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A Ford fez esta semana a primeira exibição
do Ka FreeStyle, novo utilitário compacto
global da marca

Chega ao país o novo Audi TT RS Coupé, versão
mais apimentada do TT Coupé. Equipado com motor
2.5 de cinco cilindros capaz de desenvolver 400 cv
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Notas
BMW amplia oferta de SAVs no Brasil

A estreia, no país, do inédito BMW
X2, marcado para o segundo trimestre deste ano, assim como o
lançamento da nova geração do
BMW X3, em março, tem como
objetivo ampliar as vendas da Família X no mercado nacional. A
família de Veículos de Atividade
Esportiva (Sport Activity Vehicles, em inglês) da BMW é responsável, atualmente, por aproximadamente 55% das vendas totais

de veículos da marca no Brasil.
Parte integrante da forte ofensiva
do BMW Group no país, a partir
deste ano, e que envolve o lançamento de 20 novos produtos localmente, a apresentação dos novos
BMW X2 e X3, bem como a exibição da gama completa de veículos
da gama BMW X acontece nesta
terça-feira (30), durante o evento
BMW X Day, sediado no espaço
Villagio JK, em São Paulo.

Jeep e Projeto Tamar se unem para fortalecer
ações ambientais

MAN Latin America supera a marca de 900
mil veículos produzidos

A MAN Latin America, responsável pelas marcas Volkswagen
Caminhões e Ônibus e MAN,
acaba de ultrapassar a marca
de 900 mil veículos produzidos
em sua história, desde a criação
da empresa em 1981. A fábrica
de Resende responde por grande parte desse volume: do total, mais de 750 mil caminhões
e ônibus foram montados pelo
Consórcio Modular, sistema
único e inovador de produção.
Ao longo dos quase 37 anos

desde o primeiro caminhão
Volkswagen, o maior volume
produzido foi de modelos da
linha Worker, que aliam robustez e versatilidade, com cerca
de 430 mil unidades. Com pouco mais de uma década no mercado, os Constellation ocupam
o segundo lugar, com aproximadamente 210 mil veículos.
A linha Volksbus, que está
prestes a completar 25 anos, já
conta com 140 mil chassis fabricados.

Cresce o número da venda de carros
seminovos por consórcio

Parceria busca apoiar ações de pesquisa e conservação das tartarugas
marinhas no Brasil, oferecendo
veículos para as atividades do TAMAR. Com o objetivo de incentivar
a conservação da biodiversidade, a
Jeep anuncia parceria com o Projeto
TAMAR, uma das mais relevantes
iniciativas em defesa da vida sel-

vagem do planeta. Essa união vem
resgatar uma história que teve início
em 1982, quando, a bordo de três
Jeep doados pelo órgão ambiental
brasileiro, os primeiros pesquisadores do Projeto TAMAR começaram
o trabalho de proteção das tartarugas
marinhas, espécies ameaçadas de
extinção.

De acordo com dados divulgados
pela Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (ABAC),
o número da venda de automóveis
seminovos por consórcios cresceu,
em média, 25%, de 2011 a 2017. A
Realiza, empresa com 25 anos de
atuação no mercado de consórcios,
acompanhou essa evolução, com
crescimento de 30,15%, no mesmo
período. Esse aumento destaca ainda
mais o consórcio como boa opção
para a aquisição de bens. “Programar
a troca do veículo via consórcio tem
se tornado uma opção vantajosa para
os compradores, já que o consórcio
se comporta como uma reserva programada e facilita o planejamento
financeiro para troca do veículo,
além disso, o consórcio não tem taxa
de juros e oferece parcelas até 40%

mais baratas que os financiamentos
tradicionais”, aponta Ricardo Tomita, diretor do Consórcio Realiza.
Atualmente, existem 3,5 milhões de
consorciados ativos, participantes de
grupos de veículos leves, em todo o
Brasil, segundo a ABAC. Para Ricardo Tomita, a possibilidade de retomada da economia em 2018 pode
alavancar ainda mais esses números.
“Com a aceleração das oportunidades de emprego e readequação do orçamento familiar, será possível que
o consórcio se comporte como uma
oportunidade de reserva programada, uma vez que o comportamento
dos brasileiros tem se voltado ao planejamento financeiro e diminuição
do endividamento mensal”, acredita
o diretor.
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Notas
Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi
vende 10,6 milhões de veículos em 2017

Com 10.608.366 veículos comercializados em todo o mundo no
ano de 2017, a Renault-Nissan-Mitsubishi forma a maior aliança
automobilística global.
As vendas aumentaram 6,5% em
2017, primeiro ano completo para
a Mitsubishi Motors como membro da Aliança. Estes resultados se
devem principalmente ao aumen-

to da demanda por SUVs, veículos
comerciais leves e modelos 100%
elétricos.
Pelos números de 2017, os membros da Aliança estão presentes em
quase 200 países, sob 10 marcas
diferentes (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault
Samsung Motors, Alpine, Lada,
Infiniti, Venucia e Datsun).

Volare cresce quase 20% no segmento de varejo e amplia liderança no mercado brasileiro
de miniônibus

Com a venda de 1.215 veículos em
2017, que resultou no crescimento de
19,94% em comparação com as 1.013
unidades registradas no ano anterior,
a Volare ampliou a sua liderança no
mercado brasileiro de micro-ônibus e
atingiu participação de 52,7%.
O desempenho alcançado foi acima
das expectativas e do crescimento de
14% registrado pelo mercado brasileiro, com 2.304 unidades, em 2017,

contra 2.021, no ano anterior), informa João Paulo Ledur, diretor do Negócio Volare. Segundo o executivo,
o aumento da demanda foi consequência da maior aplicação dos veículos nos segmentos de fretamento e
turismo que têm optado por modelos
com dimensões ideais para o deslocamento de pequenos grupos mantendo
as suas características de conforto e
praticidade.

Mercedes-Benz amplia linha Classe E no Brasil com E 300 Cabriolet
A Mercedes-Benz completa a família
Classe E com o novo E 300 Cabriolet, já
disponível nos concessionários de todo
o País. O conversível de quatro lugares
combina um design puro e atraente com
conforto e tecnologia de ponta. Também
inclui integração a smartphones e sistemas de assistência. O motor turbo de 245
cv, câmbio 9G-TRONIC com nove velocidades e o sistema de suspensão Agility
Control garantem uma experiência de di-
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pagamento via transferência bancária,
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informações de quem está vendendo o carro.
Aqui no WebSeminovos trabalhamos com
toda a atenção para te ajudar fazer uma
ótima compra e ótima venda!

Siga-nos!
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Lançamento

Volkswagen Virtus traz novas
percepções em tecnologia, conforto,
segurança e design
Virtus será primeiro automóvel na América Latina a usar inteligência artificial para
ajudar motoristas. Seus preços são: R$ 59.990 à R$ 79.990

Por: Carlos Eduardo Silva

U

m carro global, inédito e
que apresenta novas percepções em design, inovação
e alta performance. Assim nasce o
Volkswagen Virtus, primeiro sedã
construído sobre a Estratégia Modular MQB no País. O Brasil será o primeiro mercado do mundo a comercializar o Volkswagen Virtus, a partir
de fevereiro de 2018. Na sequência,
o modelo começará a ser exportado
para diversos mercados. O Virtus traz
novas concepções de aproveitamento
de espaço interno e conforto. Além
disso, o modelo conta com design
único e níveis de acabamento que
seguem os mais rigorosos padrões de
qualidade dos sedãs da Volkswagen
no mundo.
O modelo contará com duas opções
de motor e duas de transmissão, que
serão oferecidas de acordo com as
particularidades de cada mercado. No
Brasil, o Virtus terá três versões: MSI,

Comfortline 200 TSI e Highline 200
TSI. A configuração MSI será equipada com o motor 1.6 de até 117 cv e
câmbio manual de cinco marchas. As
versões Comfortline e Highline contam com o conjunto mecânico do motor TSI de até 128 cv e transmissão
automática de seis velocidades. Os
dois motores são da família EA211, a
mais moderna da Volkswagen.
O Virtus será produzido na Fábrica da
Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), graças ao investimento de
R$ 2,6 bilhões, como parte do cronograma de investimentos da empresa
no Brasil, até 2020, de R$ 7 bilhões.
O aporte contemplou o desenvolvimento, a modernização da manufatura, testes de certificação e validação
do produto, desenvolvimento local de
peças, qualificação de pessoal, além
de ações para os lançamentos dos
modelos no Brasil.
Design forte em todos
os ângulos
A força que refere ao nome Virtus

A lanterna integra a tampa traseira e nos para-choques sensores de
estacionamento

está presente de várias maneiras
neste sedã. De forma objetiva, com
o ótimo desempenho dos motores,
por exemplo, ou de forma subjetiva,
com as linhas de estilo da carroceria, que conferem um caráter robusto ao modelo.
O Virtus traz linguagem visual exclusiva, desenvolvida com base

em pesquisas com clientes e focada na regionalização dos produtos
Volkswagen. O sedã tem personalidade própria – seguindo a forma
e a função de um sedã – e apresenta estilo inédito. O resultado é
um design dinâmico, com linhas
rápidas – especialmente na coluna
“C” (aquela logo após as portas tra-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

02 a 09 de fevereiro de 2018

Outro destaque é o defletor na região superior da tampa, colaborando com a aerodinâmica e evidenciando o visual esportivo

seiras) e conectadas, dando ao sedã
uma silhueta bem alongada, graças
à flexibilidade da Estratégia Modular MQB.
Frente. O destaque da parte dianteira é o vinco que margeia a entrada
de ar e corta o espaço entre o conjunto ótico principal e os faróis de
neblina. Bem marcada, essa linha
de caráter teve como referência o
estilo do Volkswagen Arteon, que
acaba de receber o prêmio Golden Steering Wheel 2017, um dos
mais importantes da Europa e que é
promovido pelas publicações Auto
Bild e Bild am Sonntag.
No Virtus, as grandes superfícies
dos faróis de neblina e indicadores de direção chamam a atenção.
Elas terminam em ângulos com
contornos tridimensionais. Entre
elas ficam duas entradas de ar: uma
em forma de “V” no meio e uma
segunda entrada estreita que se estende por toda a largura. O resultado é que o Virtus tem visualmente
uma “boca” bem ampla graças ao
contorno da grade inferior do para-choque.
Os faróis, a grade do radiador e o
para-choque foram desenhados
para realçar a largura do veículo, o
que é evidenciado pelo longo capô
com contornos bem pronunciados.
Vincos marcantes no capô saem das
colunas “A” e correm em forma de
“V” para o lado interno dos faróis
e da grade do radiador. Adicionalmente a essas linhas, outros dois

521 litros é a capacidade no porta-malas
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elementos de estilo correm pelo
meio do capô e terminam na grade
do radiador. A barra transversal superior da grade é pintada na cor da
carroceria e se une às linhas dos faróis. Isso dá ao capô uma aparência
visual mais baixa. Ao mesmo tempo, reforça a largura do Virtus.
Os faróis de perfil baixo e dupla parábola dão ao carro uma aparência
mais concentrada, voltada para a
frente. A segunda barra da grade do
radiador é cromada e começa nas
laterais do logotipo Volkswagen,
unindo as linhas cromadas dos faróis. A assinatura das luzes de condução diurna em LED – ao lado dos
faróis de neblina – também é inconfundível.
Traseira. O modelo fabricado em
São Bernardo do Campo segue o
padrão global de sedãs da marca
Volkswagen, com lanternas duplas
e identidade visual marcante. As
grandes lanternas conectam os para-lamas com a tampa do porta-malas e têm um ângulo reverso, semelhante às do Jetta. Outro destaque
é o defletor na região superior da
tampa, colaborando com a aerodinâmica e evidenciando o visual esportivo. A placa fica bem ao centro
da tampa do porta-malas, entre as
lanternas, criando um layout harmonioso. O para-choque conta com
um uma moldura na parte inferior,
que atravessa toda a traseira. Dependendo da versão, esse elemento é cromado, tornando o conjunto
ainda mais refinado.
Painel com foco na tecnologia e
conectividade
O foco do desenvolvimento da cabine foi no contínuo crescimento
da digitalização dos mostradores e
controles, assim como da conectividade. Com orientação horizontal, o
painel do Virtus promove a interação entre o painel totalmente digital
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Seu interior é super confortável e estabelece uma nova referência em conforto e aproveitamento de espaço nas
categorias que participa

Active Info Display e os sistemas
de infotainment.
A arquitetura do painel teve como
objetivo posicionar o sistema de infotainment na parte de cima, para
poder ficar na linha direta de visão
do motorista. Como o display é
unificado visualmente aos instrumentos para criar uma “ilha”, também ficou claro que as saídas de ar
centrais tinham de ficar para baixo.
Tudo isso resultou em uma arquitetura contemporânea, introduzindo
uma nova era de digitalização e conectividade na categoria.
No Active Info Display, os instrumentos são implementados virtualmente via software. Somente as
luzes/ícones na borda inferior do
mostrador são instalados em hardware. Informações de navegação

O Volante é multifuncional e os sistemas de infotainment
é integrado ao painel

Conectados para te ajudar comprar e vender!

podem ser mostradas em 2D ou 3D,
em uma tela de 10,25 polegadas,
do tamanho de um tablet. Sua resolução de 1.440 x 540 pixels permite gráficos extremamente precisos
e de alta qualidade. Por exemplo,
o modo de navegação: nesse caso,
o velocímetro e conta-giros são
deslocados para os lados, a fim de
criar mais espaço para o mapa.
Motor TSI – Esportividade com a
comodidade do câmbio
automático
As versões Comfortline e Highline do Virtus estão disponíveis
exclusivamente com o motor 200
TSI, que é combinado à transmissão automática de 6 marchas. Essa
transmissão oferece a opção de
trocas manuais sequenciais Tiptronic, operada por meio da alavanca
de câmbio ou pelas aletas (“shift
paddles”) no volante. O motorista também conta com o modo de
acionamento esportivo (posição
“S”), que altera os momentos das
trocas de marchas para rotações
mais elevadas, proporcionando
aceleração mais rápida, para um
comportamento mais dinâmico do
veículo.
Com três cilindros e 999 cm³ de cilindrada, o motor 200 TSI é da família EA211 – que também se caracteriza pela modularidade. Total
Flex, esse motor é capaz de rodar
com gasolina, etanol ou a mistura
dos dois combustíveis em qualquer
proporção. A potência máxima é de
128 cv (94 kW) com etanol e 115
cv (85 kW) com gasolina a 5.500
rpm, com torque máximo de 200
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Nm (20,4 kgfm), com gasolina ou
etanol, de 2.000 a 3.500 rpm. Equipado com esse motor, o Virtus acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e atinge velocidade máxima de
194 km/h (dados com etanol).
Motor 1.6 MSI – 0 a 100 km/h
abaixo de 10 segundos
O motor 1.6 MSI que compõe a
oferta do Virtus (combinada ao
câmbio manual de 5 marchas) é
também da família EA211, com
quatro cilindros e 16 válvulas (4
válvulas por cilindro). Total Flex,
tem 1.598 cm³ de cilindrada e possui bloco e cabeçote feitos de alumínio, o que colabora para reduzir
o peso do conjunto.
Com quatro válvulas por cilindro,
sendo duas para admissão e duas O Câmbio é automático para as verões Highline e Comfortline
para escape, o motor conta com
duplo comando de válvulas integrado à tampa, com comando de
admissão variável. O cabeçote do
motor 1.6l MSI possui comando
de admissão variável e coletor de
escape integrado, formando uma
peça única, com refrigeração líquida. O sistema de partida a frio
que dispensa a utilização do tanque
auxiliar para gasolina é outro destaque nessa motorização.
A potência máxima é de 117 cv
(86 kW) com etanol e 110 cv (81
kW) com gasolina a 5.750 rpm,
com torque máximo de 162 Nm
(16,5 kgfm) com etanol e 155 Nm
(15,8 kgfm) com gasolina, ambos
a 4.000 rpm. Com esse motor, o
Virtus acelera de 0 a 100 km/h em
9,8 segundos e atinge 195 km/h de Em seu display Active Info Display você pode espelhar seu celular e intevelocidade máxima (etanol).
ragir com mais facilidade

08

02 a 09 de fevereiro de 2018

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Pré-apresentação

Ford apresenta o Ka Freestyle, novo
utilitário compacto global da marca

Por: Carlos Eduardo Silva

A

Ford fez esta semana a primeira exibição do Ka FreeStyle, novo utilitário compacto global da marca, em um evento
realizado em São Paulo para a imprensa do Brasil e da Argentina. O
modelo traz características inéditas
de design, engenharia e tecnologia e
faz parte da ampliação da linha Ka,
criando um produto diferenciado
para um novo consumidor.
Apresentado na América do Sul de
forma simultânea com a Índia, o Ka
FreeStyle é resultado de um projeto
global desenvolvido com a participação de diversos países para atender diferentes mercados.
“O FreeStyle é um veículo de conceito inovador, robusto e avançado.
Atraente, versátil e conectado, esse
é um novo produto desenvolvido
para fazer parte da família Ka com o
objetivo de atender um consumidor
com interesses muito específicos”,
disse Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Governamentais,
Comunicação e Estratégia da Ford
América do Sul.

Na traseira, destaque para as novas lanternas, com interpretação contemporânea e imponente
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Segundo ele, além de características
de flexibilidade dentro e fora do asfalto, design robusto e agilidade, o
modelo vai oferecer o que a marca
tem de mais avançado em conectividade, o sistema SYNC 3, com
comandos de voz e acesso a Apple
CarPlay e Android Auto.
Nova categoria
O Ka FreeStyle tem uma arquitetura
aprimorada que o coloca dentro de
um novo nicho no mercado, o dos
utilitários compactos, ou CUVs,
com maior versatilidade para atender as novas aspirações dos consumidores da categoria. O sobrenome
FreeStyle – emprestado da série de
maior sucesso do EcoSport – não
deixa dúvidas da sua inspiração no
utilitário esportivo da marca.
Em termos de estilo, o Ka FreeStyle é marcado pelo visual robusto,
com altura elevada do solo e vários
itens diferenciados que destacam a
sua personalidade própria. A frente
de linhas fortes e esculpidas exibe
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uma grade ampla com acabamento
metálico, para-choques encorpados e faróis com máscara negra e
moldura cromada, além do farol de
neblina com moldura em forma de
“C” bastante atraente. Na traseira,
destaque para as novas lanternas,
com interpretação contemporânea,
alinhada com toda a linha de produtos da Ford. O rack de teto exclusivo
também em acabamento metálico
chama bastante atenção. O modelo
conta ainda com rodas de liga leve
de 15 polegadas e retrovisores com
acabamento na cor Magnetic. A cor
metálica marrom Trancoso apresentada no protótipo é outra novidade.
“O Ka FreeStyle compartilha a mesma plataforma do Ka, mas tem uma
proposta de estilo e de uso diferenciada, combinando as qualidades
em estrada de um hatch premium
com a robustez e o espírito aventureiro dos fora de estrada”, afirmou
Natan Vieira, vice-presidente de
Marketing, Vendas e Serviços da
Ford América do Sul.
O executivo destacou o caráter ino-

O Ka Freestyle, foi apresentado em SP para a imprensa do
Brasil e Argentina

vador do FreeStyle, que o credencia
como mais um marco na história de
transformação do Ka. “É um veículo evoluído e empolgante que vai introduzir também outras importantes
novidades nos aspectos de engenharia, tecnologia e acabamento para

surpreender o consumidor e levar a
linha a um novo patamar dentro da
categoria”, completou.
Outros detalhes do veículo serão divulgados mais próximo do seu lançamento, programado para o início
do segundo semestre.
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Lançamento

Desempenho poderoso: novo Audi TT RS
desembarca no Brasil
Chega ao país o novo Audi TT RS Coupé, versão mais apimentada do TT Coupé. Equipado com
motor 2.5 de cinco cilindros capaz de desenvolver 400 cv, o esportivo tem desempenho poderoso,
dirigibilidade incrível e oferece boa estabilidade e segurança. Seu preço sugerido é de R$ 424.990

Por: Carlos Eduardo Silva

G

raças à utilização de ligas de
metais leves, diminuição dos
atritos internos e ao aprimorado desdobramento de potência,
o novo motor 2.5 TFSI entrega um
desempenho 17% maior, apesar de
não haver mudança no deslocamento
volumétrico de 2.480 cm³. O cárter e
bloco do motor são agora concebidos
em ligas de alumínio, o que reduz seu
peso em 18 kg. O propulsor 2.5l é extremamente compacto, medindo menos de 50 cm de comprimento, além
de ser, no total, 26 kg mais leve que o
anterior. Com 400 cv, ele oferece um
nível de potência nunca antes atingido. O torque máximo de 480 Nm é
disponibilizado entre 1.700 e 5.850
rpm, o que garante uma força surpreendente, acompanhada de um som
inconfundível. Devido à sequência
de ignição 1-2-4-5-3, alternando entre os cilindros externos e por fim no

O TT RS Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, o que corresponde aos níveis alcançados
pelos superesportivos
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central, impõe um ritmo de funcionamento característico e especial.
O TT RS Coupé acelera de 0 a 100
km/h em 3,7 segundos, o que corresponde aos níveis alcançados pelos
superesportivos. A velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente. Apesar do aumento no
desempenho, conseguiu-se reduzir o
consumo de combustível.
A potência do motor 2.5 TFSI alcança o asfalto por meio do sistema de
tração integral quattro acoplado à
transmissão S tronic de sete velocidades, com trocas de marchas feitas
em frações de segundo. A embreagem multidisco eletro-hidráulica, do
sistema de tração, distribui a força de
forma totalmente variável entre os
dois eixos e conforme a necessidade.
Isso assegura uma alta aderência ao
piso aumentando ainda mais a diversão ao volante. A vetorização de
torque contribui para uma condução
ainda mais ágil, eficiente e segura.
Além do peso reduzido, o TT RS tem
uma ótima dirigibilidade, conseguida a partir do sistema de construção
de diversos materiais de seu chassi
esportivo. A direção, bastante dire-
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ta, proporciona um contato próximo
com a estrada e transforma a condução em trechos sinuosos e desafiadores em uma experiência extremamente prazerosa. O eixo dianteiro é
equipado com discos de freio de aço
ventilados e perfurados, e as quatro
rodas de liga leve tem um diâmetro
de 19 polegadas. Na traseira são instalados discos de aço rígidos. O veículo traz ainda a suspensão esportiva
RS, desenvolvida especialmente para
os modelos esportivos da marca.
A lista de equipamentos inclui Audi
virtual cockpit, bancos esportivos de
couro Napa Fina, acabamento interno em fibra de carbono, volante
multifuncional esportivo com base
aplanada revestido em couro, capas dos retrovisores na cor preto
brilhante, escapamento esportivo
RS, faróis Full Led, lanternas traseiras em OLED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro,
além de câmera de ré, Audi drive
select, sistema Keyless-Go, suspensão esportiva RS, Audi smartphone interface, sistema de som
Bang & Olufsen e rádio MMI com
sistema de navegação.

Equipado com motor 2.5 de cinco cilindros capaz de desenvolver 400 cv

Painél com tela de
alta definição bem
ao centro permite
uma ampliar o mapa
de navegação

Bancos esportivos de couro Napa Fina oferece muito conforto
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Mercedes-Benz aumenta em 23% as vendas
de extrapesados no mercado brasileiro
4.914 caminhões extrapesados da marca foram licenciados no Brasil durante o ano passado.
Com cerca de 1.500 unidades comercializadas, linha Actros alcança o expressivo
crescimento de 66% nas vendas no País

Vice Presidente de Vendas e Marketing, caminhões
e ônibus da Mercedes Benz

Por: Carlos Eduardo Silva

A

s vendas de caminhões extrapesados Mercedes-Benz
cresceram 23% no Brasil em
2017. No acumulado do ano, foram
comercializadas 4.914 unidades,
contra 3.986 unidades de 2016.
“Foram 2.839 caminhões rodoviários e 2.075 fora de estrada”, diz
Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças
& Serviços Caminhões e Ônibus
da Mercedes-Benz do Brasil. “O
modelo mais vendido em 2017 foi
o Axor 3344 6x4, com 860 unidades licenciadas, o que nos ajudou a
consolidar a liderança no segmento
off-road. Já o Actros 2651 6x4 ocupa posição de destaque entre os nossos extrapesados mais vendidos no
ano, com 719 unidades emplacadas,
o que contribui para o aumento da
competitividade da nossa marca no
concorrido segmento de extrapesa-

dos rodoviários”.
Segundo o executivo, a linha Actros foi um grande destaque de vendas de caminhões extrapesados em
2017. “Com 1.498 unidades vendidas, entre modelos on e off-road,
alcançamos 66% de crescimento
de vendas sobre as 934 unidades
do ano anterior”, informa Leoncini.
“Desenvolvido a partir de solicitações dos clientes, o Actros é reconhecido no mercado brasileiro pelo
elevado padrão de tecnologia, conforto, desempenho e produtividade.
E essas características estão sendo
evidenciadas por clientes de diferentes segmentos, como transporte
de gases e líquidos, combustível,
frigorificado, cegonheiros, grãos e
outras atividades do agronegócio.
Mais do que nunca, o Actros já se
tornou a principal opção para os
transportadores que querem garantir
o sucesso de seu negócio”.
O êxito dos caminhões da marca
também é resultado do compromisso da Mercedes-Benz em ouvir,
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cada vez mais, o que os clientes têm
a dizer, transformando suas demandas em novas soluções. “Tudo a ver,
portanto, com o slogan: ‘As estradas
falam. A Mercedes-Benz ouve’, o
que já faz parte do dia a dia de todas as áreas da Empresa”, destaca
Leoncini.
Mercedes-Benz oferece uma solução completa para os clientes
Os caminhões extrapesados Mercedes-Benz – com vários modelos das
linhas Actros, Axor e Atego – agregam muito valor aos clientes, graças
à solução completa que a marca oferece a eles. A começar pelo atendimento e assistência especializados
em todo o território nacional, oferecido por uma Rede de Concessionários que atua em todos os estados,
com presença nas principais rotas
de transporte de carga e logística do
Brasil.
Por meio da Rede de Concessio-

nários, os clientes têm acesso ao
mais abrangente portfólio de peças e serviços. Assim, encontra
tudo o que precisa dentro da marca. A Mercedes-Benz, por exemplo, facilita a aquisição de veículos e a renovação da frota por
meio dos financiamentos oferecidos pelo Banco Mercedes-Benz e
pelo Consórcio Mercedes-Benz.
E se o cliente quiser utilizar um
veículo de sua frota na negociação, pode escolher a SelecTrucks, unidade de seminovos da
Empresa.
A fim de assegurar mais disponibilidade do caminhão para a atividade de transporte, a Mercedes-Benz
oferece Planos de Manutenção
com atendimento em âmbito nacional, três linhas de peças de reposição (genuínas, remanufaturadas, peças e acessórios Alliance
Truck Parts), sistema de gestão de
frota e rastreamento FleetBoard,
entre outros.

Os caminhões com vários modelos das linhas: Actros, Axor e Atego
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ALFA ROMEO

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

CHEVROLET

CITROËN

FIAT

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HYUNDAI

MERCEDES-BENZ

KIA

NISSAN

MITSUBISHI

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

TROLLER

VOLKSWAGEN

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

