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EcoSport volta a ter 
opção de 4x4 com
a versão Storm

Veja na página 04
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Nova versão, disponibilizada na linha 2018 
do sedã top de linha BMW 750Li, chega às 
concessionárias por R$ 774.950

Esse novo modelo traz um nível de equipamentos 
superior aos veículos de sua categoria disponíveis 
no mercado 
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Novo BMW Série 7 Pure Excellen-
ce faz sua estreia no Brasil

Peugeot lança o novo
3008 Griffe Pack
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Notas

SsangYong Brasil anuncia Rexton e 
Rexton Sports para o 2º semestre

Renault acelera fabricação em  fevereiro 
para entregar 10 mil Kwid

A Rede Ford CAOA en-
cerrou o mês passado, 
mais uma vez, como o 
maior distribuidor Ford 
no País. Em janeiro deste 
ano, as vendas realiza-
das pelas lojas da Ford 
CAOA representaram 
aproximadamente 17% 
do volume total de ven-
das da marca Ford no es-
tado de São Paulo, além 
de ser 77% superior ao obtido 
pelo segundo colocado. 
De acordo com Roberto Kova-
cs, Diretor Comercial da Ford 
CAOA, o bom desempenho re-
gistrado no mês passado se deve 
“a combinação perfeita entre uma 
gama moderna e completa de ve-
ículos e ações comerciais compe-
titivas, como, por exemplo, a pri-
meira edição deste ano do Outlet 
CAOA que está acontecendo em 
nossas lojas e oferece condições 
especiais e preços promocionais 
para vários modelos Ford 0 km; 
além do excelente atendimen-
to que os profissionais do time 
Ford CAOA de vendas oferecem 
aos Clientes que visitam uma das 
Concessionárias da Rede”.

A Jaguar Classic está reiniciando a 
produção do icônico D-type, exatos 
62 anos após o último exemplar sair 
da linha de produção da fábrica da 
marca em Coventry, em 1956. O 
modelo, primeiro de uma série li-
mitada a 25 unidades, acaba de ser 
apresentado durante o salão Retro-
mobile, em Paris.
Cada uma das 25 unidades do len-
dário carro de corrida serão meti-
culosamente construídas por um 
processo totalmente artesanal, de-
senvolvido pela divisão Jaguar 
Land Rover Classic Works, em 
Warwickshire. A série limitada é 

Prestes a iniciar as vendas no va-
rejo dos modelos Actyon Sports, 
Korando, Tivoli e XLV, em março, 
a SsangYong Brasil, por meio de 
importadora oficial Venko, anuncia 
oficialmente a importação do utili-
tário esportivo Rexton e da picape 
Rexton Sports para segundo semes-
tre do ano.
Com isso, a marca de origem core-
ana, que já contará a com a picape 
média Actyon Sports em sua gama 
de produtos a partir de março, pas-
sará a oferecer simultaneamente 
dois modelos de picapes, atendendo 
com maior abrangência o mercado 
brasileiro. “A decisão em trazer a 
nova picape Rexton Sports para o 
Brasil faz parte do nosso compro-

misso com o consumidor brasileiro. 
Iremos manter o mercado atualizado 
no que se refere a lançamentos, tec-
nologia e eficiência”, afirma Marce-
lo Fevereiro, diretor de Operações 
da SsangYong Brasil. 
Ainda de acordo com o executivo, 
“a vinda da nova picape não irá im-
pactar na estratégia de vendas da 
Actyon Sports, disponível a partir 
de março nas lojas SsangYong Bra-
sil. Ambas as picapes serão vendi-
das no País de forma simultânea a 
partir de outubro e, por isso, ainda 
estamos definindo as melhores con-
figurações do modelo derivado do 
SUV Rexton no que diz respeito a 
pacote de equipamentos, capacidade 
de carga e combustível”.

Para atender a grande demanda 
do Kwid, a Renault acelerou a 
produção no Complexo Ayrton 
Senna, no Paraná, com o objeti-
vo de entregar 10 mil unidades 
do veículo até o fim de feverei-
ro. Se antes era necessário es-
perar mais de 40 dias pelo mo-
delo, o aumento da produção já 
reduziu o prazo de entrega. O 
cliente que entrar no site hoje e 
comprar o seu Kwid irá recebê-
-lo em menos de um mês. Este 
prazo é informado diretamente 

Rede Ford Caoa segue na liderança
de vendas de modelos Ford no país

Jaguar recomeça produção 
o lendário D-Type
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no site no momento da compra 
e varia em função da versão, 
opcionais e cores.
 Com a grande procura pelo 
Kwid, a Renault contratou 
1.300 colaboradores e passou a 
trabalhar em três turnos com-
pletos desde outubro do ano 
passado. O Renault Kwid pode 
ser adquirido a partir de R$ 
29.990, com financiamento de 
60 meses, com parcela de R$ 
469 e taxa de 0,99%, direta-
mente pelo site.

o complemento de uma ambição 
original da empresa que, em 1955, 
planejou a construção de 100 unida-
des do modelo, das quais apenas 75 
foram finalizadas. As 25 restantes 
estão sendo produzidas a partir de 
agora, mais de seis décadas depois. 
O D-type, modelo que entre 1955 
e 1957 venceu três vezes uma das 
mais famosas corridas de todos os 
tempos – as 24 horas de Le Mans – 
traz debaixo do capô um motor XK 
de seis cilindros. Essas 25 unidades 
serão produzidas em acordo com 
especificações autênticas e originais 
vigentes na Jaguar naquela época.

Ainda segundo o executivo, outro 
ponto que contribuiu para a per-
formance comercial no mês pas-
sado são os resultados positivos 
obtidos em função do investimen-
to que a Rede Ford CAOA está 
realizando no setor de Vendas 
Diretas. “As lojas Ford CAOA 
contam com uma gerência exclu-
siva para atender os Clientes do 
segmento de Vendas Diretas, com 
equipes externas compostas por 
experientes profissionais, além de 
consultores comerciais treinados 
para oferecer aos Consumidores 
do segmento PCD (Pessoa com 
Deficiência) um atendimento em 
sintonia com as suas necessida-
des”, explicou Kovacs.
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Notas

Fábrica da GM em Joinville quadruplica de tamanho com investimento de R$ 1,9 bilhão

Prevista para desembarcar em 
março na Argentina, a nova famí-
lia Delivery já movimenta a rede 
de concessionárias da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus no país. Cer-
ca de 15 profissionais, escolhidos 
por terem desempenho destacado 
em 2017, estiveram na fábrica da 
marca no Brasil no último mês 
para conhecer a fundo as caracte-
rísticas técnicas e comerciais dos 
novos produtos.
De olho nesse objetivo, a monta-
dora se vale de todos os recursos de 
capacitação para garantir o melhor 
atendimento aos clientes. Durante 

Mercado argentino já se prepara
para novos Delivery

Venda de veículos importados 
cresce 24,5% em janeiro

A General Motors Merco-
sul apresentou no último 
dia 02 de fevereiro, suas 
novas instalações em Join-
ville, SC. Com presença 
do Governador João Rai-
mundo Colombo, do Mi-
nistro da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, 
Marcos Jorge de Lima e do 
prefeito de Joinville, Udo 

Döhler, Marcos Munhoz, 
vice-presidente da GM 
Mercosul, inaugurou um 
novo prédio de 46.800 m², 
que vai abrigar seis novas 
linhas: duas de usinagem 
de blocos, duas de cabeço-
tes, uma linha de sub-mon-
tagem de cabeçotes e uma 
linha de montagem de mo-
tores.

As dezessete marcas filiadas à Abeifa 
– Associação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Veícu-
los Automotores, com licenciamen-
to de 2.422 unidades, anotaram em 
janeiro de 2018 alta de 24,5% ante 
igual período de 2017, quando foram 
vendidas 1.945 unidades importadas, 
desempenho que marcou o pior janei-
ro dos últimos sete anos.   
No entanto, em relação a dezembro 
último, o resultado do mês passado 
é 27,1% inferior. Em dezembro de 
2017 foram comercializadas 3.324 

unidades contra 2.422 veículos im-
portados em janeiro.  
Em janeiro último, com 3.964 uni-
dades licenciadas (importados + pro-
dução nacional), a participação das 
associadas à Abeifa foi de 2,26% do 
mercado total de autos e comerciais 
leves (175.554 unidades).   
Se for considerado o total de veículos 
importados, ou seja aqueles trazidos 
também pelas montadoras, as associa-
das à Abeifa responderam, em dezem-
bro, por 11,77% (2.422 unidades, do 
total de 20.575 unidades importadas).   
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toda a atenção para te ajudar fazer uma 
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a vinda ao Brasil, além do treina-
mento, os profissionais puderam 
testar na prática as vantagens dos 
novos caminhões Delivery e visi-
taram a linha de produção onde os 
veículos são montados. Agora vão 
atuar como multiplicadores em 
suas equipes.
Em franca expansão, a rede de 
concessionárias no país conta com 
12 estabelecimentos, dos quais 
dois foram inaugurados no ano 
passado e a meta é continuar a for-
talecer essa assistência em vendas 
e pós-vendas aos transportadores e 
autônomos de toda a Argentina.
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Lançamento

SUV da Ford ganha configuração top de linha 
equipada com motor 2.0 e câmbio automático

A Ford apresentou o EcoSport Storm, nova versão do utilitário esportivo
com tração integral. Ele tem preço inicial de R$ 99.990

Por: Carlos Eduardo Silva

A Ford apresentou para a im-
prensa especializada na fa-
zenda Boa Vista em SP o 

EcoSport Storm, nova versão do 
utilitário esportivo com tração 4WD 
inteligente e transmissão automáti-
ca, que amplia a oferta da linha com 
uma configuração inédita na cate-
goria. Desenvolvido especialmente 
para o mercado brasileiro, o novo 
modelo chega ao mercado este mês 
com os atributos mais desejados 
pelo consumidor de SUVs: visual 
marcante, capacidade superior de 
rodagem e conteúdo completo em 
itens de conforto, conectividade e 
segurança. Tudo isso, com um po-
sicionamento de preço que cria uma 
opção nova e atraente dentro do 
segmento.
O EcoSport Storm chama a atenção 
pelo design ousado e de personali-
dade. Externamente, é marcado pela 
nova grade com o nome Storm em 
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relevo, faróis de xênon com más-
cara negra, capa de estepe rígida 
na traseira, rodas de 17 polegadas, 
grafismos e outros detalhes exclusi-
vos, incluindo a cor de lançamento 
marrom Trancoso. O interior adi-
ciona uma proposta inovadora de 
estilo aos refinamentos da linha, 
com painel “soft”, bancos de couro 
e teto escuros, criando um contraste 
sofisticado com os frisos em laranja 
acetinado estrategicamente posicio-
nados na cabine.
O SUV é equipado com motor 2.0 
Direct Flex de 176 cv – o mais po-
tente da categoria –, e nova trans-
missão automática de seis velocida-
des com conversor de torque. Seu 
sistema de tração inteligente 4WD 
funciona sem a necessidade de in-
tervenção do motorista, distribuin-
do o torque entre as rodas para ga-
rantir uma rodagem mais eficiente 
e segura sempre que necessário, em 

pisos irregulares e de baixo atrito 
como lama, areia, rampas e chuva. 
A suspensão reforçada e a direção 
elétrica com novo ajuste acentuam 
o conforto e a dirigibilidade.

SUV avançado e completo

Em termos de conteúdo o Storm 
vem completo, com o que a linha 
tem de melhor. A lista inclui sete 
airbags, sistema multimídia SYNC 
3 com tela capacitiva de 8 polega-
das – a maior da categoria –, con-
trole de estabilidade com sistema 
anticapotamento, monitoramento 
de pressão dos pneus e teto solar 
elétrico.
Traz também faróis com luz diurna 
de LED e acendimento automáti-
co, acesso ao veículo sem chave 
com reconhecimento capacitivo, 
partida por botão, ar-condicionado 
automático digital, computador de 

Na lateral destaque para os frisos em volta dos paralamos em plástico preto e adesivo com a grafia Storm

Super espaçoso e seus bancos de couro proporciona muito conforto, detalhes para costura laranja

 O interior o Ecosport é muito confortável com destaques para apliques na 
cor laranja

bordo com tela de 4,2” no painel, 
câmera de ré, sensor de chuva, som 
premium da Sony com nove alto-

-falantes e porta-malas com sistema 
inteligente de bagagem.
Com preço de lançamento de 
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R$99.990, ele cria uma opção di-
ferenciada dentro do segmento e 
reúne atributos para competir tanto 
com modelos 4x2 como 4x4.
“Até agora, o consumidor só tinha 
acesso a um veículo com tração nas 
quatro rodas e esse nível de equipa-
mentos numa categoria superior, de 
SUVs médios, por um preço bem 
maior”, explica Mauricio Greco, 
gerente geral de Marketing da Ford.
“O EcoSport Storm custa o equi-
valente aos SUVs 4x2 topo de li-
nha, mas com a vantagem da tração 
4WD e do estilo único.” 

Estilo ousado e robusto

O EcoSport Storm traz um tempero 
extra de emoção para o segmento 
de SUVs, combinando linhas fortes 
e harmoniosas e atenção aos deta-
lhes no design. Ele segue a proposta 
do conceito de mesmo nome exibi-
do no Salão do Automóvel de São 
Paulo em 2016, com grade dianteira 
e outros elementos inspirados na pi-
cape off-road F-150 Raptor.
“Em um segmento que está cada 
vez mais urbano o EcoSport Storm 
traz uma proposta de estilo diferen-
te, voltada para fora da cidade. Ele 
combina rusticidade e ousadia com 
requinte e inovação”, diz Fábio 
Sandrin, gerente de Design da Ford.
A carroceria oferece quatro opções 
de cores, incluindo a nova marrom 
Trancoso, além do branco Ártico, 
prata Dublin e preto Bristol. Faixas 

escuras aplicadas no capô e nas la-
terais dão um toque de esportivida-
de, junto com os espelhos retroviso-
res, maçanetas, rack e barras de teto 
na cor cinza Dark London.
O EcoSport Storm parece mais en-
corpado e realmente é maior que 
os outros modelos da linha: tem 88 
mm a mais no comprimento (4.357 
mm) e é 20 mm mais largo sem os 
espelhos (1.785 mm). As rodas de 
17 polegadas com acabamento em 
prata Magnetic posicionadas mais 
para fora da carroceria contribuem 
para aumentar a musculatura do ve-
ículo.
Na cabine, o volante e os bancos 
de couro com pespontos em laranja 
são um detalhe de requinte e per-
sonalidade. A central multimídia 
SYNC 3 conta com tela capacitiva 
de 8 polegadas e os recursos mais 
avançados da indústria. Além de 
conectividade com Apple CarPlay e 
Android Auto, inclui comandos de 
voz para áudio, telefone e navega-
ção com mapas do Brasil.  

Potência, conforto e estabilidade

Ao volante, o EcoSport Storm 
mostra um excelente compromis-
so de conforto e estabilidade. Seu 
sistema de tração 4WD tem um 
controle inteligente que transfere 
automaticamente o torque entre 
as rodas dianteiras e traseiras para 
otimizar a tração em condições 
fora de estrada, sem que o motoris-

Durante o teste drive passamos por diversos pisos irregulares

O motor do Eco é 2.0  Direct Flex que gera  176 cv,   seu câmbio é é a nova 
transmissão  automática de 6 velocidades
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ta precise acionar qualquer coman-
do. Uma tela no painel mostra a 
distribuição de torque instantânea 
feita no veículo.
O motor 2.0 Direct Flex conta com 
sistema de injeção direta que per-
mite uma pressão mais alta de in-
jeção e melhor controle da queima, 
resultando em aumento da eficiên-
cia e do torque em torno de 15%. 
A suspensão traseira com sistema 
independente Multilink e molas de 
rigidez progressiva melhora consi-
deravelmente tanto o nível de vibra-
ção como a capacidade de absorção 
de impactos.
A transmissão automática de seis 
velocidades se caracteriza pela su-
avidade e bom escalanamento das 
marchas, com a opção de trocas por 
comandos no volante (Paddle Shift) 
para uma direção mais esportiva.

Baixo custo de posse

Somado ao preço atraente, o EcoS-
port Storm tem o melhor custo de 
propriedade do segmento. O seu 
seguro, cotado em 3,31% do valor 
do veículo, com base numa média 
nacional de acordo com o CEP de 
residência, chega a ser próximo da 
metade do cobrado por alguns com-
petidores.
As suas três revisões anuais duran-
te os 36 meses de garantia somam 
R$1.616, pelo sistema de preço fixo 
da Ford que garante transparência 
e tranquilidade. A maior diferença 
em favor do SUV da Ford é vista 
nas peças de manutenção não pro-
gramada e de colisão. O custo des-
ses itens chega a ser a metade, no 
primeiro caso, e quase cinco vezes 
menor neste último, quando compa-
rado aos concorrentes mais caros.

A suspensão reforçada e a direção 
elétrica com novo ajuste acentuam 

o conforto e a dirigibilidade tanto 
no asfalto com em estradas de 

terra e lama

O teto solar é 
de série e pro-
porciona prazer 
ao dirigir
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Novo BMW Série 7 Pure Excellence 
faz sua estreia no Brasil

Pré-apresentação

Da Redação

O novo BMW Série 7 Pure Excellence se sobressai no segmento de sedãs de alto luxo graças à presença de ele-
mentos que ressaltam seu design extremamente elegante

A BMW do Brasil acaba de 
disponibilizar em sua rede 
de concessionárias autoriza-

das, a Pure Excellence, a mais nova 
versão do sedã top de linha BMW 
Série 7. Trata-se de uma opção de 
perfil particularmente exclusivo e 
caracterizado pela presença de ele-
mentos de design Pure Excellence, 
que incluem itens externos de aca-
bamento cromado de alto brilho; e 
pela ampla utilização de madeira 
nobre no interior; que assinalam um 
caráter ainda mais contemporâneo 
e luxuoso ao seu perfil altamente 
sofisticado. Oferecido no mercado 
brasileiro a partir de R$ 774.950, 
o novíssimo BMW 750Li Pure 
Excellence se distingue da versão 
750Li M Sport, de caráter notada-
mente esportivo graças à presença 
de itens do pacote M Sport.
O novo BMW Série 7 Pure Excel-
lence se sobressai no segmento de 
sedãs de alto luxo graças à presença 
de elementos que ressaltam seu de-
sign extremamente elegante. Entre 
eles, destacam-se detalhes croma-
dos nos para-choques dianteiro e 
traseiro, na grade frontal em forma-
to de duplo rim – identidade visual 
dos automóveis BMW –, nas saídas 
de ar laterais, na base das portas e 
nas guarnições das saídas de esca-
pamento. Outros itens distintivos 
da Pure Excellence são as rodas 

Nova versão, disponibilizada na linha 2018 do sedã top de linha BMW 750Li,
chega às concessionárias por R$ 774.950

de liga leve, modelo W-spoke, que 
medem 20 polegadas, e o sistema 
de freios, que exibe pinças na cor 
preta, e o logotipo da BMW em 
destaque. O interior, por sua vez, é 
decorado com insertos em madeira 
Fineline e acabamento Black Hi-
gh-gloss, revestimento de couro no 
painel de instrumentos e no volante 
esportivo BMW M, além de con-
troles com detalhes em cerâmica.
O novo BMW Série 7 Pure Excel-
lence também é equipado com Car-

bon Core, tecnologia que combina 
materiais como aço de alta rigi-
dez, alumínio, magnésio e plásti-
co reforçado com fibra de carbo-
no (CFRP), e elemento-chave na 
construção de estruturas altamente 
resistentes e de peso reduzido. Ela 
é capaz de garantir distribuição 
perfeita do peso da carroceria, na 
proporção 50:50, além de centro de 
gravidade mais baixo. Estas carac-
terísticas inovadoras proporcionam 
maior conforto ao dirigir, agilidade 

nas respostas e menor consumo de 
combustível apesar das proporções 
avantajadas do sedã, que mede 
5,238 metros de comprimento, 
3,210 m de distância entre-eixos, 
1,479 m de altura e 1,902 de largu-
ra – com 515 litros de capacidade 
volumétrica do porta-malas.
O novo BMW Série 7 Pure Excel-
lence vem equipado com o pode-
roso motor V8, de 4.395 cm³, 450 
cv de potência (entre 5.500 e 6.000 
rpm) e 650 Nm de torque máximo 
(de 1.800 a 4.500 rpm). Este con-
junto, dotado de tecnologia BMW 
TwinPower Turbo, agrega ainda a 
tradicional tração traseira e trans-
missão automática esportiva Step-
tronic, de oito velocidades, com 
alavancas atrás do volante (paddle 
shifts) para trocas de marcha. Nes-
ta configuração, o sedã top de linha 
da BMW é capaz de acelerar de 0 
(zero) a 100 km/h em 4,7 segundos 
e alcançar a velocidade máxima de 
250 km/h (limitada eletronicamen-
te).
O comprometimento com a busca 
incessante pelo máximo conforto e 
luxo contemporâneo pode ser pode 
ser percebido ao acessar o interior 
do BMW Série 7. A começar pelos 
dispositivos Comfort Access e Soft 
Close, que permitem a abertura e 
o fechamento das portas sem a ne-
cessidade de tocá-las com as mãos 
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– inclusive a tampa do porta-malas 
– e as puxam automaticamente, fe-
chando-as completamente e de for-
ma suave, caso estejam entreaber-
tas. A privacidade e comodidade de 
quem vai atrás é favorecida graças 
à presença de cortinas de aciona-
mento elétrico nos vidros traseiros 

e do Executive Lounge Seating, 
um dispositivo capaz de rebater o 
encosto do banco dianteiro em até 
90 milímetros, fazendo surgir um 
apoio para os pés sob o assento.
O ar-condicionado automático pos-
sibilita controlar a climatização em 
quatro zonas distintas e, além ajus-

O comprometimento com a busca incessante pelo máximo conforto e luxo 
contemporâneo pode ser pode ser percebido ao acessar o interior do BMW 
Série 7

Design extremamente elegante nas saídas de ar laterais, na base das portas 

No interior parte traseira o conforto mermite o passageiro esticar as pernas 
e seguir confortávelmente

tes elétricos de posicionamento do 
assento e encosto, os bancos Com-
fort contam com ventilação ativa, 
aquecimento individual e função 
massagem. Quem vai atrás também 
conta com outro item de conforto 
bem ao alcance das mãos: o BMW 
Individual Cool Box, uma pequena 
geladeira integrada aos assentos 
traseiros e com capacidade para 15 
litros. Ela pode ser removida, am-
pliando o espaço do porta-malas 
em 50 l.
O Sky Lounge e o Ambient Air são 
dois atributos adicionais que refor-
çam ainda mais o ambiente de ex-
clusividade dentro do BMW Série 
7 Pure Excellence. O primeiro é 
um teto solar elétrico panorâmi-
co com luzes de LED integradas e 
especialmente desenvolvido para 
simular um céu estrelado com a 
ajuda de 15 mil pontos gráficos e 
que podem ser visualizados em seis 
cores distintas. O Ambient Air, por 
sua vez, é um recurso apto a regu-
lar a intensidade e o tipo de aroma 
predominante dentro do veículo, 
criando uma atmosfera confortável 
e revigorante.

No BMW Série 7 Pure Excellence, 
os equipamentos de entretenimento 
para os ocupantes também alcan-
çam padrões nunca antes vistos em 
sedãs de alto luxo. Entre eles, o 
destaque fica por conta do sistema 
de áudio surround de alta precisão 
Bowers & Wilkins Diamond – com 
16 alto-falantes e 1.400 W de po-
tência – e seu sistema de controle 
por gestos (Gesture Control), que 
permite o acesso à funções espe-
cíficas por meio de movimentos 
captados das mãos. Atrás, os dispo-
sitivos de infotainment podem ser 
controlados com a ajuda do BMW 
Touch Command Control, um ta-
blet de sete polegadas, integrado ao 
descanso de braço central traseiro, 
que pode ser removido e levado a 
qualquer lugar garantindo acesso à 
internet por meio de conexão Wi-
-Fi.
Além do conforto incomparável, o 
novo BMW 750Li Pure Excellence 
traz várias tecnologias voltadas à 
conectividade. Elas agregam, entre 
outros itens, Sistema de Navega-
ção Professional com tela sensível 
ao toque e iDrive Touch Controller, 
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Transmissão automática esportiva Steptronic, de oito velocidades

Revestimento de couro no painel de instrumentos e no volante esportivo 
BMW M, além de controles com detalhes em cerâmica

um seletor sensível ao toque e apto 
a reconhecer letras e sinais, e o novo 
ConnectedDrive, um conjunto de 
funcionalidades acessível por meio 
de um SIM Card – o mesmo utilizado 
em telefones celulares – conectado à 
internet. Esta tecnologia possibilita 
obter informações sobre condições 
de trânsito em tempo real, serviço de 
alerta de manutenção de componen-
tes (BMW Teleservices), serviços de 
Concierge, como reservas de hotéis, 
cotações de moedas e recomenda-
ções sobre restaurantes; e Chamada 
de Emergência Inteligente.
Outra função adicional ao amplo 
cardápio de recursos disponíveis 
no sedã top de linha da marca é a 
preparação para Apple Car Play. 
Por meio dele, o usuário pode 
transferir a interface de algumas 
funcionalidades do iPhone para o 
sistema de infotainment do veícu-
lo com a ajuda de conexão sem fio 
(wireless).
O pacote de tecnologias do novo 
BMW Série 7 agrega também o 
BMW Head-up Display, display 
que projeta informações e aler-
tas dos sistemas de assistência no 
para-brisa do carro, evitando que 
o motorista desvie a atenção do 
trânsito; Assistente de Condução 
Plus com assistente de direção e 
de faixa de rodagem; BMW Ni-
ght Vision com reconhecimento 
de pedestres; e o Surround View, 
um conjunto de câmeras e senso-
res que permitem a visualização 
em efeito 3D de todo o entorno 
do veículo, facilitando manobras e 
prevenindo colisões.
As inovações não param por aí. A 
chave, chamada de Display Key 
vem equipada com um pequeno 
visor de LCD colorido, sensível ao 
toque. Por meio da chave também 
é possível travar e destravar as 
portas, acender e apagar as luzes 
internas e erguer ou recolher os vi-
dros laterais, assim como acessar 
diversas informações sobre o ve-
ículo, como localização, autono-
mia, serviços e reparos.
A bordo do novo BMW 750Li 
Pure Excellence, o prazer ao di-
rigir, um dos pilares da BMW, é 
realçado com a atuação do Driving 
Experience Control, que permite 
ao motorista ativar funções, como 
o modo Comfort, para ter uma 
experiência padrão de dirigibili-
dade; o modo Eco Pro, para uma 
condução eficiente e apta a reduzir 
o consumo em 20%; ou o modo 
Sport, que possibilita uma direção 
mais dinâmica. O Adaptive Mode, 
por sua vez, ajusta o amorteci-
mento, a direção e a transmissão 
à forma como o veículo é guiado. 
Já o sistema Executive Drive Pro, 
que controla a suspensão, combina 
elevados níveis de conforto à uma 
condução puramente dinâmica. Por 
meio do sistema de estabilização 
ativo, as oscilações da carroceria 
são consideravelmente amenizadas 
em trechos de reta ou percursos si-

nuosos, proporcionando um excep-
cional conforto ao volante.
 A segurança também é um dos pon-
tos altos do novo Série 7 Pure Ex-
cellence. Ela engloba seis airbags – 
duplos frontais, laterais dianteiros, 
de cortina dianteiros e traseiros; 
freios a disco ventilado com ABS, 
controles de estabilidade e tração, 
pneus Star Marking, com tecnolo-
gia Run-Flat, e o sistema Active 
Protection, que aciona os meca-
nismos de proteção de ocupantes, 
entre eles os pré-tensionadores dos 
cintos de segurança e o fechamento 
automático das janelas, em situa-
ções de impacto iminente.
O novo BMW 750Li Pure Excel-
lence será disponibilizado com 12 
opções de cores externas, sendo 
duas sólidas – Branco Alpino e 
Preto 2 – e mais 10 de acabamen-
to metálico – Preto Safira, Prata 
Kashmir, Prata Glacial, Azul Im-
perial, Cinza Sophisto, Branco 
Mineral, Jatoba, Cedro de Atlas, 
Cinza Magellan e Cinza Ártico –, 
e mais nove opções de acabamento 
metálico da linha BMW Individual 
– Preto Rubi, Moonstone, Marrom 
Almadin, Vermelho Aventurine, 
Preto Azurite, Branco Brilhante, 
Pure Metal Silver, Frozen Dark 
Brown e Frozen Artic Grey. O 
interior inclui revestimentos de 
couro Nappa, de alto padrão, nas 
cores preto, bege Canberra, bege 
Zagora, Ivory, Cognac e Mocha.
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Lançamento

Peugeot lança o novo 3008 Griffe Pack
A chegada no Brasil do Novo SUV PEUGEOT 3008 no ano passado, sucesso na imprensa espe-
cializada e entre os clientes, representou para a Marca o início de um momento único, contribuin-
do com a estratégia da Nova PEUGEOT de ser a principal referência no mercado em qualidade 

de produtos e serviços

Esse direcionamento não só se-
gue firme para o ano de 2018, 
como apresenta novidades já 

no primeiro trimestre. A primeira: o 
NOVO SUV PEUGEOT 3008 GRI-
FFE PACK, a versão superequipada 
do modelo eleito o “Carro do Ano” 
na Europa em 2017 e vencedor de 
outros prêmios também no Brasil.
Com uma oferta completa de inova-
ção, design, tecnologia e sofisticação, 
o NOVO PEUGEOT 3008 GRIFFE 
PACK reforça o posicionamento da 
Marca no segmento de utilitários es-
portivos com uma proposta digna do 
seu incontestável know-how e ilus-
trativa da sua estratégia de subida de 
gama. Enfim, com a nova versão do 
PEUGEOT 3008, nunca um SUV foi 
tão longe para encantar todo e qual-
quer perfil de consumidor no merca-
do brasileiro.
Esse novo modelo traz um nível de 
equipamentos superior aos veículos 
de sua categoria disponíveis no mer-
cado, principalmente em se tratando 
de segurança e ajuda à condução de 
última geração, com a inclusão de 
múltiplos ADAS – Advanced Dri-
ver Assistance System. Esses itens, 
inclusive, atendem aos exigentes pa-
drões da EURO NCAP. São eles:
Active Safety Brake (Frenagem Au-
tomática de Emergência e Alerta de 
Colisão);
Correção e Alerta de Permanência 
em Faixa (Alerta – ativo - de Ultra-
passagem Involuntária de Linha);
Detector de Fadiga (Alerta de Aten-
ção do Condutor);
Assistência de Farol Alto (Comu-
tação Automática de Faróis Altos/
Baixos);
Leitor de Sinalização de Velocida-
de (Reconhecimento das Placas de 
Velocidade e Recomendações);
Piloto automático inteligente (com 
Sistema de Parada) (Regulador De 
Velocidade Adaptativo com Função 
Stop);
Sistema de Ponto Cego Ativo (SAM 
Ativo) (Sistema Ativo de Vigilância 
de Ponto Cego);
Visiopark (Novas Características do 
Sistema de Ajuda a Manobras).
Obrigatória nos veículos comercia-
lizados nos EUA somente a partir 
de 2022, a frenagem automática de 
emergência já estará disponível no 
NOVO SUV PEUGEOT 3008 GRI-
FFE PACK. O Active Safety Brake 
é equipado por uma câmera na parte 

Da Redação

A traseira segue ostentando um desenho moderno. Sob o vidro traseiro inclinado, uma faixa horizontal em preto 
brilhante integra as lanternas de LED opalinas

superior do para-brisas e um radar no 
para-choque dianteiro, fazendo com 
que o utilitário esportivo seja capaz 
de frear ou parar totalmente caso de-
tecte uma falta de reação do motoris-
ta diante de uma colisão iminente em 
um carro dianteiro ou um pedestre.
Dependendo do risco de colisão pre-

vista pelo sistema e da configuração 
feita pelo condutor, vários tipos de 
alerta podem ser acionados e exibi-
dos no painel de instrumentos: o ní-
vel 1 são alertas apenas visuais, in-
dicando que o veículo a frente está 
muito próximo; enquanto o nível 2 
são alertas visuais e sonoros, indican-

do uma colisão iminente. Ambos po-
dem ser configurados de acordo com 
três níveis definidos: Perto, Normal 
e Distante e o status é memorizado 
quando a ignição é desligada.
O Active Safety Brake é acionado 
quando a velocidade do veículo es-
tiver entre 5 km/h e 140 km/h no 
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momento em que um veículo em 
movimento é detectado; quando a 
velocidade do veículo for de no má-
ximo 80 km/h quando um veículo 
parado for detectado; e quando a ve-
locidade do veículo for de no máxi-
mo 60 km/h quando um pedestre for 
detectado.

MAIS SEGURO

As características oferecidas no 
NOVO SUV PEUGEOT 3008 GRI-
FFE PACK, com um dos melho-
res auxílios de condução já vistos, 
tornam ainda mais simples a rotina 
de conduzir o veículo, aproveitar o 
tempo a bordo e ainda proporcionar 
soluções cada vez mais efetivas de 
segurança.
Com a ajuda do freio motor e do sis-
tema de frenagem (as luzes de freio 
se acendem nesse caso) é possível 
manter uma distância constante em 
três momentos: se o veículo à frente 
reduzir a velocidade, o sistema tam-
bém reduz a velocidade do veículo 
ou até faz com que ele pare com-
pletamente; se o veículo à sua frente 
acelerar ou mudar de pista, o regu-
lador de velocidade acelera gradati-
vamente para retornar à velocidade 
programada; e se o condutor acionar 
a seta de direção para ultrapassar um 
veículo mais lento, o sistema permi-
tirá que ele se aproxime temporaria-
mente do veículo que o precede para 
facilitar a ultrapassagem, porém sem 
exceder a velocidade programada. 
Essa função está disponível entre 30 
km/h e 180 km/h.

CONDUÇÃO SEGURA

Toda a segurança contida nesse novo 
SUV deixa a experiência de condu-
ção ainda mais prazerosa, item que 
a PEUGEOT tem reputação conso-
lidada. O comportamento impecável 
na estrada, a precisão da direção, até 
o sentimento de agilidade são todos 
amplificados com o nível de segu-
rança do NOVO SUV PEUGEOT 
3008 GRIFFE PACK. Este resultado 
é fruto de um trabalho beneficiado 
não apenas por uma longa experiên-

cia, mas, também, pelas tecnologias 
mais recentes e eficientes. É a plata-
forma EMP2 e suas qualidades dinâ-
micas reconhecidas que fazem desse 
SUV uma síntese entre o conforto e 
o desempenho absolutamente inédita 
no segmento SUV.

MOTOR

O trabalho de arquitetura efetuado 
no NOVO SUV PEUGEOT 3008 e 
a diminuição de sua massa são fato-
res determinantes na busca constante 
da redução do consumo e das emis-
sões de CO2. A otimização das di-
mensões, o trabalho feito em termos 
de volume e o design aerodinâmico 
permitem exibir um SCx de 0.76 m2, 
fazendo do novo SUV um dos me-
lhores modelos do segmento.
Para ajudar em sua eficiência, o so-
fisticado e premiado motor 1.6 THP 
de 165 cv, abastecido apenas com ga-
solina, faz um ótimo papel. Seu tor-
que imponente surge com as 2.000 
rpm. O balanço entre boa potência, 
torque e carroceria moderna resulta 
em ótimos números de consumo e 
diversão para todos a bordo.
Para dar o suporte devido ao 1.6 
THP, o câmbio automático de seis 
marchas equipado com o novo co-
mando por impulso elétrico e o 
modo Sport dão maior reatividade 
e dinamismo ao SUV. Há ainda a 
opção de trocas manuais por meio 
da alavanca ou dos Paddle Shifters. 
Com escalonamento preciso e tro-
cas bem programadas, graças à tec-
nologia a tecnologia “Quickshift” 
(mudanças de marcha mais rápidas 
e excelente fluidez) –, o câmbio do 
NOVO SUV PEUGEOT         3008 
está totalmente preparado para o 
trânsito das cidades brasileiras. Isso 
significa que as transmissões auto-
máticas de nova geração propor-
cionam um prazer de dirigir de alto 
nível (aceleração a partir de baixas 
velocidades, ruídos do grupo mo-
topropulsor, ajuste automático ao 
modo de dirigir do condutor, para 
uma condução confortável ou di-
nâmica), além de um consumo de 
combustível comparável ao das me-

 Não há como 
não se sur-

preender 
com todos os 

equipamentos 
e detalhes de 

altíssima quali-
dade

Câmbio automático de seis marchas equipado com o novo comando por 
impulso elétrico e o modo Sport dão maior reatividade e dinamismo
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lhores transmissões manuais (ape-
nas 3 a 4 g de CO2acima da versão 
manual).

INTERIOR

Ao entrar no NOVO SUV PEUGE-
OT 3008 GRIFFE PACK não há 
como não se surpreender com to-
dos os equipamentos e detalhes 
de altíssima qualidade. O espeta-
cular cluster digital customizado 
de 12,3” é um dos destaques. Este 
conjunto totalmente tecnológico é 
a mais recente evolução do PEU-
GEOT i-Cockpit®, já encontrado 
nos PEUGEOT 2008 e 208, que 
ganhou o sobrenome 2.0. Um con-
ceito inovador que revoluciona os 
códigos tradicionais de condução.
O cluster elevado de 12,3”, que con-
tém um bloco de mostradores di-
gitais de alta resolução é dotado de 
um grafismo futurista. Totalmente 
personalizável, o painel de instru-
mentos reúne tudo o que o condutor 
deseja ter diretamente no seu campo 
de visão. Com quatro modos de vi-
sualização diferentes – acessíveis por 
meio de um comando no volante – o 

condutor pode compor a sua escolha 
o que quer ver.

DESIGN EXTERNO

O sentimento de qualidade e valori-
zação da tecnologia do design inter-
no do NOVO SUV PEUGEOT 3008 
GRIFFE PACK é prolongado ao ex-
terior. A primeira impressão é impac-
tante e surpreende por sua força de 
expressão, ilustrada nessa nova ver-
são pelo sofisticado conjunto Black 
Diamond. Seja qual for a cor do mo-
delo, o teto e os retrovisores pretos 
do Black Diamond reforçam o dina-
mismo e a força das linhas do SUV.
Assim como a versão anterior, o 
NOVO SUV PEUGEOT 3008 GRI-
FFE PACK adota também todos os 
códigos específicos de um SUV com 
sua frente verticalizada, capô longo 
e horizontal, linha de cintura alta, 
vastas proteções (parte inferior dos 
para-choques, caixas de rodas e parte 
inferior das portas), grandes rodas e 
altura livre do solo ampliada. O ve-
ículo transmite essencialmente um 
sentimento de harmonia, de equilí-
brio exato das proporções e de uma 

 O cluster elevado de 12,3”, que contém um bloco de mostradores digitais 
de alta resolução é dotado de um grafismo futurista

O seu teto solar panorâmico proporciona mais conforto e deixa o carro 
mais elegante

dosagem bem-feita. Um design ins-
pirado, nascido da criatividade vi-
brante dos seus projetistas.
As linhas são limpas e dinâmicas. 
A face dianteira vertical demonstra 
força e agressividade. A ampla grade 
com facetas cromadas é imponente. 
O centro da grade acolhe orgulhosa-
mente o Leão da Marca, dotado de 
proporções harmoniosas. Os faróis 

halogênicos adotam a tecnologia full 
LED. As entradas de ar são numero-
sas e amplamente aberta.
O capô longo e horizontal possui 
nervuras que conferem robustez ao 
conjunto. Ele é prolongado por um 
para-brisas, posicionado atrás do 
eixo das rodas dianteiras e comple-
mentado nas laterais por um detalhe 
cromado no prolongamento imediato 
dos faróis. A linha de cintura segue 
sendo alta e a proporção entre a car-
roceria e as superfícies envidraçadas 
aumentou consideravelmente, mas o 
traço é sublinhado com elegância e 
fluidez, tornando o perfil mais leve.
Sofisticadas, as proteções do veículo 
e as grandes rodas de 19” diamanta-
das com acabamento em dois tons 
contribuem para tornar esse trabalho 
extremamente moderno e quase futu-
rista.
A traseira segue ostentando um dese-
nho moderno. Sob o vidro traseiro in-
clinado, uma faixa horizontal em preto 
brilhante integra as lanternas de LED 
opalinas. Elas têm as três inevitáveis 
“garras” que constituem a inconfundí-
vel assinatura visual da PEUGEOT – 
tanto de dia como de noite.
O carro será vendido em quatro op-
ções de cores, sendo três metálicas e 
uma especial. São elas: Cinza Artan-
se, Metallic Copper, Preto Perla Nera 
e Branco Nacré (perolizada)
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

ALFA ROMEO



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

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

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

HONDA



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

RENAULT

TOYOTA

HYUNDAI

MERCEDES-BENZKIA

MITSUBISHI NISSAN

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

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

TROLLER

VOLKSWAGEN



Classificados webSeminovos 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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