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Notas
Audi Sport celebra 25 anos dos modelos RS

Na Audi, a designação “RS” significa uma filosofia que é motivada por um desafio de máximo
desempenho e perfeição. “Cada
modelos RS expressa a paixão
que colocamos no desenvolvimento de nossos veículos de alto
desempenho”, diz Oliver Hoffmann, presidente da Audi Sport
GmbH. “Por 25 anos, nossos
clientes experimentaram os modelos RS como companhias magistrais para a vida diária, proporcionando pura emoção e máximo
prazer ao dirigir”. Para celebrar o
marco, desde 12 de julho de 2019
uma exibição foi aberta no Audi
Fórum em Neckarsulm, na Alemanha. Além dos modelos familiares de produção, são apresenta-

dos no total 14 raridades genuínas
RS. Entre elas também está a
versão de competição do Audi
TT RS de 2011 que foi desenvolvida com o comprometimento da
fábrica em Nürburgring, o veículo RS 5 de turismo da categoria
DTM que foi vencedor na temporada de 2013, além de um protótipo do Audi RS 8 que não entrou
em produção. Além disso, a exposição apresenta também o RS
4 Sedan que recebeu uma pintura
altamente exclusiva pelo artista pop brasileiro Romero Britto.
Eles se destacam por desempenho, prestígio e exclusividade no
limite do que é tecnicamente viável, sem qualquer perda no uso
urbano.

FCA inova mais uma vez com o Safety Center

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA)
inicia uma nova era com a abertura do Safety Center, seu mais
moderno espaço dedicado à segurança veicular na América Latina.
Integrante do Centro de Pesquisa
& Desenvolvimento Giovanni Agnelli, trata-se da peça que faltava
para a FCA Latam atingir a autonomia completa para projetar um
veículo do início ao fim.
Instalado no Polo Automotivo Fiat,
em Betim (MG), o Safety Center

conta com uma área de 7.600 m² e
pista de 130 metros, com capacidade de realização de testes de impacto de até 4 toneladas a 100 km/h.
Simulando uma grande variedade
de situações, as provas físicas realizadas no local avaliam a estrutura do automóvel, a calibração dos
airbags e os sistemas de retenção
dos ocupantes. A iniciativa é mais
um passo da FCA no caminho de
produzir carros cada vez mais conectados à segurança dos usuários.

Presidente da FCA, Antonio Filosa,
recebe título de Cidadão Honorário de
Minas Gerais

Leitor de sinais de trânsito da Ford Ranger
2020 é tecnologia inédita em picapes

A Ford Ranger 2020 traz uma tecnologia de segurança inédita em
picapes no Brasil, que é capaz de
identificar os sinais de trânsito e
alerta o motorista quando ele excede o limite de velocidade. Por
acompanhar as variações de velocidade em cada trecho da via,
o sistema garante uma precisão
maior que os aplicativos de navegação baseados em mapas.
“Esse equipamento faz parte da
proposta da Ranger de oferecer
tecnologia com propósito, com
recursos que realmente agregam
funcionalidade para o usuário no
dia a dia”, diz Fabrizzia Borsari,
gerente de Marketing de Produto
da Ford.
O sistema de reconhecimento de
sinais de trânsito funciona com
duas câmeras de alta resolução

instaladas no para-brisa, uma voltada para o horizonte e outra para o
terreno. Elas rastreiam o ambiente
e interpretam as imagens por meio
de algoritmos para a identificação
de sinais. O último limite de velocidade visualizado é exibido como
um ícone no painel e fica disponível para o motorista consultar
quando precisar.
O sistema foi desenvolvido para
operar com os padrões internacionais de trânsito da Convenção de
Viena, à qual o Brasil aderiu em
1980. Antes do lançamento, ele
foi intensamente testado em diferentes regiões do país e apresentou
um alto índice de confiabilidade.
Ela chega na linha 2020 sem aumento de preço, tem baixo custo
de posse e também é a única com
cinco anos de garantia.

O presidente da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para a América
Latina, Antonio Filosa, recebeu
no último dia 16 de julho, o título
de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais, outorgado pela
Assembleia Legislativa do Estado. A concessão do título foi proposta pelo presidente da Casa,
deputado Agostinho Patrus.
Engenheiro de 46 anos de idade,
Filosa nasceu na região de Nápoles, Itália, e desenvolveu sua
carreira naquele país e também
nos Estados Unidos, Espanha e

Argentina. Em 2005 chegou a
Minas Gerais para uma missão
profissional que deveria estender-se por oito meses. “Mas a
história se desenrolou de modo
diferente. Fiquei muito à vontade em Minas e no Brasil e minha presença se prolongou de
modo natural. Me identifiquei
de imediato com o jeito de ser
do mineiro”, afirmou Filosa ao
agradecer durante a solenidade
de entrega do título. Ele é casado com uma mineira e seu filho
nasceu em Belo Horizonte.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Notas
Toyota Etios amplia proteção para crianças em teste de segurança realizado pelo Latin NCAP
O Etios, compacto de entrada da
Toyota, está ainda mais seguro. É
o que atesta o resultado divulgado
hoje pelo Latin NCAP, braço do renomado programa Global NCAP e
responsável por promover testes de
segurança de automóveis comercializados na América Latina.
O novo teste de colisão, realizado
sob o protocolo Latin NCAP atual
com padrões de segurança ainda
mais rigorosos, ampliou a nota de
proteção para crianças, passando de
duas para quatro estrelas (de cinco
possíveis) e renovou a certificação
de quatro estrelas (também de cinco

possíveis) para adultos. Este resultado faz do Etios o mais seguro em
seu segmento e reforça o compromisso da Toyota em produzir carros
cada vez melhores.
A nova nota de segurança para
crianças foi possível devido à
orientação da Toyota de instalação
de cadeirinhas voltadas para trás.
Quando instaladas nessa posição,
utilizando ancoragem ISOFIX e
sistema que minimiza a rotação da
mesma, as cadeirinhas proporcionam proteção ideal para a cabeça e
tórax da criança em casos de colisão
frontal/lateral.

CAOA Chery E estende ofertas para o
Tiggo 2 e Arrizo 5 em julho
Comemorando os bons resultados
do primeiro semestre, a CAOA
CHERY oferece condições especiais de vendas neste mês de
julho. A ação Especial de Férias
CAOA CHERY ocorre até o dia

20 deste mês e traz ofertas para
os modelos Tiggo 2 e Arrizo 5.
Neste período, os consumidores
da marca poderão adquirir o Tiggo 2, primeiro SUV da CAOA
CHERY no País, com taxa 0%

em 24 vezes ou por meio de financiamento em 60 vezes de
R$595. A oferta do SUV tem valores a partir de R$60.490 e contempla central multimídia grátis
e seguro total no valor de R$999,
que pode ser parcelado em até 8
vezes. As condições contam ain-
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da com bônus de R$2.500 no veículo usado.
No caso do Arrizo 5, os valores
partem de R$ 65.990. O sedan é
comercializado com taxa 0% em
12 vezes e com seguro total por
R$ 1.199, que pode ser parcelado
em até 8 parcelas de R$ 149,00.

O Jornal WebSeminovos digital, pede total
atenção para o comprador na hora de fechar
negócio, sempre as vistas de testemunhas
e lugares seguros e de preferência com
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!
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Vantagens do integrador Easycar:
Poupe tempo nas publicações
Reduza erros com erros de digitação
Planos flexíveis para a sua loja e bolso!
Mais de 50 portais integrados de todo o Brasil

Teste grátis aqui por 15 dias e conheça nosso
expertise no integrador e atendimento diferenciado.
Contato: (47) 9 9260 0203 / contato@easycar.inf.br

Precisa de um site? Fale conosco.
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Lançamento

Nova picape Toro 2020 apresenta novas
versões Endurance e Conceito S-design
Nova Fiat Toro traz agora central multimídia maior, de 7”. Novos equipamentos de série e
para-choque com overbumper são destaques. Disponíveis na linha 2020 duas novas versões
Endurance: Flex manual e Diesel automática

Por: Carlos Eduardo Silva

C

om números impressionantes de vendas e prêmios
inimagináveis para uma
picape, o Fiat Toro antecipa sua
linha 2020 para se manter ainda
mais atual e competitivo. Entre
as picapes médias e grandes (segmentos C e D), o Fiat Toro é líder
de vendas desde seu lançamento,
tendo em 2019, 29,7% de market
share. Entre as novidades, foram
incluídas duas novas versões de
entrada Endurance (uma Flex com
câmbio manual e uma Diesel com
transmissão automática de nove
velocidades), para tornar o SUP
(Sport Utility Pick-up) ainda mais
atraente e ampliar seu leque de
consumidores.
Pesquisando e escutando os compradores do Fiat Toro desde o início das vendas em 2016, a Fiat
acrescentou diversos equipamentos na novíssima linha 2020. Apesar de ser a mais equipada picape
do mercado, o Toro 2020 fica bem

Sua traseira é bem desenhada com destaque para as lanternas
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mais completo em todas suas versões. Já começa com uma nova
central multimídia maior, agora
com tela de 7” e de última geração. O item é de série em toda linha do Fiat Toro, exceto nas versões Endurance, em que aparece
como opcional.
Sua agressiva e moderna frente
ganhou novo design com para-choque incluindo o overbumper
(para-choque de impulsão com
quebra-mato) que se integra totalmente ao desenho frontal do Fiat
Toro. Nas versões Endurance, a
caçamba recebe agora santantonio e o vidro traseiro traz barras
de proteção, tudo isso para evitar
danos quando se transporta cargas
mais volumosas. O alarme com
comando na chave passa a ser de
série em todas as versões, inclusive nas de entrada.
Três novas cores inéditas (Prata
Billet, Marrom Deep e Azul Jazz)
se somam para compor uma palheta de nove cores para a escolha do consumidor (duas sólidas,
seis metálicas e uma perolizada).
São quatro versões - Endurance,
Freedom, Volcano e Ranch - com
opções de três motores - Flex 1.8
e 2.4 e Turbodiesel 2.0 - combina-

Legenda
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dos com três diferentes câmbios:
manual de cinco marchas, automáticos de seis e nove marchas.
Com trações 4X2 ou 4X4, o Fiat
Toro apresenta a linha mais extensa de picapes para todos os usos,
gostos e custos. Desde a utilização familiar para a cidade ou estradas asfaltadas, como um SUV
de luxo, até para algo mais pesado
como uso em estradas de terra e
fazendas.
Agora, com a linha 2020, o Fiat
Toro em suas versões Freedom
(Flex e Diesel) trará ao Brasil pela
primeira vez o novo conceito italiano S-Design, apresentado no
Salão de Genebra de 2017. Alguns
itens do pacote especial são incorporados à picape dentro da fábrica, em Goiana (Pernambuco), pelo
Mopar Custom Shop, mantendo
a qualidade e garantia total. Seu
preço é de R$ 5.000, com ótima
relação custo/benefício.
Com seu prático porte médio que
inaugurou o inédito conceito de
SUP (Sport Utility Pickup), um
misto de SUV e picape, o Fiat
Toro mudou completamente o panorama e as vendas destes veículos no Brasil. Reuniu o requinte,
luxo e conforto com a praticidade

Conectados para te ajudar comprar e vender!

A tampa tem uma forma de abertura bem exclusiva e prática

de uma ampla caçamba, que conta
com inédita tampa de dupla abertura lateral, facilitando a carga e
descarga. Com estes atributos, o
Fiat Toro rapidamente conquistou
os consumidores e se tornou um
campeão de vendas. Pelo seu porte, consegue reunir as melhores

qualidades das picapes pequenas
e das grandes.
Hoje a Fiat lidera com tranquilidade todo o amplo segmento de
picapes, que vai das compactas
derivadas de automóveis até as
grandes. Somadas, Fiat Toro e Fiat
Strada abocanharam 38,5% de

Seus motores são: Flex 1.8, 2.4 e o Turbo Diesel 2.0

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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participação de mercado em todo
o segmento de picapes em 2018.
A Strada representou 20,6% e o
Toro 17,9%. Ou seja, o Fiat Toro
só “perde” dentro de casa para sua
irmã Fiat Strada e mesmo assim
por uma margem menor que 3%.
“Temos agora um portfólio ainda
mais completo, com versões que
atendem as mais diversas necessidades” afirma Herlander Zola, diretor do Brand Fiat para a América Latina e Diretor da marca para
o Brasil. Para o desenvolvimento
do novo Fiat Toro 2020 foram 50
pessoas envolvidas e 110 mil horas de engenharia em confiabilidade, testes, projetos e validações.
Conectividade
Acompanhando as tendências e
escutando sugestões dos usuários,
a nova central multimídia cresceu
40% e traz tela tátil (touch screen) de 7” no painel central do
Fiat Toro 2020. Junto com esta
ampla tela de fácil visualização
veio também muita mais tecnologia, escolhida entre o que existe
de mais atual em equipamentos
eletrônicos. Com alta definição
de 800x480 pixels, o sistema funciona com o novíssimo Android
8.0 e uma CPU de 800 MHz para
rápido processamento de dados.
Com memória interna de 4 GB
para armazenamento de informa-

A frente da Tora é destacada
pelos faróis

ções, trabalha com rápida memória RAM de 1GB.
A interface com o usuário é simples e intuitiva, facilitada também
pelos práticos comandos no volan-

Capota com Santoantonio

te. Com entradas USB e auxiliar,
além de conexão Bluetooth, o sistema multimídia do Fiat Toro 2020
funciona com Android Auto para
pareamento com celulares. Traz
ainda GPS com a consagrada tec-

No interior o conforto é de automóvel de passeio

nologia internacional e mapas da
TomTom para uma navegação simples e precisa. Além disso, a tela da
central também mostra imagens da
câmera de ré, auxiliando em manobras e estacionamento.

O câmbio é manual de cinco marchas e automático de 6 e nove marchas
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Versão conceito: S Design

S-Design
Reconhecido pela inovação em
questão de design e muito premiado por isso, o Fiat Toro traz
para a América Latina pela primeira vez o conceito italiano
S-Design. Combinação de estilo e conteúdo que satisfazem
as necessidades de um público
dinâmico e esportivo, a versão
estreou na Europa nos Fiat Tipo
5 portas e no 500X. Depois foi
a vez de outros modelos, como
Fiat 124 Spider, 500L e Tipo StationWagon receberem o pacote
S-Design (o S vem de shadow:
sombra em inglês). O conceito é

a resposta da Fiat para quem busca um caráter atual e diferenciado. No Fiat Toro veio para reunir
estilo e sedução capazes de conquistar à primeira vista. Além
disso, sua forte personalidade
ainda combina com os dois mundos por onde o modelo navega: o
funcional e o emocional.
O Fiat Toro Freedom S-Design
traz um visual bem mais agressivo e exclusivo, podendo ser
customizado com qualquer cor
de pintura externa (Prata Billet,
Marrom Deep, Azul Jazz, Branco Ambiente, Branco Polar, Vermelho Colorado, Preto Carbon,
Cinza Antique e Vermelho Tri-

Versão Ultra com capota rígida

bal). Por fora, faixas adesivas
no capô e tampa traseira da caçamba, identificação da versão e
motorização escurecidos, assim
como emblemas e badges especiais, criam uma nova identidade
visual. O pack traz ainda santantônio e estribos laterais em preto
(normalmente são cromados) e
pintura cinza na capa dos retrovisores externos, na grade superior dianteira e nas barras de teto.
Para completar, as rodas também
possuem pintura escurecida.
Na S-Design todo o interior ainda é escurecido. Ela vem com
forrações especiais nos bancos,
em tecido e couro, assim como
volante e laterais de porta em
couro com costura preta. Há uma
cor específica para a moldura da
central multimídia, saídas de ar,
alças das portas e aros dos alto-falantes. As logomarcas no interior também são escurecidas e os
adereços cromados foram substi-

tuídos pelo preto fosco e cinza. O
kit conta ainda com apoia-braço
central traseiro com porta-copos.
Tudo para fazer um conjunto ainda mais exclusivo e elegante.
Novo Fiat Toro Ultra
E a família Fiat Toro ainda receberá no final de 2019 mais um integrante, antecipando novamente
a necessidade dos clientes e inovando, como já é tradição da marca Fiat: a nova versão Ultra com
dynamic cover de série. Com motor 2.0 Diesel, 4x4 e câmbio automático de nove marchas, o Fiat
Toro Ultra terá melhor proteção
do conteúdo colocado na caçamba, melhor vedação contra infiltração de água e logos da marca
e siglas escurecidas. A tampa é
removível, o que facilitará caso o
cliente queira carregar a caçamba
com objetos maiores que sua capacidade quando fechada.

Confira como ficou a linha do Fiat Toro 2020:

Versão Freedom

Toro Endurance 1.8 Flex MT5

R$ 92.990

Toro Endurance 1.8 Flex AT6

R$ 98.990

Toro Endurance 2.0 Diesel AT9 4x4

R$ 129.990

Toro Freedom 1.8 Flex AT6

R$ 109.990

Toro Freedom 1.8 Flex AT6 S-Design

R$ 114.990

Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4

R$ 140.990

Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4 S-Design

R$ 145.990

Toro Volcano 2.4 Flex AT9

R$ 122.990

Toro Volcano 2.0 Diesel AT9 4x4

R$ 152.990

Toro Ranch 2.0 Diesel AT9 4x4

R$ 159.990

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Luxuoso BMW Série 8 desembarca
nas concessionárias do país
Novíssimo BMW M850i xDrive Coupé, equipado com um potente motor V8 de 530cv,
é oferecido sob encomenda por R$ 799.950

Da Redação

O

novíssimo e luxuoso BMW
Série 8, um dos lançamentos
mais aguardados do mercado
de automóveis premium nacional, já
pode ser adquirido diretamente na
rede de concessionárias autorizadas
BMW no país. Produzido na fábrica
do BMW Group em Dingolfing, na
Alemanha, o cupê esportivo top de
linha da BMW é oferecido na versão
M850i xDrive por R$ 799.950 e é
oferecido sob encomenda, podendo
o cliente solicitar a versão desejada
dentro das possibilidades de cores
disponíveis. “Luxo, esportividade,
sofisticação e exclusividade são características marcantes da BMW e
agora já podem ser personificadas
no Série 8, disponível em nossa rede
no Brasil pouco tempo após o lançamento mundial”, celebra Roberto Carvalho, Diretor Comercial da
BMW do Brasil.
Concebido sob a aura das pistas de
corrida, o novo BMW Série 8 acomoda sob o capô um poderoso motor com oito cilindros em “V”, tecnologia M Performance TwinPower
Turbo e 4.395 cm³ e capaz de entregar 530cv de potência (entre 5.500
e 6.000 rpm) e 750Nm de torque
máximo (entre 1.800 e 4.600 rpm).

Na traseira mostra muita esportividade

Esta unidade motriz, integrante da
última geração de motores V8 4.4
litros, foi submetido a um amplo
processo de refinamento – incluindo
intensos testes dinâmicos no traçado
Nordschleife do circuito de Nürburgring, na Alemanha – e contou com
diversos detalhes revistos. Isso resultou em uma entrega de potência
admirável e uma acústica particularmente inconfundível. O V8 ajuda o
cupê a acelerar do 0 (zero) aos 100
km/h em 3,7 segundos, e atingir a

velocidade máxima de 250 km/h.
Este desempenho extremo deve-se também à tração integral BMW
xDrive e à presença do Diferencial M Sport. Ao mesmo tempo, o
câmbio automático esportivo Steptronic Sport, de oito marchas, com
novo gerenciamento de relações
mais elástico e controle hidráulico otimizado, resultam em trocas
mais esportivas. O acionamento dos
engates também pode ser feito por
meio de alavancas atrás do volante

(shift-paddle).
O caráter excepcionalmente dinâmico do BMW M850i xDrive
se deve igualmente à presença da
Direção Ativa Integral, tecnologia
que incrementa a dirigibilidade do
veículo, variando o ângulo de esterço das rodas de acordo com a velocidade do carro. Em baixas velocidades, as rodas traseiras estercem
levemente, no sentido contrário às
dianteiras, para facilitar manobras,
e, em altas velocidades, no mesmo
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O esportivo faz de 0 a 100 km em 3,7 segundos

sentido das dianteiras, para melhorar a estabilidade.
O padrão luxuoso do novo BMW
M850i xDrive Coupé também pode
ser notado graças à uma vasta gama
de equipamentos inovadores e de
alta qualidade. Além da chave Display Key, que vem equipada com
uma pequena tela de LCD colorida,
sensível ao toque, onde é possível
visualizar informações sobre o veículo, como localização, autonomia,
serviços e manutenções, entre outros avisos; o conjunto de tecnologias inclui também o Driving Assistant Professional.
O assistente/sistema tem como principal objetivo assegurar uma condução inteligente em condições de
trânsito lento, congestionamentos
ou deslocamentos longos, informando o motorista, por meio de alertas
visuais e sonoros, sobre situações
de tráfego cruzado, riscos de colisão
traseira, mudanças involuntárias de
faixa de rolamento e controle de
aproximação frontal, entre outras
aplicações. Ao estacionar o veículo, o motorista tem à disposição o
Parking Assistant Plus que, por sua
vez, permite parar e posicionar o veículo automaticamente, realizando
manobras com a máxima precisão e
segurança, com a ajuda de câmeras
e sensores externos.
Os faróis à laser, outra inovação do

BMW M850i, possuem feixe de luz
concentrado capaz de superar em
10 vezes a intensidade luminosa de
fontes de luz convencionais, como
por exemplo os faróis halógenos.
Os BMW Laserlight geram uma luz
branca particularmente brilhante e
pura, além de fornecer um feixe de
alcance de até 530 metros. A distribuição de luz varia de acordo com a
velocidade do veículo e com o ângulo de esterço de volante. O pacote
de equipamentos do cupê traz ainda
BMW Head-up Display colorido,
que projeta informações e alertas
dos sistemas de assistência no para-brisa do carro, evitando que o motorista desvie a atenção do trânsito.
Outra tecnologia de destaque do
novo M850i é o BMW Night Vision,
um recurso capaz de identificar,
com antecedência, pedestres e animais na pista e auxiliar o condutor
na tomada de decisões em situações
de pouca visibilidade. Em situações
de risco, um alerta prévio surge na
tela e no Head-Up Display (se ele
estiver ligado) e, caso os freios não
forem acionados e o objeto não sair
da pista, um alerta vermelho irá aparecer no mostrador acompanhado de
um aviso sonoro até que o motorista
pise no freio.
E por falar em equipamentos de infotainment, no BMW M850i xDrive
Coupé eles também refletem alto

Seu interior é de muito requinte e sofisticação

Seu motor é 8 cilindros em V Turbo de 530CV

Porta malas de bom tamanho

nível de refinamento para os padrões do segmento superesportivos.
O destaque fica para o sistema de
áudio Surround Bowers & Wilkins
Diamond, com amplificador de 10
canais totalmente ativos e 1.400 W
distribuídos em 16 alto falantes.
Ele traz sistema Quantum Logic
Surround, com equalizador de sete
bandas Dynamic Sound Equalising
e três redes de crossover analógicos
que mantém uma qualidade de som
constante e uníssona em todos os assentos do veículo.

O cupê é disponibilizado em oito
opções de cores externas, sendo
uma sólida (Branco Alpino), e mais
sete de acabamento metálico (Preto
Carbono, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Sonic Speed, Laranja
Sunset, Dravit Grey e Azul Barcelona). Internamente, o modelo
top de linha vem com forração de
couro BMW Individual Merino,
em combinações seis combinações
distintas nas cores preto, Cognac,
Ivory, Tartufo, Night Blue e Vermelho Fiona.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Eventos e Test Drive

Mercado de eventos e test-drive ganha nova opção
com parceria da Expert & Cia e Multiservice
Com 15 anos de experiência, a Multiservice é especializada em
test drives e serviços logísticos em geral
Da Redação

C

om o acirramento da competitividade no setor automotivo,
que busca reerguer-se após
alguns anos de quedas nas vendas,
a abordagem de cada montadora de
veículos na apresentação de novos
produtos pode definir o sucesso ou o
fracasso num futuro imediato.
A formatação de cada evento de lançamento (dedicado à rede autorizada
da marca, aos jornalistas especializados ou mesmo aos clientes finais)
tem a incumbência de “apresentar,
impressionar e engajar” o respectivo
prospect da melhor maneira possível. Qualquer variável abaixo disso é
desperdício de recursos.
Atentos a essa demanda cada vez
mais desafiadora de eventos e oportunidades de apresentação dos novos
produtos, os profissionais da Expert
& Cia e da Multiservice decidiram
aprofundar-se na entrega de serviços técnicos personalizados em cada
evento produzido para seu clientes. “O diferencial dessa parceria é
a sinergia para entender, planejar e
produzir eventos completos para as
empresas do setor automotivo, desde
a criação estratégica até a sua execução total. Para isso, somamos a expertise de profissionais com ampla
experiência corporativa em montadoras com a experiência de uma empresa que já realizou mais de 2.000
eventos, a maior parte deles incluindo a entrega técnica de test-drives
bem estruturados e eficientes para

Eduardo Pincingher, Wagner Cavalheiro, Walter Cavalheiro e Gilberto Santos

jornalistas e outros públicos”, explica Walter Cavalheiro, consultor da
Expert & Cia.
Com um amplo escopo de trabalho,
a Multiservice realiza demonstrações
de novos veículos tanto em circuitos
fechados (caminhões e veículos off-road) como em test-drives abertos
em vias públicas urbanas ou rodoviárias (automóveis de passeio).
A Multiservice conta com um portfólio de mais de 700 eventos realizados no setor automotivo para as mais
diversas marcas do mercado, como
Mercedes-Benz, Scania, MAN, Ja-

guar Land Rover e muitas outras.
Um dos destaques da Multiservice,
inclusive, é um aparato de aparelhos
dedicados ao fora-de-estrada para
avaliação de veículos em ambientes controlados: o Challenge Track.
“Vemos uma grande demanda para
montadoras que queiram demonstrar
as aptidões off-road de seus modelos
sem a necessidade de buscar estradas de terra. Os aparelhos podem ser
montados em qualquer área urbana,
como o estacionamento de um shopping-center ou mesmo em áreas
adequadas em concessionários”, res-

salta Gilberto dos Santos, também
consultor da Expert & Cia.
Wagner Cavalheiro, proprietário da
Multiservice, destaca sua expectativa para essa parceria: “Temos um
trabalho muito consistente em test-drives e demonstrativos técnicos de
veículos comerciais. A parceria com
a Expert & Cia tem o objetivo de oferecer para as empresas do setor mais
uma excelente opção para a entrega
de seus eventos, colaborando com
uma visão corporativa para somar
novas ideias com as áreas envolvidas
e até apoio para o atendimento da
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imprensa”, afirma Wagner.
Pronta a oferecer desde já o tripé criação/organização/realização
de test-drives, lançamentos, feiras,
eventos, demonstrações e treinamentos para a imprensa, concessionários
e clientes de várias marcas, a união
entre Expert & Cia e Multiservice
tende a gerar novos produtos num
futuro próximo. “Já estamos levantando as necessidades do mercado
e vamos, em breve, apresentar soluções para gestão e terceirização de

19 a 26 de julho de 2019

frotas. A soma das expertises dessas
duas companhias poderá representar
uma ótima solução de logística para
a rotina de empréstimos direcionada
à avaliação de produtos”, antecipa
Eduardo Pincigher, consultor da Expert & Cia.
A Expert & Cia
Nascida em maio, a Expert & Cia
reúne um grupo de executivos responsáveis pela garantia de padrões

Conectados para te ajudar comprar e vender!

de excelência em diferentes áreas
estratégicas de marcas renomadas
da indústria automotiva, juntamente
com empresários de ampla experiência em suas áreas de atuação. O produto dessa união fez surgir um novo
conceito de empresa e negócios para
oferecera soluções estratégicas integradas para o mundo corporativo.
A Expert & Cia é o mais completo
fórum de consultores, com ampla
atuação na liderança de diferentes
áreas, para avaliar necessidades interligadas e oferecer soluções integradas para as empresas em qualquer segmento. O fórum de experts
é a base do novo conceito senior up,
criado pela empresa para representar
a Sinergia da Expertise na gestão de
Negócios com a Integração e Organização focada em Resultados. O up
sinaliza a direção em favor das soluções corporativas para os clientes.

Faz parte da Expert & Cia onze consultores que oferecem soluções para
as áreas de comunicação corporativa, marketing digital, organização de
eventos, test-drive e logística, branding & design, gestão de lideranças
e equipes, relações institucionais e
governamentais, sustentabilidade,
compliance, governança corporativa,
controle financeiro e consultoria de
negócios.
A maior parte dos sócios atuou como
executivos dessas áreas na Volkswagen e na Mercedes-Benz, enquanto
alguns experts são empresários que
também atenderam especialmente
demandas de várias marcas do mercado automotivo. Com esse novo
modelo de negócios, é possível oferecer mais soluções corporativas do
que normalmente são apresentadas
pelos conceitos tradicionais de consultorias empresariais.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Mundo Moto

Honda Africa Twin 2020 chega com mais
potência e tecnologia; confira preços e versões
Bigtrail ganhou acelerador eletrônico, mais potência e uma nova versão Adventure Sports;
preços partem de R$ 57.990
TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Divulgação

A

Honda Africa Twin modelo
2020 chega ao Brasil com
mais potência e tecnologia
embarcada, além de uma nova
versão, Adventure Sports que, entre as mudanças, traz um tanque
de maior capacidade e suspensões
de curso mais longo. A nova bigtrail deve estar disponível nas
concessionárias da marca a partir
de agosto com preços sugeridos a
partir de R$ 57.990 para o modelo
standard e R$ 64.990 para a Adventure Sports.
Na parte eletrônica, a principal
novidade é a adoção do acelerador eletrônico (throttle by wire),
o que permitiu a Honda adotar
três modos de pilotagem pré-definidos - Tour, Urban e Gravel - e
o User, personalizável. Os modos
alteram a entrega de potência, a
atuação do freio motor e o controle de tração, que agora tem seis
níveis e também pode ser desligado. Os freios ABS, com canais
independentes nas duas rodas que
pode ser desativado na traseira,
completam o pacote eletrônico da
Africa Twin 2020.
O novo acelerador, mais moderno, e um remapeamento do motor

fez a bigtrail ganhar alguns cavalos no motor de dois cilindros
paralelos e 1.000 cc: passou dos
90,2 cv para 94,6 cv de potência
máxima a 7.500 rpm. O torque

também aumentou de 9,3 kgf.m
para 9,7 kgf.m a 6.000 giros. O
painel digital agora traz mais informações, como a indicação dos
modos de pilotagem, em um novo

layout com tela única.
Versão mais aventureira
Incrementada com “tudo o que
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faltava para encarar uma longa
aventura por qualquer caminho”,
segundo Kenji Morita, líder de
projeto da Africa Twin, a versão
Adventure Sports traz um tanque
de maior capacidade - 24,2 litros
contra 18,8 litros da versão standard -, além de suspensões de curso mais longo. E, visualmente, a
versão se diferencia pela pintura
clássica em três cores, que relembra a primeira Africa Twin, lançada em 1988.
Na AT Adventure Sports, o garfo telescópico invertido Showa,
com ajustes, tem 252 mm de curso na dianteira (contra 230 mm
na STD); e o monoamortecedor
traseiro oferece 101 mm de curso (na STD são 94 mm). Além de
melhorar a absorção de impactos
no fora-de-estrada, o novo conjunto de suspensões garante mais
20 mm de distância livre do solo,
com 271 mm.
Vale ressaltar que, em função das
modificações ciclísticas, a versão
mais aventureira é bastante alta:
o banco fica a 920 mm do chão
(900 mm na configuração mais
baixa) e pilotos de menos de 1,80
m terão dificuldades para apoiar
os dois pés no chão. Por outro
lado, o assento é mais largo e confortável para longas jornadas.
Vendas começam em agosto
Os modelos 2020 da Africa Twin
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standard e Adventure Sports começam a ser fabricados ainda
neste mês e devem chegar às lojas no início de agosto. O modelo Standard estará disponível em
duas cores - vermelha, com detalhes em preto e branco, e pre-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

ta fosca - com o preço sugerido
de R$ 57.990 e R$ 66.990 para a
Travel Edition, que tem top-case,
malas laterais, protetor de carenagem e cavalete central de série.
Já a nova Africa Twin Adventure
Sports será vendida na cor bran-

ca perolizada, com detalhes em
vermelho e azul, pelo preço sugerido de R$ 64.990. Haverá também uma versão Travel Edition,
que tem malas laterais e cavalete
central de série, com preço de R$
69.990.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Classificados webSeminovos

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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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.

FORD
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Classificados webSeminovos

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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Classificados webSeminovos

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

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.

TROLLER

VOLKSWAGEN

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

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.

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

