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Programa WebSemi&Novos
estreia amanhã na Band Minas

(31) 3646.2246

Todo Sábado 8:00 as 9:00

Cruze Premier estreia com atualizações visuais,
acabamento mais sofisticado e novos equipamentos e Wi Fi

O Edge ST impressiona pelo porte, aparência agressiva e 
ronco envolvente, que revelam a sua força e espírito esportivo
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Notas

A quarta geração do ícone RS:
O novo Audi RS 6 Avant

Exposição da Porsche chega aos
40 anos do BH Shopping

Localizado na unidade do Senai 
Porto Alegre, o Centro de Trei-
namento conta com os mesmos 
equipamentos e infraestrutura 
utilizados pela Yamaha em sua 
fábrica. Os esforços da Yamaha 
em mudar para se tornar ainda 
mais forte e eficiente, não pa-
ram. Depois de instituir um novo 
padrão visual em suas conces-
sionárias oferecendo um layout 
mais moderno, a marca firmou 
uma importante parceria com o 
SENAI, para elevar ainda mais a 
qualidade dos serviços prestados 

por suas concessionárias.
Dessa forma, a Yamaha cria no-
vas oportunidades no mercado de 
trabalho, além de prover uma me-
lhor experiência aos seus clientes 
no pós-vendas, buscando aplicar 
nos serviços de sua rede, o mes-
mo padrão de qualidade com que 
fabrica suas motocicletas.
Os outros centros de treinamen-
to estarão presentes nas unidades 
do SENAI de Belém PA, Belo 
Horizonte MG, Feira de Santana 
BA, Iracemápolis SP, Jacarepa-
guá RJ e Recife-PE.

É com muito orgulho que a Harley-
-Davidson do Brasil agradece a par-
ticipação de todos os envolvidos e o 
empenho no alto nível de personali-
zação realizada por cada concessio-
nária participante na etapa brasileira 
do Battle of The Kings 2019, a maior 
competição mundial de customização 
de motocicletas H-D. A marca visa re-
forçar ainda mais a cultura custom no 
País como uma forma de expressão e 
liberdade, estimulando os clientes com 
novas ideias de personalização para 

suas motocicletas.
Após o encerramento da votação on-
line do Battle Of The Kings 2019 no 
Brasil, as três motocicletas customiza-
das mais votadas dos concessionários 
participantes foram escolhidas para 
disputar a grande final. As motos fo-
ram submetidas à avaliação de um juri 
composto por jornalistas, especialistas 
da customização, influenciadores e o 
público presente no BMS Motorcycle, 
em Curitiba (PR), e assim foi eleito o 
novo Custom King 2019 brasileiro.

25 anos de RS, 25 anos de alto 
desempenho em peruas da Audi: 
Com o novo Audi RS 6 Avant 
Sport, a Audi está conduzindo 
um novo capítulo na história das 
Avant de alto desempenho. Ainda 
mais potência combinada com efi-
ciência, graças ao sistema híbrido 
leve, torna o Audi RS 6 Avant a 
companhia perfeita para qualquer 
finalidade.
Através da nossa história de 25 
anos de RS, o Audi RS 6 Avant é 
um dos nossos ícones absolutos 
com uma grande base global de 
fãs”, disse Oliver Hoffmann, dire-
tor superintendente da Audi Sport 
GmbH. “Também estaremos ofe-
recendo o RS 6 Avant na Amé-

rica do Norte pela primeira vez. 
Assim, exploraremos um novo 
mercado com enorme potencial 
de crescimento.”
O motor 4.0 TFSI do novo Audi 
RS 6 Avant entrega 441 kW e 
800 Nm de torque, que é man-
tido neste alto nível entre 2.100 
e 4.500 rpm. A perua de alto de-
sempenho acelera de zero a 100 
km/h em apenas 3,6 segundos. 
Em somente 12 segundos, o RS 
6 Avant atinge 200 km/h. A velo-
cidade máxima é controlada ele-
tronicamente em 250 km/h. Com 
o pacote Dynamic opcional, a 
perua RS atinge até 280 km/h ou 
até mesmo 305 km/h com o pa-
cote Dynamic plus.

O luxo do automobilismo che-
gou ao BH Shopping! Desde a 
última  terça, 20 de agosto e vai 
até 8 de setembro, seis carros da 
Porsche, o maior e mais tradi-
cional fabricante de automóveis 
desportivos do mundo, estacio-
narão no Piso Mariana do pri-
meiro e mais completo shopping 
da capital mineira. Os veículos 
estarão apresentados em uma li-
nha do tempo da marca, come-
çando por 1977. Um dos carros 
da mostra representa o ano de 
1979, mesmo período de inaugu-
ração do Mall, que completa 40 
anos em 2019. Destaque também 
para os modelos raros: 911 GT3 

997 Nordic Gold e GT3 RS Ul-
tra Violet. Segundo o gerente de 
Marketing da “Mais que uma ex-
posição, a exibição dos carros é 
um verdadeiro desfile para quem 
gosta do glamour e da história 
presente nos automóveis.

Serviço:
Exposição: Porsche (Entrada 
Gratuita)
Quando: 20 de agosto a 8 de se-
tembro
Onde: Praça de eventos no Piso 
Mariana (4º piso)
BH Shopping – BR 356, 3049, 
Belvedere – Belo Horizonte / 
MG

Yamaha inaugura seu primeiro centro
de treinamento em parceria com o Senai

Harley-Davidson do Brasil elege
seu Custom King de 2019
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MINI comemora aniversário em Pebble 
Beach com novidades de alta velocidade 

e alta tensão

CAOA CHERY Tiggo 5X Está Entre os SUV’S 
Mais Buscados do Brasil

A MINI aproveitou a edição deste 
ano da Semana do Automóvel de 
Monterey, nos Estados Unidos, para 
celebrar o 60º aniversário de surgi-
mento da marca. O evento é parte 
integrante do Concurso de Elegân-
cia de Pebble Beach, o principal 
evento de colecionadores de auto-
móveis do mundo, realizado anu-
almente na Califórnia. Outro desta-
que é a edição especial de 60 anos 
da marca britânica. E a fabricante 
britânica aproveitou as festividades 
para revelar, em solo americano, 
duas novidades: os inéditos MINI 
John Cooper Works GP e MINI Co-
oper SE, respectivamente, o modelo 
mais potente da marca e o primeiro 
MINI totalmente elétrico.

O CAOA CHERY Tiggo 5X foi 
o segundo veículo mais buscado 
dentre os SUVs 0km no primei-
ro semestre de 2019. A informa-
ção é do levantamento realizado 
pela KBB Brasil, site referência 
em precificação de carros no-
vos e usados, em parceria com o 
iCarros, um dos maiores sites de 
classificados de veículos automo-
tivos, sobre os hábitos de consu-
mo de compradores de carros no 
País. Líder de vendas da CAOA 
CHERY desde março, o Tiggo 
5X conquistou os consumidores 
brasileiros logo após sua estreia 
nas concessionárias. O modelo, 
apresentado pela primeira vez 
no Salão do Automóvel de São 
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Notas

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos digital, não se 
responsabiliza pelos anúncios veículados nesta 
edição, todos os preços, estado de cada veículo e 
documentação é por conta e risco do comprador 
e do vendedor. As peças de publicidade 
veículadas pelos nossos anunciantes são de 
inteira responsabilidade dos mesmos. Toda 
a veracidade dos artigos assinados são de 
responsabilidades de seus autores.

O Jornal 
WebSeminovos 
digital é uma 
publicação semanal 
da Webseminovos 
Sistemas  Ltda, 
com sede em 
Belo Horizonte inscrita no 
CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu conteúdo 
pode ser lido também no site de classificados 
www.webseminovos.com.br.

Diretores:
Carlos Eduardo Silva
Rafael Almeida Silva

Siga-nos!

Editor:
Carlos Eduardo Silva

email: carlos@webseminovos.com.br

Distribuição: 
By LeadLovers para mais de 60 mil entre consu-

midores finais e equipes de vendedores de carros 
de todo o Brasil.

Contato com a redação:
carlos@webseminovos.com.br

Whatsapp: 31.99404.6814
Tel. Fixo: 31.3646.2246

Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br

Tel: 31.3646.2246 • Celular: 31.9404.6814

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda

Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09
Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais

CEP: 30.770.550 - Tel: 31.3646-2246

Conectados para te
ajudar  Comprar e Vender!

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, 
obviamente depois de checar todas as 
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!

Fiel à filosofia de Kaizen (melhoria contínua), 
e priorizando a segurança de clientes e usuários 
da marca, a Toyota revalidou as cinco estrelas 
para Proteção de Ocupantes Adulto e Infantil 
na linha 2020 de seus modelos SW4 e Hilux 
cabine dupla, de acordo com o mais recente e 
rigoroso protocolo de testes do Latin NCAP.
Os testes de impacto frontal e lateral da Hilux 
cabine dupla e SW4 foram realizados inicial-
mente em 2015, sob o protocolo Latin NCAP 
anterior, atingindo cinco estrelas para proteção 
dos ocupantes adulto e infantil. A partir de 1º 
de julho de 2019, todas as versões da Hilux ca-
bine dupla e SW4 produzidas na Argentina e 

exportadas para 22 mercados latino-america-
nos incorporam um total de sete airbags como 
equipamento padrão.Após essa atualização 
dos modelos com mais equipamentos de segu-
rança, a Toyota conseguiu revalidar um sólido 
resultado de cinco estrelas para todos os seus 
ocupantes em novos testes de impacto lateral, 
postes laterais e controle eletrônico de estabili-
dade sob o novo protocolo.
Durante esses testes, ambos os bonecos orien-
tados para trás foram instalados no banco tra-
seiro, seguindo as melhores práticas globais, o 
que resultou em uma alta nota de proteção no 
teste dinâmico para crianças ocupantes.

Hilux e SW4 2020 mantêm nota máxima
em segurança pelo Latin NCAP

Paulo de 2018, fechou o semestre 
com 2.808 unidades emplacadas, 
sendo um dos responsáveis pelo 
crescimento de 276% das vendas 
da CAOA CHERY no período. 
Considerando apenas as vendas 
de junho, o modelo foi responsá-
vel, sozinho, por cerca de 40% do 
volume comercializado.



PUBLIQUE SEU ESTOQUE
RÁPIDO E FÁCIL!

Tenha seu estoque publicado em vários portais
de classificados automotivos em 1 clique!

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.



Lançamento

Cruze Premier chega como o 
primeiro carro com Wi-Fi          
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Conexão automática de alta velocidade e possibilidade de serviços
conectados na tela do veículo mudam completamente a experiência do

usuário a bordo. Tecnologia do sistema de antena é um dos diferenciais do Wi-Fi

O Campo de Provas da GM 
está completando 45 anos 
de atividades em meio a 

ampliações para o desenvolvimen-
to de veículos inéditos e tecnolo-
gias inovadoras de conectividade, 
segurança e eficiência energética. 
Novidades que vão estrear com os 
próximos lançamentos da Chevro-
let no país.
O Cruze Premier é o primeiro car-
ro com Wi-Fi nativo a bordo do 
mercado. A tecnologia exclusiva 
da Chevrolet proporciona cone-
xão automática de alta velocidade 
para até sete dispositivos simulta-
neamente e a possibilidade de ser-
viços conectados na tela do veícu-
lo, entre outras vantagens.
Além de não precisar usar o plano 
de dados de seu smartphone para 
acessar a internet, o usuário do 
Cruze Premier ainda tem à dispo-
sição uma intensidade de sinal até 
12 vezes maior em deslocamentos.
No caso do Cruze Premier, o sis-
tema de internet Wi-Fi é nativo. 

Da Redação

Ou seja, faz parte da arquitetura 
eletrônica do veículo, permitin-
do assim melhor funcionamento, 
máximo nível de segurança ciber-
nética e acesso no futuro a servi-
ços conectados na tela do painel, 

como aplicativos que já existem 
hoje para smatphones.
Aliás, o multimídia MyLink do 
Cruze Premier agora é de nova 
geração. Ganha melhor resolução 
gráfica para a tela de 8 polegadas, 

mais velocidade de processamen-
to e novas funcionalidades, entre 
elas navegação conectada, manu-
al do proprietário digitalizado e 
ícone para agendamento online de 
revisão.

O Cruze Premier estreia com mudanças estéticas que ressaltam sua personalidade 
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O novo MyLink permite ainda 
o pareamento via bluetooth si-
multâneo até dois celulares, traz 
mais uma entrada USB no console 
dianteiro, carregamento wireless 
compatível com maior gama de 
celulares e introduz o sistema para 
reconhecimento do motorista – o 
carro identifica qual de suas cha-
ves eletrônicas está no comando e 
automaticamente ajusta o conteú-
do da tela para as preferencias me-
morizadas de cada usuário (apli-
cativos, estações de rádio, etc).
Tudo isso mantendo a compatibi-
lidade com os sistemas Android 
Auto e Apple CarPlay de projeção 
de smartphones.
Apesar de os serviços poderem ser 
independentes, o Wi-Fi utiliza-se 
da estrutura do sistema OnStar, 
outro item exclusivo do Cruze em 
seu segmento.
A Claro é a empresa de telecomu-
nicações provedora do sinal para 
o Wi-Fi dos veículos Chevrolet. A 
parceria da Claro com a GM co-
meçou em 2015 no Brasil quando 
a Chevrolet lançou a tecnologia 

de telemática avançada OnStar.
Entre outros benefícios, o OnStar 
é capaz de identificar que o veícu-
lo se envolveu em um acidente e 
contatar a central 24h para provi-
denciar resgate automático, se ne-
cessário. Há também assistência 
na recuperação veicular em caso 
de roubo ou furto e apoio em caso 
de problemas mecânicos cobertos 
pelo Chevrolet Road Service. 
Isso faz da GM a empresa líder em 
conectividade com a maior frota 
de carros conectados do mundo - 
são mais de 11 milhões de veícu-
los em circulação.
O Cruze Premier chega às con-
cessionárias Chevrolet do Brasil 
a partir de setembro nas opções 
sedã e Sport6. A nova configura-
ção topo de linha do modelo traz 
ainda atualizações visuais que o 
deixaram com muito mais perso-
nalidade. O acabamento interno 
está mais sofisticado, com des-
taque para os revestimentos pre-
mium em preto e castanho.
Botão para desabilitar o sistema 
Stop/Start (que desliga tempo-

Na lateral, as rodas aro 17 de linhas exclusivas da versão Premier trazem acabamento diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna

 O Motor  é 1.4 Turbo 

Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier está no acabamento 
mais refinado na combinação de cores preto e castanho

O multimídia MyLink do Cruze Premier agora é de nova geração

rariamente o motor em paradas 
de semáforos, por exemplo, para 
economizar combustível), câme-
ra de ré de alta definição e novos 
equipamentos, como o sistema de 
frenagem automática de emergên-
cia com detecção de pedestres são 
outras novidades do modelo equi-

pado com motor turbo e transmis-
são automática de série.
A versão Premier traz também os 
sistemas que consagraram o Cruze 
como referência no segmento dos 
médios em relação a performan-
ce, tecnologia, conectividade e se-
gurança, como o alerta de colisão 
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Seu acabamento é super refinado nas duas versões

No Sport6, o que mais chama a atenção são os apliques customizados

frontal, o alerta de ponto cego e o 
assistente de permanência em faixa.
Visual com a nova linguagem de 
design da Chevrolet
O Cruze Premier estreia com mu-
danças estéticas que ressaltam sua 
personalidade, em linha com a 
mais recente linguagem de design 
global da marca.
As alterações começam pela parte 
frontal do veículo, que traz novos 
para-choque, luzes auxiliares e 
grade. A tradicional gravata Che-
vrolet ganha destaque por estar 
agora mais centralizada vertical-
mente e posicionada sobre uma 
imponente moldura cromada que 
divide as duas entradas que de ar. 
As grades trazem novos elemen-
tos estéticos internos, alusivos à 
tecnologia.
No sedã, a peça imprime um ar 
mais sóbrio e refinado pelo efeito 
dos filetes cromados. Já na confi-
guração Sport6, o que mais chama 
a atenção são os apliques customi-
zados nas extremidades do para-
-choque que acomodam as luzes 
auxiliares, conferindo um aspecto 
mais agressivo.
Na lateral, as rodas aro 17 de li-
nhas exclusivas da versão Pre-
mier trazem acabamento dia-
mantado na superfície e pintura 
escurecida na parte interna. Um 
friso cromado na base da área en-
vidraçada ressalta a linha de cin-
tura elevada e a silhueta contem-
porânea do carro.
Na traseira, a novidade fica por con-
ta das lanternas. Elas agora extrapo-
lam o limite da carroceria criando 
um interessante efeito 3D. As lentes 
acrílicas e a disposição dos elemen-
tos internos também foram retraba-
lhadas para receber uma nova assi-
natura luminosa em LED.
Por dentro, o grande diferencial 
do Cruze Premier está no acaba-
mento mais refinado na combi-
nação de cores preto e castanho. 
Estes revestimentos premium dos 
painéis, dos bancos, volante e até 
do teto são inéditos na gama e 
foram inspirados em veículos de 
alto luxo.
Todo este capricho também é vis-

to na execução das costuras pes-
pontadas dos assentos e nos apli-
ques que enobrecem o ambiente. 
À noite, os LEDs do painel e o 
novo grafismo do computador de 
bordo digital no centro do quadro 
de instrumentos criam uma atmos-
fera especialmente aconchegante.
Pensadas para combinar com o 
interior em preto e castanho, duas 
novas opções de cores para a car-
roceria estão sendo lançadas com 
o Cruze Premier: o Marrom Ca-
puccino e Azul Eclipse, este pu-
xado para o escuro.
Outra característica de mercado 
determinante que guiou o desen-
volvimento do Cruze Premier foi 
o fato de a procura pelas versões 
mais sofisticadas do modelo te-

rem duplicado nos últimos anos. 
Saltaram de 25% do mix em 2015 
para mais de 55% até o fechamen-
to do primeiro semestre deste ano.
Sistema de estacionamento se-
miautônomo, acionamento da ig-
nição por controle remoto para 
prévia climatização da cabine, 
sistema de som de alta definição 
e banco do motorista com ajustes 
elétricos são apenas algumas das 
conveniências disponíveis para 
estas configurações.
Com todas estas novidades, in-
cluindo o sistema Wi-Fi, o Cruze 
Premier chega para complemen-
tar a gama do modelo no país e 
inaugura um novo patamar de 
sofisticação e conectividade no 
mercado.
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Portal WebSemi&Novos inova no 
mercado publicitário mineiro

Inovando no mercado publicitário mineiro, o 
Portal WebSeminovos lançará amanhã, dia 24 
de agosto, o Programa de TV WebSemi&No-

vos, no canal Band Minas, que será transmitido 
para mais de 200 cidades no estado mineiro al-
cançando mais de 12 milhões de pessoas.
Um Programa de TV de ofertas de carros novos 
e seminovos dinâmico e moderno, trará a fren-
te de sua apresentação a jornalista Rhiza Cas-
tro, ex-Record e TV Alterosa, e Marco Veloso 
ex-TV Balcão, o mais experiente apresentador 
de ofertas de varejo do Estado. O conteúdo edi-
torial ficará na responsabilidade do jornalista 
Carlos Eduardo Silva, que levará ao público as 
principais novidades da indústria automotiva. A 
direção artística será do conhecido publicitário 
mineiro Zezão Fontes, conhecido pelos vários 
sucessos já emplacados no mercado publicitário 
de Minas Gerais, e sem dúvida, o Programa Web-
Semi&Novos tem tudo para ser mais um sucesso 
no currículo de Fontes.
O Programa WebSemi&Novos traz ao merca-
do automotivo, uma excelente oportunidade 
de conectar concessionárias e revendas mul-
timarcas de carros aos clientes, desejosos de 
comprar um novo veículo.  Esse modelo de 
negócio, que faz sucesso em São Paulo e em 
outros estados brasileiros, já chegou fazendo o 

mesmo sucesso no mercado mineiro.
“O mercado mudou, o cliente comprador de car-
ros quer maior comodidade e facilidade na esco-
lha do seu carro novo e, nada melhor que sentar 
de frente a TV, no aconchego de sua residência 
para conferir as ofertas das lojas, que são referên-
cias e tem credibilidade em Mi-
nas. Assim poderão ver as ofertas 
das lojas, antes de sair para con-
ferir de perto o carro que deseja 
comprar. ”explica Carlos Eduar-
do Silva.
O Programa WebSemi&Novos, 
que estreia nas manhãs de sá-
bado, já nasce “vencedor” com 
mais de 25 lojas anunciando suas 
ofertas e com ótima aceitação pe-
los empresários concessionários 
e lojistas.
Para o nosso diretor comercial, 
Carlos Lyra, o sucesso tem sido 
tão grande, que ele promete 
anunciar uma grande novidade 
em breve, que vai impactar o 
mercado mineiro de vendas de 
carros.
O público poderá conferir na 
TV Band Minas, a partir do 

dia 24 de agosto, nas manhãs de sábado, das 
8:00hs às 9:00hs, as melhores ofertas de veí-
culos novos e seminovos oferecidos pelas me-
lhores lojas do ramo em Minas, e também um 
conteúdo atualizado sobre a indústria automo-
tiva mundial. 

Televisão



Ford Edge ST um SUV
bem  esportivo!

A Ford iniciou a venda do Edge ST, utilitário esportivo premium que inaugura a grife de alta 
performance Sport Technologies no Brasil. Depois do pré-lançamento no Salão do Automóvel, 
o novo SUV chega ao mercado com uma proposta diferenciada dentro do segmento, reunindo 
o melhor de dois mundos: a potência e tecnologia de um autêntico esportivo com o conforto, 

espaço e segurança de um SUV

De cara, o Edge ST impres-
siona pelo porte, aparência 
agressiva e ronco envolvente, 

que revelam a sua força e espírito es-
portivo. Primeiro SUV desenvolvido 
pela Ford Performance – divisão de 
carros de alto desempenho da marca 
–, é equipado com o motor V6 mais 
potente da categoria, o 2.7 EcoBoost 
com duplo turbo, especialmente cali-
brado para gerar 335 cv de potência e 
534 Nm de torque.
Ele vem com câmbio automático de 
oito marchas com trocas rápidas e 
comandos no volante, modo de con-
dução Sport, tração inteligente nas 
quatro rodas AWD, freios de alta ca-
pacidade e direção e suspensão com 
ajuste ST, usando tecnologias desen-
volvidas nas pistas.
Além da frente, laterais e traseira re-
desenhadas, as novidades de estilo do 
Edge ST incluem itens exclusivos, 
como grade dianteira preta do tipo 
colmeia, faróis e lanternas de LED, 
rodas de 21”, saias laterais e escapa-
mento com saídas duplas. Na cabine, 
conta com bancos esportivos de couro 
e camurça com refrigeração e aque-
cimento, volante e soleiras persona-
lizadas, teto solar panorâmico, som 
premium da Bang & Olufsen com 12 
alto-falantes, carregador sem fio para 
celular, central multimídia SYNC 3 
e DVD com duas telas de 8” para os 
passageiros traseiros, que podem ser 
usadas de forma simultânea ou inde-
pendente para música, vídeos e jogos.

Segurança e tecnologia

Na parte de segurança o Edge ST 
exibe um arsenal tecnológico difícil 
de igualar. Vem com oito airbags, câ-
mera dianteira de 180 graus, controle 
eletrônico de estabilidade e tração, 
anticapotamento e controle de torque 
em curvas AdvanceTrac, assistente de 
partida em rampa, monitoramento de 
pressão dos pneus, sensor de estacio-
namento dianteiro e traseiro, chave 
programável MyKey e ganchos e fita 
de segurança para cadeiras infantis.
Suas tecnologias de assistência, reu-
nidas no pacote Ford CoPiloto 360, 

Por: Carlos Eduardo Silva

Na traseira destaques apara as lnternas integradas na tampa  

Teste Drive
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incluem sistemas de monitoramento 
de ponto cego, permanência em fai-
xa, assistente autônomo de frenagem 
com detecção de pedestres, piloto au-
tomático adaptativo com Stop & Go, 
auxiliar de manobras evasivas, farol 
alto automático, câmera de ré, esta-
cionamento automático e navegação.
O Ford Edge ST 2019 é oferecido em 
catálogo único por R$299.000, com 
seis opções de cores: azul Topázio, 
preto Vesúvio, vermelho Vermont, 
cinza Moscou, prata Dublin e branco 
Sibéria.
“O Edge ST tem um perfil diferente 
do restante da linha, mais agressivo 
e esportivo, sem abrir mão de quali-
dades já conhecidas como robustez, 
elegância e interior espaçoso e con-
fortável. É isso que faz dele um ve-
ículo único”, diz Adriana Carradori, 
gerente de marca da Ford. “Nenhum 
outro competidor do mercado oferece 
tanta esportividade, tecnologia e per-
formance nessa faixa de preço.”

Aceleração e performance

Combinando avanços como dois com-
pressores e injeção direta de combus-
tível, o motor V6 EcoBoost precisa 
de apenas 6,2 s para levar o Edge ST 
de 0 a 100 km/h. A nova transmissão 

automática de oito velocidades com 
trocas precisas e rápidas – em menos 
de 0,5 s – e comandos “paddle shift” 
no volante contribui para a tocada 
esportiva. Dispõe também do modo 
Sport, que torna as respostas do motor 
e as trocas de marcha mais agressivas 
e acentua o som do motor ao simples 
comando de um botão.
A tração inteligente AWD distribui 
automaticamente o torque em duas 
ou quatro rodas conforme as condi-
ções de rodagem, garantindo contro-
le e segurança em qualquer terreno. 
Como parte da tunagem ST, a suspen-
são ganhou molas mais rígidas, uma 
barra estabilizadora dianteira maior 
e amortecedores traseiros monotubo. 
O centro de gravidade também foi re-
baixado para aumentar o controle da 
carroceria e a estabilidade em curvas.
O sistema Start-Stop de série, que 
desliga o motor quando o veículo não 
está em movimento, ajuda a economi-
zar combustível.

Proposta de mercado

O lançamento do Edge ST faz parte da 
renovação da linha global de produtos 
da Ford, com foco nas tendências de 
SUVs e crossovers – o segmento que 
mais cresceu na indústria nos últimos 

Na traseira além de amplo espaço destaque para as telas de LCD no encos-
to de cabeça  bancos da frente.O motor é 2.7 biturbo que rende 335 CV de potência 

Seu interior é de alto nível e sofisticação 

cinco anos (56%). Ele traz uma pro-
posta diferenciada dentro do mercado.
“Com o lançamento do Mustang, vi-
mos que havia uma demanda reprimi-
da por carros esportivos”, completa a 
executiva. “Poucas marcas oferecem 
veículos que tenham ao mesmo tem-
po os atributos de espaço/conforto e 
esportividade. O Edge ST vem pre-
encher essa lacuna, entregando para 
o consumidor a comodidade de um 

SUV, que a sua família precisa, e o 
sonho de possuir um esportivo com 
performance surpreendente.”
Sucesso mundial, o Edge é fabricado 
em Ontário, no Canadá, de onde é ex-
portado para mais de 100 países, além 
de Hangzhou, na China, para atender 
o mercado local.

Linhagem esportiva

Em todo o mundo, a linha ST – “Sport 
Technologies” – é sinônimo de espor-
tividade, performance e tecnologia. 
Ela forma, junto com os modelos RS, 
Raptor e GT, a gama de veículos es-
peciais da Ford Performance – divi-
são de carros de alto desempenho da 
marca.
O primeiro veículo a ganhar uma ver-
são ST foi o Mondeo, em 1997. De-
pois, vieram outros modelos que se 
tornaram clássicos, como o Focus ST 
e o Fiesta ST, em mercados da Améri-
ca do Norte, Europa e Ásia.
Receber o distintivo ST significa que 
o veículo tem um padrão de desempe-
nho, conteúdo e design significativa-
mente modificado, incluindo calibra-
ção do motor e ajuste da suspensão. 
O novo Edge ST é um legítimo repre-
sentante dessa tradição e traz para a 
linha um padrão inédito de conforto e 
versatilidade.
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Mercado

Fiat inaugura concessionária 
digital em Campinas

A Fiat sempre busca trazer o que há de mais tecnológico para seus clientes. Inovação está no 
DNA da empresa, fato que pode ser comprovado não só em seus carros, mas também no atendi-
mento ao público já que a Fiat foi primeira a lançar uma concessionária digital no Brasil, em 2018. 

Agora, toda essa tecnologia chega à Campinas (SP)

Localizada no Cambuí (Av. 
Orosimbo Maio, 1140), a 
Tempo Fiat Digital começa a 

operar no dia 8 de agosto (quinta-
-feira). A concessionária faz parte 
do projeto de lançamento de lojas 
digitais, que começou com a uni-
dade Fiat Amazonas Pacaembu, 
em São Paulo (SP). “O sucesso da 
nossa primeira concessionária di-
gital chamou a atenção de todos. 
Concessionários e clientes que 
conhecem de perto o projeto mais 
inovador dos últimos tempos do 
setor sempre elogiam a nova forma 
de abordagem. Dessa forma, assim 
como planejamos, seguimos ex-
pandindo o projeto”, explica João 
Paulo Toscano Filho, gerente-sê-
nior de Desenvolvimento de Rede 
da FCA. O plano inicial prevê a 
inauguração de 20 concessionárias 
digitais e a implantação do concei-
to em outras 110 concessionárias já 
existentes, totalizando 130 pontos 
de venda.
As mudanças de uma concessioná-
ria convencional para uma digital 
estão no visual da fachada, ilumi-
nação, showroom e atendimento. 
No entanto, o mais importante é a 
experiência do cliente, desde o mo-
mento que entra na loja até a fina-
lização do pedido. Primeiramente, 
o consumidor tem à sua disposição 
um totem de autoatendimento, no 
qual se identifica com nome, ende-
reço eletrônico e telefone e recebe 
um QR code impresso ou via SMS 
no celular, que também será utili-
zado em outras etapas da compra.
Em qualquer momento, o cliente 
pode solicitar apoio humano. No 
entanto, toda a arquitetura física 
e de informação permite o autoa-
tendimento completo. Outro fator 
diferenciado é que em lugar do 
vendedor tradicional, o processo é 
apoiado por especialistas no pro-
duto e em negociação.
Há mesas interativas com telas 
grandes sensíveis ao toque em que 
o cliente pode configurar todos os 
modelos da marca, escolhendo co-
res, opcionais, acessórios e servi-

Da Redação

Logo na chegada você registra seu atendimento com um ticket e QR code 
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ços extras, sempre com acesso ao 
valor total do modelo configurado. 
Também há uma tela dedicada à 
Mopar, divisão da Fiat Chrysler 
Automóveis (FCA) responsável 
por pós-vendas, serviços, aces-
sórios e customização, na qual o 
cliente pode personalizar seu veí-
culo e adquirir serviços exclusivos.
A concessionária ainda conta com 
um mostruário físico de opções 
de acabamento – cores, tecidos 
e outros detalhes. Configurado e 
escolhido o modelo, o consumi-
dor ainda pode fazer um test drive 
acompanhado de um especialista.
Na hora de finalizar a compra, há o 
apoio de um especialista em nego-
ciação. Neste procedimento, tam-
bém há a alternativa de incluir o 
seminovo do cliente como parte do 
pagamento. A entrega do veículo é 
feita na própria Tempo Fiat Digi-
tal ou em outro endereço escolhi-
do pelo consumidor. Os serviços 
de manutenção e pós-vendas serão 
prestados pela concessionária no 
endereço da matriz (Rua Engenhei-
ro Augusto Figueiredo, 151, Ponte 
Preta) em que já mantém estrutura.
No quesito visual, a loja aposta em 
conforto e bem-estar com o objeti-
vo de ser um espaço de venda e de 
experiência única do consumidor 
com a marca e seus produtos. Além 
disso, é compacta e ocupa uma 
área menor do que um ponto de 
venda tradicional, porque a maior 
parte das operações é digital.
Até mesmo a identidade visual da 

loja é diferenciada em relação às 
demais concessionárias e se baseia 
na geometria de uma colmeia, for-
mada por hexágonos brancos, cin-
zas e da cor bordô que caracteriza 
o logotipo da marca. À noite, conta 
com iluminação sutil nos hexágo-
nos e também um video wall de 

alta definição, que compõem uma 
vitrine que comunica com agilida-
de as ações da marca, característi-
cas dos veículos e ofertas.
O resultado visual remete à ideia 
de modernidade e de uma rede 
interconectada. Além disso tudo, 
a nova concessionária digital ain-

da conta com espaço kids, lounge 
café e estande de vendas da grife 
Fiat Fashion. Vale dizer ainda que 
a pioneira do projeto já tem uma 
performance de vendas de, em mé-
dia, 30 unidades por mês, a mesma 
esperada para nova loja até o fim 
do ano.

Duas grandes telas em Toutch Scren para configuração dos modelos Show Rom sempre com poucos carros tudo virtual

O Show Rom é bem otimizado 
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Lançamento

Ford confirma seu novo SUV: Territory
A Ford confirmou o lançamento do Territory, SUV médio de nova geração,

nos mercados do Brasil e da Argentina em 2020

O anúncio foi feito por Lyle 
Watters, presidente da Ford 
América do Sul, durante um 

evento realizado em São Paulo com 
jornalistas dos dois países, no qual 
destacou a importância do novo veí-
culo dentro do processo de transfor-
mação do portfólio da marca.
O executivo falou também das pers-
pectivas de crescimento da região 
e apresentou um balanço das ações 
de produto realizadas pela marca no 
primeiro semestre.
O Territory foi exibido no Salão do 
Automóvel de São Paulo no ano 
passado como teste de mercado e 
desde então vinha sendo apontado 
como forte candidato à ampliação 
da linha no Brasil. A reação positi-
va que o modelo recebeu tanto por 
parte do público como da rede de 
concessionárias da marca foi deter-
minante nessa decisão.
“A resposta dos consumidores ao 
Territory foi excelente, especial-
mente nos aspectos chaves de de-

Da Redação

Uma traseira bem desenhada que o deixa mais sofisticado

sign externo e interno, espaço e 
tecnologia. Eu disse então ao nosso 
time que tínhamos de arregaçar as 
mangas e trazer rapidamente esse 
veículo para os consumidores da 
região. É uma satisfação confirmar 

agora que ele será lançado no Brasil 
e na Argentina em 2020”, disse Lyle 
Watters.
Segundo ele, o Territory é uma 
combinação perfeita da experiência 
global da Ford em engenharia, qua-

lidade e manufatura com a compe-
titividade de custos da China para 
entregar um produto vencedor. “Ele 
é um exemplo da rápida transfor-
mação da Ford em uma empresa 
realmente centrada no consumidor, 
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mais conectada e focada em quali-
dade e serviços, com produtos em-
polgantes que vão surpreender e en-
cantar os clientes.”
O executivo informou ainda que a 
primeira exibição pública do Terri-
tory será feita no mês que vem, no 
Rock in Rio, festival que tem a Ford 
como montadora oficial.

SUV de nova geração

Desenvolvido pela Ford na China 
em parceria com a JMC, o Territory 
faz parte de uma nova geração de 
veículos com conceito avançado e 
tecnologias encontradas apenas em 
segmentos superiores. A conecti-
vidade é um de seus pontos fortes. 
Além de carregamento sem fio para 
celular, central multimídia e painel 
de instrumentos com telas de 10 
polegadas, ele terá um sistema de 
comunicação em tempo real com 
modem embarcado conectado ao 
FordPass que permite ao motorista 
travar, destravar, dar partida, loca-
lizar e obter informações de tele-
metria do carro remotamente. Esse 
recurso também poderá viabilizar a 
oferta de novos serviços, como se-
guros baseados no uso do cliente.
“O Territory é um grande exemplo 

de como a Ford está se transforman-
do rapidamente para cada vez mais 
espelhar os consumidores de hoje 
e do futuro. Ou seja, uma geração 
conectada, móvel e ativa que quer 
resolver seus problemas de forma 
fácil e rápida e tem o tempo como 
commodity mais valiosa”, afirmou 
Rogelio Golfarb, vice-presidente da 
Ford América do Sul.
Além de oferecer o maior espaço 
da categoria para os passageiros de 
trás, o Territory traz equipamentos 
como câmera de visão 360 graus. 
Suas tecnologias de assistência ao 
motorista incluem piloto automá-
tico adaptativo, estacionamento 
automático, alerta de permanência 
em faixa e monitoramento de pon-
to cego. Mais detalhes do veículo, 
como motorização, versões e preço, 
serão divulgados mais próximo do 
lançamento.
Como exemplos da expansão e 
transformação do modelo de ne-
gócios da Ford com o uso de no-
vas tecnologias, foram citados 
também o aplicativo gratuito For-

dPass e o Auto Busca, plataforma 
revolucionária de compra de peças 
para os reparadores independentes 
que está sendo lançada no merca-
do brasileiro.

Otimismo na economia

Lyle Watters mostrou uma visão 
otimista em relação às perspectivas 
de crescimento econômico do Bra-
sil e da Argentina, os dois maiores 
mercados da região. O acordo entre 
o Mercosul e a União Europeia foi 
destacado como um dos fatores que 
contribuem para essa percepção.
“Esse acordo é um dos maiores já 
celebrados no mundo. Ele terá uma 
implantação gradual, mas vai mudar 
as relações do Brasil e da Argentina 
com o mundo. Achamos isso muito 
importante para a região e em parti-
cular para o setor automotivo e vai 
exigir um intenso trabalho para ele-
var a nossa competitividade”, disse.
O presidente da Ford América do 
Sul citou ainda a aprovação da re-
forma da previdência e os esforços 

do governo e do Congresso em dire-
ção ao realismo fiscal como pontos 
favoráveis dessa evolução. “Na mi-
nha visão, estes são os combustíveis 
para um crescimento sustentável da 
economia”, afirmou.
O executivo também demonstrou 
confiança de que a Argentina se-
guirá um caminho de modernização 
administrativa e econômica. “Tan-
to o Brasil como a Argentina estão 
buscando estímulos para promover 
o crescimento da economia e, ao 
refletir sobre esse cenário, sinto-me 
realmente otimista e motivado a le-
var os nossos negócios a um novo 
nível na região”, completou.
Gabriel Lopez, presidente da Ford 
Argentina, destacou a força da mar-
ca no mercado argentino, com uma 
linha de grandes produtos que será 
reforçada com a chegada do novo 
SUV. “O Territory será o próximo 
capítulo da nossa história de suces-
so no país e parte do negócio muito 
mais forte e sustentável que estamos 
construindo com uma visão centra-
da no consumidor.”

Além de oferecer o maior espaço da categoria para os passageiros de trás, o 
Territory traz equipamentos como câmera de visão 360 graus

Gabriel Lopez, presidente da Ford Argentina e Lyle Watters, presidente da 
Ford América do Sul

ente imponente bem ao estilo Ford

Com três motores: dois híbridos 
e um a gasolina
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Yamaha R3 2020 fica mais esportiva e 
custa a partir de R$ 23.990

Nova geração tem carenagens mais aerodinâmicas, suspensão invertida e painel totalmente digital

TEXTO: Ícaro Bedani
FOTOS: Divulgação

Mundo Moto

Com mudanças profundas e 
atualizações importantes, a 
nova Yamaha YZF-R3 acaba 

de desembarcar no Brasil. Uma das 
principais atrações da marca duran-
te o EICMA 2019, o Salão de motos 
de Milão, que aconteceu na Itália, 
em novembro passado, a pequena 
esportiva foi praticamente toda re-
vista pelos engenheiros da marca. O 
preço parte de R$ 23.990.
A começar pela carenagem que foi 
totalmente renovada para melhorar 
a aerodinâmica da moto que leva 
inspirações da família R, como as 
susperesportivas YZF-R6 e YZF-
-R1. De acordo com a Yamaha, toda 
a roupagem foi desenvolvida com 
alta tecnologia em túnel de vento. 
O pára-brisa, inteiramente redese-
nhado, está mais arrojado e promete 
diminuir a turbulência ao redor da 
área do capacete de quem a pilota. 
O resultado de todas essas mudan-
ças foi o ganho de até 8 km/h na ve-
locidade final da nova R3 em rela-
ção à geração anterior. A nova altura O arrasto aerodinâmico foi diminuído em 7%, segundo a Yamaha
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Farol em LED ajuda a dar uma cara de invocada na R3 2019

Suspensão invertida na dianteira é uma mudança importante na 
versão 2019

Painel totalmente digital foi uma das mudanças no modelo 2019

A posição de pilotagem foi otimizada com a nova carenagem, bolha 
e tanque de combustível

O design teve a inspiração na M1 usada pela equipe de fábrica na MotoGP Tanque ganhou novas formas, mas manteve a capacidade de 14 litros

do tanque de combustível também 
coopera para o incremento, já que 
foi reduzida em 20 mm, permitin-
do que o piloto consiga baixar mais 
o tronco, reduzindo a resistência e 
o arrasto do vento. Ele permanece 
com capacidade de 14 litros. 
As novas carenagens, de fato, 
levam a R3 para mais perto das 
irmãs maiores, e sugerem bons 
momentos na pista - além da sua 
já conhecida habilidade entre os 
carros, nas ruas. Pensando nos pi-
lotos de fim de semana, a Yamaha 
também mudou o duto de venti-
lação para o radiador, alterando a 
entrada de ar e melhorando o ar-
refecimento do motor. 
A mesa superior também foi redese-
nhada e agora apresenta visual simi-
lar ao da R1. O modelo traz painel 
100% digital com novo layout, mais 
limpo, e com leitura fácil. O mos-
trador tem indicador de combustí-
vel, marchas, conta-giros, indicador 
de consumo instantâneo e médio, 
hodômetro total e dois parciais, re-
lógio, indicador de troca de óleo e 
temperatura do líquido de arrefeci-
mento. 
Por fim, todo o sistema de ilumina-
ção foi alterado. E a nova Yamaha 

YZF-R3 sai de fábrica com faróis de 
LED. 
Na parte ciclística, destaque para a 
nova suspensão invertida na diantei-
ra, com 130 mm de curso. Embora 
não ofereça ajustes, o funcionamen-
to das suspensões invertidas (upsi-
de-down) é mais apropriado para a 
pilotagem esportiva, principalmente 
em pista. 
O motor bicilíndrico foi mantido 
sem alterações e continua com 321 
cc e seus bons 42 cv e 3 kgfm de tor-
que. O câmbio tem seis velocidades.
A nova YZR-R3 estará disponível 
na rede de concessionárias Yamaha 
nesta primeira semana de agosto e 
terá três opções de cores. O verme-
lho fosco metálico (Red Velvet), o 
azul metálico (Racing Blue) e a 
Monster Energy MotoGP Edition, 
combinação do preto metálico com 
o azul brilhante, que remete à equi-
pe da marca no Mundial de Moto-
velocidade. 
Para as versões vermelho e azul, o 
preço público sugerido será de R$ 
23.990, enquanto para a Monster 
Energy MotoGP Edition, R$ 24.490 
(ambas sem frete). Todas as versões 
da nova R3 contam com quatro anos 
de garantia.
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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
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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.
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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

23 23 a 30 de agosto de 2019 Conectados para te ajudar comprar e vender!



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
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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.

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