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As vendas da Renault no Brasil cresceram 72% no primeiro trimestre do ano em relação ao 
mesmo período de 2007, com 25 mil unidades comercializadas - performance muito superior 
ao crescimento do setor automotivo, na casa dos 30%. A informação é de Christian Pouillaude, 
vice-presidente da montadora no Brasil. Ele atribui esse crescimento nas vendas a uma rede 
de concessionárias bem estruturada e aos constantes investimentos em lançamentos. 
 
Dentro dessa estratégia de atuação, a empresa lançou ontem oficialmente para a imprensa o 
Renault Sandero Nokia, idealizado a partir da versão mais completa da família Sandero, o 
Privilège 1.6 16V Hi-Flex.  
 
Trata-se de uma série especial, com previsão para ter mil unidades, sendo que os primeiros 
duzentos carros chegam às concessionárias na última semana de abril. 
Fruto de uma parceria inédita entre a montadora e a fabricante de celulares, este é o primeiro 
veículo compacto do mercado a sair equipado de fábrica com ampla gama de soluções 
multimídia, integradas pelos acessórios do kit veicular Nokia CK-20W, módulo GPS Nokia LD-
3W e pelo aparelho Nokia N95, um dispositivo móvel com tela grande, tocador de música, 
câmera de 5 megapixels com foco automático e lente Carl Zeiss, entre outras funções e 
conexão bluetooth (sem fios). 
 
Uma das preocupações da Renault com o Sandero Nokia foi acrescentar o máximo de funções 
de conectividade ao Sandero, sem que para isso houvesse qualquer tipo de intervenção na 
eletrônica do veículo. Para tanto, foi desenvolvido, juntamente com a Continental VDO, um 
rádio e CD Player Bluetooth compatível com a solução da Nokia. Todas as peças fixas dessa 
série especial vêm instaladas de fábrica e são validadas pelo departamento de engenharia da 
Renault do Brasil. 
 
"Esta parceria com a Nokia nos permitiu oferecer um produto diferenciado para atender ao 
público jovem que gosta de tecnologia", avalia Pouillaude. 
 
De acordo com pesquisas feitas pela Renault, o público-alvo do Sandero aponta para homens 
de acima de trinta anos que moram em grandes centros urbanos e são ligados em tecnologia. 
O Renault Sandero Nokia chega ao mercado ao preço de R$ 47.290,00. Na opinião do 
executivo da Renault, dentro de três a cinco anos, essa conectividade deve se tornar acessível 
também aos carros mais populares. "Vamos avaliar a aceitação e os custos, mas a tendência é 
essa", avisa. 
 
Na parte externa do veículo, a série especial Renault Sandero Nokia se diferencia das demais 
versões de acabamento da linha Sandero por contar com aerofólio na cor preto-fosco instalado 
na parte superior da tampa do porta-malas, adesivo identificador na tampa traseira e logos 
Nokia nos pára-lamas dianteiros, acima dos sinalizadores laterais. 
 
Praticidade 
O kit veicular Nokia CK-20W e o Nokia N-95 permitem falar ao celular sem precisar tirar as 
mãos do volante e ouvir música em streaming. O acessório também possui viva-voz, comando 
de voz e pode ser utilizado como carregador de bateria. Os motoristas poderão utilizar o 
tocador de música do modelo multimídia Nokia N-95 como som do veículo e escutar suas 
canções em MP3 e outros formatos. O controle de seleção de faixas pode ser feito no próprio 
teclado do aparelho. Esta facilidade é possível com a tecnologia chamada A2DP (Audio 
Advanced Distribution Profile), que permite a transmissão de músicas via bluetooth e tem 
conexão padrão para que o tocador de música seja ligado diretamente ao kit veicular. 
 
O módulo GPS permite ao motorista ampla experiência de navegação, graças ao serviço Nokia 
Mapas. A solução permite orientações visuais e de voz de trânsito, com indicações de 15 
milhões de pontos de interesse integrados, como restaurantes, bancos, museus e shopping 
centers, entre outros. O mapa do Brasil vem pré-instalado em um cartão de memória e as 
instruções de direção e tráfego são dadas pelo áudio. A cobertura atualmente é de 800 



cidades, mas a expansão prevista é de 100 cidades a cada mês. A integração dos 
equipamentos Nokia ao tradicional Sandero consumiu nove meses de pesquisa e a montadora 
garante o preparo das concessionárias para prestar assistência técnica e abastecer com peças 
de reposição. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 abr. 2008. Indústria,  p. A8. 
 


