
A bancária Luciana Araújo, de 41 anos,
rendeu-se recentemente à mais nova
tendência do mercado de automóveis. Fã
confessa do monovolume Chevrolet Meriva,
vendeu o modelo 2008 e comprou outro
zero-quilômetro, no início de julho. O motivo
para essa troca tão precoce é a transmissão
automatizada, sem pedal de embreagem,
que equipa seu carro novo. A tecnologia já
é dominante em veículos mais caros, como
Honda Civic e Toyota Corolla, e começa a
conquistar os consumidores de carros menores,
como o Peugeot 206, Honda Fit e Fiat Stilo.

"Levei o (Meriva) anterior para a revisão
dos 15 mil quilômetros e resolvi fazer um test
drive da versão Easytronic (nome comercial
da transmissão automatizada da Chevrolet).
Me apaixonei. Nem ia trocar de carro, mas
troquei", conta Luciana. Segundo ela, o que
pesou na decisão foi a vontade de ter mais
conforto ao volante: "É uma opção dois em um:
descansa o pé esquerdo, algo fundamental no
trânsito pesado de São Paulo, mas você dirige
manualmente quando tiver vontade". A escolha

também agradou ao marido. "Ele me apoiou,
pois vive dizendo que eu não troco as marchas
no tempo certo. Agora o carro é que vai fazer
isso por mim", brinca.

É por causa do citado conforto que o
consumidor brasileiro está comprando mais e
mais câmbios automatizados ou automáticos
(veja os detalhes na página 57). O argumento
da bancária é o mais recorrente para os
clientes que engrossam as estatísticas cada
vez mais favoráveis à transmissão sem pedal
de embreagem.

A força dessa nova tendência pode ser
medida pela evolução das vendas do hatch
médio Fiat Stilo, que, até dezembro, era um
carro apagado no mercado. Após cinco anos
sem mudanças, e sempre vendendo abaixo do
esperado, a montadora marcou uma plástica
leve para o modelo para janeiro deste ano.
Sabia-se que somente uma reforma visual não
seria suficiente para mudar o comportamento
nas lojas. Era preciso algo mais. A Fiat decidiu
então começar com o hatch a introdução do
seu câmbio automatizado Dualogic. Sete meses

após-oJançamefltó oficial, a decisão mostrou-

se mais do.que acertada: desde que chegou

às autorizadas, o Stilo tem vendido cerca de

1.600 unidades por mês, resultado 50% acima

da média mensal registrada até o ano passado.

A nova transmissão foi a maior responsável

pela ressurreição do modelo fabricado pela

marca italiana. Segundo dados da Fiat, 60%

dos Stilos emplacados atualmente têm o

câmbio Dualogic. O resultado superou a

expectativa inicial da empresa, que esperava

um aproveitamento de 50%.

O sucesso motivou o prosseguimento da

expansão da oferta do Dualogic. Assim,

a perua Palio Weekend, o sedã compacto

Siena e o monovolume Idea, concorrente do

Meriva, além do inédito sedã médio Linea,

receberão o câmbio futuramente. A primazia

do lançamento do automatizado no mercado,

no entanto, é da Chevrolet, que lançou o

Meriva Easytronic em julho do ano passado

(25% das vendas atuais do modelo são com

esta opção de câmbio).

O automatizado é uma alternativa



CARROS

mais barata ao velho conhecido câmbio
automático, mas este também está se
"popularizando". Antes restrito aos veículos
importados de alto luxo, hoje é encontrado em
carros compactos como o Peugeot 207 e o
Honda Fit Em segmentos superiores, como o
dos sedas médios, é equipamento obrigatório
para proprietários de Toyota Corolla, Chevrolet
Vectra e Honda Civic: representa mais da
metade das vendas deles.

A Peugeot, que lançou o câmbio automático
para o hatch e a perua 206 há dois anos,
também está contente com os resultados do
produto. De acordo com a companhia, toda a
produção com câmbio automático é vendida
rapidamente. Às vezes há até pequena espera
para o consumidor receber o carro. No caso
do modelo francês, que passará a se chamar
207 em agosto, a opção é limitada a 5% da
linha. Já no utilitário esportivo Ford EcoSport,
corresponde a 75% das versões equipadas com
motor 2.0. O Honda Fit, por sua vez, concentra
55% das vendas na transmissão automática
CVT. Como o mercado é promissor, a Citroen
prepara seu produto para este semestre. O C3
reestilizado é o próximo modelo a entrar nesta
fatia do mercado.

Parecidos, mas diferentes - Afinal, os
câmbios automatizado e automático são
iguais? Na função sim, mas há diferenças
no funcionamento. O primeiro também
dispensa o uso do pedal de embreagem, mas
nada mais é do que uma caixa manual com
sensores. Estes atuam como se existissem
pés e mãos virtuais para trocar as marchas.
E o custo industrial é menor que o do câmbio
automático. Enquanto uma caixa automática

pode custar R$ 5 mil a mais em relação
ao mesmo modelo manual, a diferença da
automatizada não passa de R$ 3 mil.

Diferentemente da maioria das
transmissões automáticas encontradas no
mercado, o automatizado oferece a troca
manual também. A escolha fica a critério
do motorista. Os câmbios automatizados
do Stilo e do Meriva têm esta opção, assim
como alguns automáticos - são chamados de
seqüenciais. Nos dois casos, se o motorista
estiver entediado com a mudança automática,
simplesmente joga a alavanca para o lado.
E com leves togues para frente e para trás,

busca as velocidades como se estivesse em
um carro manual - tudo sem utilizar o pé

esquuerdo. Em alguns modelos é possível
acionar ainda o botão "Sport", para deixar
as relações das marchas mais curtas, o que
confere uma leve esportividade à condução
do veículo. Tais opções são pré-programadas
de fábrica. O motorista só precisa apertar o
botão e acelerar. Mais nada.

Em linhas gerais, o automatizado é um
exemplo da evolução tecnológica dos
câmbios automáticos. Por custar menos para
produzir, e oferecer a mesma satisfação que o
convencional, é possível que comece a se tornar
cada vez mais popular em todo o mundo.
Com o tempo, há quem aposte que pode até
substituir o automático. Por ser mais acessível,
o automatizado também se torna opção
interessante para portadores de deficiência
física, que compram veículos com isenção de
impostos como IPI e ICMS.

Para quem não está acostumado com
esses câmbios, a adaptação pode ser mais
difícil com o uso dos automatizados. É que
eles ainda carecem de um ajuste fino nas
trocas das marchas, para amenizar trancos
nas acelerações mais fortes. Mas como são
"inteligentes", como as montadoras gostam de
frisar, também aprendem. A central eletrônica
que monitora o câmbio percebe como o
motorista gosta de dirigir (acelerando, mais
forte, menos, buscando a rotação ideal para a
troca da marcha etc.), e se adapta para deixar
a transmissão no ponto ideal.

O quadro atual, no entanto, demorou a
mudar. Antigamente, sobretudo na década de
80, o consumidor brasileiro não queria ouvir



COMO
FUNCIONAM
OS DIFERENTES
CÂMBIOS

• Automático
É um sistema de troca de marchas
no qual não há a interferência do
motorista. A caixa de transmissão faz
tudo automaticamente, de acordo com
a relação entre a velocidade e a rotação
do motor. O câmbio calcula a melhor
hora para a troca da marcha.

• Automatizado
É uma caixa de transmissão manual,
com o mesmo sistema de troca das
velocidades, mas com um equipamento
acoplado que permite eliminar o pedal
da embreagem e a necessidade de
cambiar as marchas. É como se existisse
um pé e uma mão eletrônicos, que
acionariam a embreagem e a alavanca
para a troca da marcha.
A tecnologia usa sensores que percebem
as diferentes situações de condução, de
acordo com o giro do motor, e a partir
daí aumenta ou reduz as marchas.

falar da transmissão automática. Os principais

motivos para a rejeição eram o elevado custo

da manutenção e a falta de confiança em

relação à durabilidade. Hoje a situação é

outra. A tecnologia contribuiu para derrubar

o preconceito ao melhorar a performance,

o custo da manutenção e criar opções mais

baratas, como o câmbio automatizado. Junto

a isso vieram os veículos importados, no início

dos anos 90, após a abertura das importações.

Epecialmente os de luxo, como Mercedes

Classe C, BMW Série 3 e Audi A4, permitindo

maior contato com o equipamento. O

brasileiro, então, passou a conhecê-lo melhor.

E gostou do que viu, como a bancária Luciana:

"Acho que a partir de agora só vou comprar

carro automático". •
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