” A frase, dita durante
evento para a imprensa em Cór-
doba,naArgentina, ondeosedã
será produzido, mostra como
são altas as expectativas da Fiat
em relação ao modelo, que será
lançado no Brasil no dia 7 de
fevereiro. Trata-se de um man-
tra que surgiu tímido com a pi-
capeToro(2016), se intensificou
comohatchArgo (2017) e agora
soa quase como um apelo.

Se até então os carros da mar-
ca atraiam pela racionalidade,
graçasaobomcusto-benefício,a

Fiat percebeu que precisa bus-
car uma conexão mais emocio-
nalcomoconsumidor.Éoquea
concorrência tem feito.

Por isso, aspectos como dese-
nho e acabamento passaram a
ter peso bem maior. Ao mesmo
tempo,parabuscarmaiorrenta-
bilidade, a marca não oferecerá
opções 1.0, por exemplo.

AFiat informaquequerofere-

cer um sedã compacto e funcio-
nal, que agrade famílias com fi-
lhos, mas sem ser “careta”. Se-
gundo a fabricante, o compra-
dor do novo modelo será ho-
mem (67%), de 35 a 50 anos
(50%), casado (80%) e com filhos
(67%), que terá o Cronos como o
único carro da casa (60%).

“Todos gostam de parecer
mais jovens e querem ter um

produto que também agrade
sob um ponto de vista emocio-
nal”, diz o diretor de marca da
Fiat, Herlander Zola.

Para materializar esse “sedã
jovem”, o maior desafio dos en-
genheiros da Fiat foi tentar de-
senvolver um produto amplo
para pessoas e bagagens, sem
que a silhueta deixasse de ser
moderna.Aslinhasdocarrofica-
ram harmoniosas e o porta-ma-
las tem ótimos 525 litros de ca-
pacidade, embora a traseira te-
nha ficado curta de modo a não
perder o aspecto esportivo visto
no “irmão” hatch.

O Cronos utiliza a nova plata-
forma MP-S, que foi alongada
em 36 cmem relação aoArgo. O
sedãtem4,36metrosdecompri-
mento. Aliás, 70% de seus com-

ponentes são novos – os outros
30% vieram do Argo e do Punto,
de acordo com informações di-
vulgadas pela Fiat.

O entre-eixos é o mesmo do
Argo (2,52 metros), mas a largu-
ra é maior (2 mm na frente e 4
mmatrás).Graçasaousodeaços
leves na construção, o três-volu-
mes pesa apenas 10 kg a mais
que o hatch do qual deriva.

À primeira vista, a dianteira
do Cronos remete à do Argo.
Após um olhar mais atento dá
para identificar elementos que
conferemidentidadeprópriaao
novato.Odesenhodospara-cho-
ques é diferente e a grade e a
saída de ar na parte inferior in-
corporam filetes horizontais
cromados. A posição dos faróis
de neblina também é nova.


