VEÍCULOS

Divulgação

Fiat Strada é hoje o
modelo mais acessível

AS PICAPES MAIS
BARATAS DO MERCADO
Strada e Saveiro dominam o ranking das picapes com valores mais
em conta. Amarok e S10 aparecem no top 5
Da Redação
mbora as picapes sejam veículos idealizados para o trabalho, hoje é cada vez mais
comum vê-las sendo utilizadas como veículos de passeio dentro das cidades.
Com designs modernos,
mas sem perder a robustez, as picapes
se integram perfeitamente à vida urbana,
além de serem úteis para quem vive ou
trabalha no campo.
Para escolher a picape ideal, o motorista deve deve levar em conta uma série de itens, como o combustível utilizado no veículo. Os modelos flex, por exemplo, são mais baratos, mas mais indicados para quem vai rodar apenas na cidade ou em rodovias, sem carregar muito
peso. Já os modelos a diesel são mais caros e recomendados para quem precisa
de um carro mais forte para o trabalho no
campo.
Outro ponto importante, e que também impacta o valor do veículo, é o tamanho da cabine. Quem não precisa do carro para transportar pessoas pode optar
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por um modelo de cabine simples, que
tem apenas o lugar para o motorista e um
passageiro. Por outro lado, aqueles que
pretendem levar mais pessoas no veículo devem considerar a compra de um modelo com cabine dupla, com espaço para até quatro ou cinco pessoas, incluindo o motorista. Vale lembrar que transportar passageiros na carroceria da caminhonete não é uma opção. Esse tipo
de transporte é irregular, conforme artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). A infração é grave e a multa para
o motorista é de R$ 195,23.
O preço também é um fator determinante na hora de escolher um modelo de
picape para comprar. Segundo a empresa
KBB Brasil, referência em precificação de
automóveis novos, as picapes de cabine
simples com o menor valor do mercado fazem parte das montadoras Fiat,
Volkswagen, Chevrolet e Toyota. Com pouco mais de R$ 50 mil reais é possível adquirir uma Fiat Strada CS Working 1.4 8V e
Volkswagen Saveiro CS Robust G6 1.6 8V,
segundo levantamento da empresa. Confira,
nesta página, os modelos mais baratos com
cabine simples e com cabine dupla.

PICAPES MAIS BARATAS
Cabine simples
Fiat Strada Cs Working 1.4 8v
(2020) - R$ 52.990
Volkswagen Saveiro Cs Robust G6 1.6 8v
(2021) - R$ 53.150
Chevrolet Montana Ls 1.4 8v Eco
(2020) - R$ 56.290
Volkswagen Amarok Cs s 4x4 2.0 140cv Tdi
(2020) - R$ 130.590
Chevrolet S10 Cs Ls 4x4 2.8 200cv Tb-ctdi
(2020) - R$ 138.090
Cabine dupla
Fiat Strada Cs Working 1.4 8v
(2020) - R$ 66.240
Volkswagen Saveiro Cs Robust G6 1.6 8v
(2021) - R$ 66.550
Chevrolet Montana Ls 1.4 8v Eco
(2020) - R$ 72.990
Volkswagen Amarok Cs s 4x4 2.0 140cv Tdi
(2020) - R$ 94.990
Chevrolet S10 Cs Ls 4x4 2.8 200cv Tb-ctdi
(2020) - R$ 113.290
Fonte: KBB Brasil, preços sugeridos de fábrica

