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l A Chevrolet  está  lançando  
uma  versão  mais  barata  do  
Equinox, a LT, por R$ 134.900. 
Até agora, o utilitárioesporti
vo era oferecido apenas na ver-
são Premier, por R$ 149.900. A 
versão LT perdeu a tração 4x4, 
o sensor de distância do carro à 

frente e o carregador de telefo-
ne celular  por  indução.  Mas  
manteve itens como bancos de 
couro (o do motorista tem ajus-
tes elétricos), central multimí
dia, partida sem chave, etc. O 
motor 2.0 turbo de 262 cv a ga-
solina também é o mesmo.
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O Ford Ka receberá motor 1.5 de 
três  cilindros  que  estreou  no  
EcoSport neste ano. A novida-
de deverá ser lançada no primei-
ro semestre do ano que vem. O 
compacto  já  oferece  opção  
com motor 1.5, mas se trata de 
um  quatro-cilindros  flexível  

que gera até 110 cv (com eta-
nol). No EcoSport, o novo mo-
tor de três cilindros rende até 
137 cv (etanol). Também como 
no utilitárioesportivo, o propul-
sor virá acompanhado de câm
bio  automático  de  seis  mar-
chas./Hairton Ponciano

Nova versão do modelo não tem tração 4x4, entre outros itens
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A
Fiat revelou, enfim, o 
Cronos, sedã derivado 
do Argo – o nome foi 

antecipado com exclusividade 
pelo site do Jornal do Carro. Se-
gundo informações da empre-
sa, o novato utiliza a platafor-
ma MP-S (Modular Platform Se-
dan),  criada  exclusivamente  
para ele. Embora não tenha di-
vulgado dados como as medi-
das, o carro aparenta ter mais 
espaço atrás – no hatch o entre-
eixos é de 2,52 metros.

Os motores são os conheci-
dos 1.3 e 1.8 flexíveis de quatro 
cilindros do Argo. O sedã será 
feito na Argentina e seu lança
mento no Brasil ocorrerá no 
primeiro trimestre de 2018.

O visual tem muitos pontos 
em comum com o hatch, mas 
há elementos exclusivos, que 
conferem identidade própria 
ao sedã. Na dianteira, o para-
choque tem desenho diferente 
e tanto a grade como as entra-
das de ar na parte inferior são 
emolduradas  por  filetes  cro-
mados (ao menos na versão Pre-
cision 1.8, de topo). A disposi-
ção dos faróis de neblina tam-
bém é nova.

De perfil, o Cronos é idêntico 
ao Argo até a coluna central. As 

portas traseiras têm formato 
parecido com as  do Peugeot 
408 e a linha do teto desce sua-
vemente até o porta-malas.

Por dentro, a impressão posi-
tiva causada pelo Argo se man-
tém, com materiais de boa qua-
lidade, que fazem o Cronos pa-

recer fazer parte de um segmen-
to superior.  Os instrumentos  
são os mesmos do Argo Preci-
sion,  mas  a  faixa  horizontal  
que percorre o painel vem em 
um sóbrio tom marrom fosco 
(no hatch, é vermelha na versão 
HGT e cinza nas demais).

Quem viaja atrás conta com 
espaço suficiente para as per-
nas mesmo com os bancos dian-
teiros  totalmente  recuados.  
Mas passageiros com mais de 
1,85 metro estão sujeitos a ter 
de curvar a cabeça para não en-
costála no teto.

O porta-malas, cuja capacida-
de não foi revelada, tem bom 
acesso e a tampa é revestida.

Com o Cronos, a Fiat quer abo-
canhar parte do volume de ven-
das de sedãs compactos que fica 
com o Hyundai HB20S e, sobre-
tudo, o Chevrolet Prisma. Para 
concorrer no “andar de baixo” 
do segmento, a empresa pode 
apostar no Grand Siena 1.0 (que 
deverá ser mantido em produ-
ção) e na versão 1.3 do Cronos. A 
opção com motor 1.8 mira prin-
cipalmente o Volkswagen Vir-
tus, que também será lançado 
no início de 2018.

Eis o Fiat Cronos sem disfarces

KA TERÁ 1.5 TRICILÍNDRICO DO ECOSPORT

l A Renault tem planos de pro-
duzir o Kwid elétrico na China, 
para venda em diversos países, 
entre os quais o Brasil. A infor-
mação foi revelada à agência 
“Automotive News” pelo presi-
dente da Aliança Renault-Nis-
san-Mitsubishi,  o  brasileiro  
Carlos  Ghosn.  Ainda não há 
previsão de data para a estreia 
do carro na Ásia, mas, de acor-
do com o executivo, após o lan-
çamento, a ideia é expandir as 
vendas. “Se funcionar na Chi-
na, não há razão para não ven-
dêlo no Brasil, na Índia e em 
países  do  Oriente  Médio”.  
Ghosn contou que dirigiu re-
centemente um dos protótipos 
do Kwid elétrico na China.

CHEVROLET

Equinox ganha versão 
R$ 15 mil mais barata

FELIPE RAU/ESTADÃO

Kwid deverá ter 
versão elétrica 
no Brasil

Dianteira e 
traseira do 
sedã são 
diferentes 
das do hatch

Com plaforma 
própria, sedã 
inédito estreia
no País no início 
do ano que vem


