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MELHOR PONTUAÇÃO

Custo-benefício
Pelo preço de opções 
intermediárias dos 

rivais, C3 oferece confortos 
típicos de modelos de topo. 
Além disso, suas revisões são 
cerca de 30% mais baratas. 

Ergonomia
Central multimídia, 
som e controlador

de velocidade de cruzeiro têm
manuseio pouco intuitivo, por 
hastes na coluna de direção e 
ocultas sob o volante.

TOTAL DE 115 PONTOS POSSÍVEIS: AVALIAÇÃO: 1 - PÉSSIMO; 2 - RUIM; 3 - REGULAR; 4 - BOM; 5 - ÓTIMO

Ford Fiesta SEL

Acabamento x2 6

Câmbio x1 3

Conforto x1 3

Consumo x2 8

Desempenho x1 5

Equipamentos x2 9

Ergonomia x1 4

Espaço x1 3,5

Estabilidade x1 5

Estilo x2 8

Instrumentos x1 3

Manutenção x1 3

Motor x1 4

Porta-malas x1 3

Preço x2 7

Seguro x1 4
Suspensão x1 4
Usabilidade x1 4

TOTAL 86,5

Thiago Lasco

No segmento de hatches com-
pactos, as atenções vêm sendo 
monopolizadas por Polo e Ar-
go. Mas há rivais que, embora 
não  sejam  novidades,  como  o  
Volkswagen e o Fiat, são ótimas 
opções na faixa dos R$ 65 mil. É 
o caso de Citroën C3, Peugeot 
208 e Ford Fiesta, que acabam 
de receber atualizações e se en-
frentam neste comparativo.

C3 e 208 ganharam câmbio au-
tomático de seis marchas no lu-
gar do antigo, de quatro veloci-
dades. O Fiesta, que traz dian-
teira redesenhada e novo multi-
mídia,  se  destacou  em  consu-
mo, desempenho, espaço inter-
no,  estabilidade,  suspensão  e  
preço do seguro. Por isso, garan-
tiu a vitória diante dos rivais 

Apesar de compartilharem o 
conjunto  mecânico,  C3  e  208  
têm dirigibilidade diferente. A 
posição de dirigir mais alta e o 
para-brisa arredondado e proje-
tado para a frente dão ao moto-
rista do Citroën a sensação de 

estar  em  um  monovolume.  O  
Peugeot é mais baixo e tem ajus-
te de suspensão menos macio.

O motor 1.6 de até 118 cv dei-
xa ambos ágeis na cidade. Isso 
porque 80% do torque fica dis-
ponível a partir das 1.500 rpm, o 
que garante respostas espertas.

A nova transmissão privilegia 
as marchas mais altas, favore-
cendo a economia de combustí
vel. Em aclives, às vezes o câm
bio titubeia e retarda as trocas 
sem necessidade. 

Na estrada os dois vão bem. A 
sexta  marcha  ajuda  a  manter  
baixo o nível de ruído do motor. 
Em ultrapassagens e na hora de 
retomar velocidade, porém, um 
pouco mais de vigor seria bom. 

Em ambos, o controle de velo-
cidade de cruzeiro fica em uma 
haste na coluna de direção, sob 
o volante. Isso dificulta seu uso 
com o carro em movimento.

O Fiesta conquista pelas res-
postas bem diretas. O 1.6 de até 
128 cv  responde de  pronto  ao  
mínimo toque no acelerador, o 
câmbio faz trocas rápidas, a di-
reção é comunicativa e a suspen-
são tem acerto na medida para 
fazer  bonito  em  curvas.  Para  
quem gosta de sentir o carro “à 
mão”, o Ford é a melhor opção. 

O  quatro-cilindros  do  Ford  
tem funcionamento mais áspe
ro que o dos rivais,  sobretudo 
em rodovias. Mas isso não inco-
modará os que curtem uma to-
cada esportiva.

Por dentro, 208 
se destaca, mas 
Fiesta é maior

27Peugeot 208 Allure

Acabamento x2 10

Câmbio x1 3

Conforto x1 4

Consumo x2 6

Desempenho x1 4

Equipamentos x2 8

Ergonomia x1 4

Espaço x1 2,5

Estabilidade x1 4

Estilo x2 9

Instrumentos x1 5

Manutenção x1 3

Motor x1 4

Porta-malas x1 3

Preço x2 7

Seguro x1 2
Suspensão x1 3
Usabilidade x1 4

TOTAL 85,5

Se a meta de oferecer um bom 
compacto premium passa pelo 
cuidado com a cabine, quem as-
simila isso melhor é o 208, dono 
do acabamento mais capricha-
do deste comparativo. O dese-
nho  do  painel  é  arrojado  e  os  
instrumentos em posição eleva-
da são fáceis de ler. Bancos ana-
tômicos  e  volante  pequeno,  
com uma ótima pegada, deixam 
sua condução muito prazerosa. 

Embora não seja tão vistoso, 
o  interior  do  C3  tem  algumas  
qualidades do “irmão”, como o 
conforto a bordo e os materiais 
agradáveis ao toque. Porém, o 
painel do Citroën fica devendo 
marcador  de  temperatura  do  
motor e a visualização do con-
ta-giros é pior que nos dois con-
correntes. Além disso, os ajus-
tes do controlador de velocida-
de de cruzeiro e da central mul-
timídia são pouco intuitivos. 

O Fiesta destoa dos rivais pe-
lo acabamento despojado. As li-
nhas do painel ainda são atuais 
e agradam, mas há excesso de 
plástico rígido por toda parte. 
Os bancos são revestidos de te-
cido simples, a espuma é pouco 
densa e falta empunhadura ao 
volante, que tem o aro “magro”.

Por outro lado, o Ford é o que 
oferece o melhor espaço inter-
no. Não que o hatch seja amplo 
como um Renault Sandero, mas 
208 e C3 são menos generosos, 
especialmente com quem viaja 
atrás. No Peugeot, passageiros 
com mais de 1,8 metro terão de 
dobrar o pescoço ao se senta-
rem no banco traseiro.

Em termos de conteúdo, o Ci-
troën entrega comodidades de 
versão de topo por preço equiva-
lente ao das versões intermediá
rias dos dois rivais. Só o C3 tem 
rodas de liga leve de 16” e ativa-
ção automática dos faróis e dos 
limpadores  de  para-brisa,  por  
exemplo. Para ter esses itens no 
Fiesta e no 208, é preciso desem-
bolsar mais de R$ 70 mil em op-
ções com catálogo superior.

O Fiesta, por sua vez, é o úni
co a oferecer controles de esta-
bilidade e tração. A nova central 
multimídia é a melhor do trio. 
Tem interface fácil de usar, tela 
bem  responsiva  e  duas  portas  
USB no console central.

Na hora da revisão, a boa rela-
ção  custobenefício  do  C3  faz  
bonito de novo. Nos três primei-
ros anos, o preço da manuten-
ção é cerca de 30% menor que o 
cobrado para seus dois rivais. 

CITROËN C3

Citroën C3 Exclusive

Acabamento x2 8

Câmbio x1 3

Conforto x1 4

Consumo x2 6

Desempenho x1 3,5

Equipamentos x2 10

Ergonomia x1 2

Espaço x1 3

Estabilidade x1 4

Estilo x2 4

Instrumentos x1 3

Manutenção x1 5

Motor x1 4

Porta-malas x1 3,5

Preço x2 10

Seguro x1 3
Suspensão x1 3
Usabilidade x1 2

TOTAL 81

Dirigibilidade 
Respostas diretas de 
motor, transmissão, 

direção e suspensão deixam o 
carro bem à mão, satisfazendo 
inclusive quem aprecia uma 
condução mais esportiva. 

Acabamento
Dos três modelos
avaliados, o Fiesta 

tem a cabine mais despojada, 
com materiais e revestimentos 
simples. Há uso excessivo de 
plástico duro por toda parte.

Posição de dirigir 
Banco confortável, 
volante de diâmetro 

pequeno e instrumentos em 
posição elevada fazem do 
Peugeot um carro muito 
prazeroso de guiar.

Espaço traseiro
Atrás, passageiros 
com estatura a partir 

de 1,80 m podem ter de dobrar 
o pescoço para se acomodar. 
Área para pernas também é
menor que no Fiesta.

MANUTENÇÃO

1ª Revisão R$ 365 R$ 392 R$ 410

2ª Revisão R$ 365 R$ 624 R$ 726

3ª Revisão R$ 365 R$ 552 R$ 410

COMPARE OS NÚMEROS

DADOS CITROËN C3 EXCLUSIVE FORD FIESTA SEL PEUGEOT 208 ALLURE

Preço sugerido R$ 65.490 R$ 65.390 R$ 65.990

Motor 1.6, 4 cil., 16V, flexível 1.6, 4 cil., 16V, flexível 1.6, 4 cil., 16V, flexível 

Potência (cv)* 118 a 5.750 rpm 128 a 6.500 rpm 118 a 5.750 rpm 

Torque (mkgf)* 16,1 a 4.750 rpm 16 a 5.000 rpm 16,1 a 4.750 rpm 

Câmbio Automático, 6 marchas Automatizado, 6 marchas Automático, 6 marchas

Porta-malas 300 litros 281 litros 285 litros

Consumo* 7,6 km/l (cid) / 9,3 km/l (estr) 7,8 km/l (cid) / 10,3 km/l (estr) 7,7 km/l (cid) / 9,3 km/l (estr)

Igual. Traseira ficou de fora da reestilização feita no Ford

Citroën C3, Ford 
Fiesta e Peugeot
208 se enfrentam em 
briga de compactos 
premium na faixa 
dos R$ 65 mil 

O QUE ELES OFERECEM

Ar-condicionado Digital Digital Digital, duas zonas 

Sensores chuva/luzes Série Não disponível Não disponível

Controle estabilidade Não disponível Série Não disponível

Rodas de liga leve Série, 16 polegadas Série, 15 polegadas Série, 15 polegadas

86,5

SEGURO (cotações feitas pela Minuto Seguros, www.minutoseguros.com.br)**

Porto Seguro R$ 2.948 R$ 2.682 R$ 3.909

Itaú R$ 2.825 R$ 2.580 R$ 3.750

Datado. Visual do C3 não muda desde 2012 e pede renovação

l Com vendas discretas, o C3, 

que ficou na 10ª posição no seg-

mento em janeiro e fevereiro, se 

destaca pelo bom custobenefí

cio. Por R$ 55.990 na versão At-

traction, é um dos carros mais ba-

ratos do País com câmbio auto-

mático – há ainda ar-condiciona-

do digital e faróis de neblina. Mes-

mo nas opções mais caras, o Ci-

troën é cerca de R$ 5 mil mais ba-

rato que os rivais. Estiloso e bem 

acabado, o 208 pode fazer bonito. 

Tudo depende dos resultados do 

trabalho que a Peugeot vem fazen-

do para renovar sua imagem de 

marca. Aliás, essa é uma preocu-

pação também da Ford. O ponto 

negativo  do  Fiesta  se  chama  

Powershift. Sem ter como aposen-

tar o problemático câmbio auto-

matizado, a fabricante reforçou 

sua embreagem, trocou retento-

res, reprogramou o módulo e, cla-

ro, “limou o nome tóxico”. A colu-

na Defenda-se, publicada às quar-

tas-feiras no JC e habituada às 

queixas de donos de Fiesta, servi-

rá como termômetro para avaliar 

se as mudanças surtiram efeito. 

Aperto. Linha baixa do teto reduz espaço no banco traseiro

FORD FIESTA
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OPINIÃO
Thiago Lasco

Distantes do topo 
de vendas, hatches 
têm suas virtudes

Melhoria. 
Central 
multimídia 
inédita, com 
duas portas 
USB, deu 
cara nova 
para o painel 
do Fiesta

Opções sem pedal de embreagem

FORD FIESTA PEUGEOT 208

Chamariz. 
Cabine do 
Peugeot 
tem linhas 
modernas, 
acabamento 
bem cuidado 
e ar de duas 
zonas 

Equipado.
No Citroën, 
para-brisa 
panorâmico 
é destaque. 
Há 3 saídas 
redondas de 
ar no centro 
do painel
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