Estudo revela os carros mais seguros do mercado
Associação avaliou os principais modelos de várias marcas e os
classificou com “estrelas” de acordo com o seu desempenho;
locadora usa pesquisa para informar clientes
A Associação Latin Ncap, que avalia a segurança de veículos na
América Latina, fez um estudo com diversos modelos das principais
marcas para servir de base para a escolha dos consumidores,
sendo eles pessoas físicas ou jurídicas, no momento de comprar ou
alugar carros.
Entre os fabricantes avaliados estão Chevrolet, Fiat, Ford, Honda,
Hyundai, Renault, Toyota e Volkswagen. Ford, Honda e Toyota
foram os que conquistaram melhores resultados. Os avaliadores
classificaram o desempenho de cada carro com estrelas, sendo o
pior resultado uma estrela e o melhor cinco estrelas. Entre os carros
da Chevrolet, o modelo melhor avaliado foi o Cruze LT com airbag
duplo, que recebeu quatro estrelas para passageiro adulto e três
estrelas para infantil – nenhum modelo da General Motors
conquistou cinco estrelas.
Já o que conseguiu apenas uma estrela foi o Corsa Classic sem
airbag (adulto e infantil). Já o Malibu + dez airbags e o Meriva GL
Plus com airbag obtiveram só uma estrela para passageiro infantil,
mas ficaram com quatro e três estrelas, respectivamente, no caso
de passageiro adulto.
Na Fiat, os cinco modelos pesquisados – New Palio com airbag
duplo, New Palio sem airbag, Novo Uno Evo sem airbag, Palio ELX
1.4 com airbag e Palio ELX 1.4 sem airbag – receberam a mesma
nota para passageiro infantil: duas estrelas. Já para passageiros
adultos, a classificação foi variada: O New Palio com airbag e o
Palio ELX receberam três estrelas; o Uno e o ELX sem airbag
obtiveram apenas uma estrela; e o New Palio sem airbag teve o pior
resultado possível: nenhuma estrela.
A Ford está entre as marcas que mais se destacaram no estudo e
no sentido positivo. Dos cinco modelos testados, dois conquistaram
cinco estrelas no quesito passageiros adultos (Ecosport com airbag
duplo e Focus III com airbag duplo). Outros dois conseguiram
quatro estrelas para adultos (Fiesta com aribag duplo e Focus
Hatchback com airbag duplo) e apenas o Ka Fly sem airbag teve
apenas uma estrela para passageiros adultos. Para as crianças, as
estrelas foram quatro para o Fiesta e para o Focus III e três para o
Ecosport, o Focus Hatchback e o Ka.

Da marca Honda, apenas o City com airbag duplo – um dos mais
vendidos da marca no Brasil – foi avaliado e o resultado foi bom
para os atuais ou futuros usuários deste veículo. Foram quatro
estrelas tanto para passageiros adultos quanto para infantis. A
Hyundai teve dois modelos pesquisados, o HB20 com airbag duplo
e o HB20 Hatchback com airbag duplo. O primeiro recebeu quatro
estrelas para adultos e três para crianças e o segundo teve três
estrelas para adultos e apenas uma para a segurança dos
pequenos.
Já a Renault teve grandes variações de notas em seus modelos. O
Clio Mio com airbag duplo obteve três estrelas para a segurança do
público adulto e uma para o infantil. O mesmo modelo, mas sem
airbag manteve uma estrela para as crianças, mas zerou a
segurança dos passageiros adultos. O Fluence com airbag se saiu
um pouco melhor, com quatro estrelas para passageiro adulto e
duas para infantil. E o Sandero sem airbag ficou com dois pontos
para crianças e só um para adultos.
A Toyota, assim como a Ford, conseguiu ótimas colocações no
estudo. Foi nota máxima para passageiro adulto e quatro estrelas
para infantil no Corolla + 3 airbags; Quatro estrelas para adultos e
uma para crianças no Corolla Xei com airbag; e quatro pontos para
adultos e dois para passageiro infantil no Etios com airbag duplo.
A Volkswagen está entre os fabricantes que mais tiveram modelos
incluídos na pesquisa, foram sete. Para passageiro adulto, foram
cinco estrelas para Up com airbag duplo, Jetta com airbag duplo e
Golf + 7 airbags. O Polo com airbag duplo conseguiu quatro
estrelas. O Bora e o Gol Trend com airbag ficaram com três
estrelas. O Gol Trend sem airbag só conquistou uma estrela para
adulto. Já para o público infantil, a nota máxima foi só para o Golf.
O Jetta e o Up conseguiram quatro estrelas. O Polo e o Bora
ficaram com três. E o Gol Trend, tanto o com airbag quanto o sem,
ficou com duas estrelas.
“É muito importante que as pessoas conheçam a segurança dos
veículos antes de alugar. Na locadora veículos, nós oferecemos
diversos modelos, de muitas marcas diferentes para que os clientes
optem pelos que atenderem de forma satisfatória às suas
necessidades, mas fazemos questão de fornecer informações
técnicas como estas para que eles possam fazer escolhas
conscientes”, afirma Larissa Borenstein, diretora-comercial da
Marbor Locadora de Veículos, que divulga para os clientes
informações sobre todos os carros e sobre o setor.

