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Notas

Primeiro evento automotivo presencial de 2021, a Automec já Primeiro evento automotivo presencial de 2021, a Automec já 
conta com 95% de área de exposição vendidaconta com 95% de área de exposição vendida

Caoa Montadora: 300 mil carros produzidos em GoiásCaoa Montadora: 300 mil carros produzidos em Goiás

A Automec, maior evento de ne-
gócios de reposição, reparação e 
manutenção automotiva da Amé-
rica Latina, organizado pela Reed 

Exhibitions, está confirmada para 
o período de 6 a 10 de abril de 
2021 na São Paulo Expo e já tem 
95% de toda a área de exposição 

Ao mesmo passo em que a planta 
da CAOA em Anápolis (GO), atin-
giu o número de 20 mil modelos 
CAOA Chery produzidos, a CAOA 
Montadora acaba de alcançar o im-
pressionante marco de 300 mil mo-
delos produzidos na fábrica que foi 
inaugurada em 2007. O expressivo 
número é resultado do trabalho ár-
duo da CAOA em seus 41 anos de 
atuação no setor automotivo nacio-
nal, além das sólidas parcerias en-
tre a CAOA e a Hyundai, iniciada 
há mais de duas décadas, e o mais 
recente acordo tecnológico entre a 
CAOA e a Chery, iniciado em 2017.
Desde que a CAOA começou a atu-
ar no Brasil, suas parcerias se tor-
naram sinônimo de sucesso entre os 
consumidores. Isso se deve ao enor-
me Know How e ao tino empresa-
rial do seu fundador, Carlos Alberto 

de Oliveira Andrade. A combinação 
de gestão eficiente, estratégia co-
mercial agressiva e excelência no 
atendimento ao cliente e nos servi-
ços de pós-venda levaram a CAOA, 
logo no início de sua trajetória, a se 
tornar a maior revendedora de Ford 
da América Latina já em meados 
dos anos 80.
A receita de sucesso se repetiu em 
1999, quando firmou a parceria com 
a Hyundai. O inquestionável suces-
so entre o público brasileiro, levou 
a CAOA a inaugurar em 2007, com 
mais de R$ 1 bilhão de investimen-
tos próprios, a fábrica em Anápolis, 
Goiás, para a produção de modelos 
como Tucson e HR. Mais tarde pas-
saram a sair das linhas de montagem 
o IX35, o New Tucson e o HD78.
Em 2017, era firmado mais uma par-
ceria que causaria verdadeiro alvo-
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A recuperação das vendas de 
carros seminovos e usados têm 
superado todas as expectati-
vas. Segundo o último relatório 
divulgado pela FENAUTO – 
Federação Nacional das Asso-
ciações dos Revendedores de 
Veículos Automotores – enti-
dade que representa o segmen-
to de lojistas de veículos multi-
marcas, as vendas computadas 

A Volkswagen revelou imagens 
exclusivas do Taos, o novo SUV 
da marca exibido sob uma camu-
flagem inovadora e moderna, em 
tons de “Blue Jewel” e “Dark Sha-
dow”. O design da camuflagem foi 
criado por José Pavone, Chefe de 
Design da América do Sul, e sua 
equipe para dar início a uma cam-

panha de comunicação vibran-
te, duas semanas antes da World 
Première. Com a introdução do 
Taos, a empresa segue uma série 
de novos modelos na América La-
tina sob a estratégia da “ofensiva 
SUV”. O Taos é o primeiro SUV 
da marca que será fabricado na Ar-
gentina para toda a região.

Vendas de carros usados emVendas de carros usados em
setembro superam expectativassetembro superam expectativas

Volkswagen apresenta o Taos com Volkswagen apresenta o Taos com 
uma camuflagem vibranteuma camuflagem vibrante

comercializada. O anúncio foi 
feito pelo Diretor do Portfólio da 
empresa, Luiz Bellini, em coletiva 
de imprensa virtual. “Estamos tra-
balhando com afinco para entregar 
um grande evento, juntos com os 
maiores players do setor de after-
market já confirmados”, explicou.
Com tradição de “casa cheia” nas 
edições anteriores, caso de 2019, 
última edição da Automec, em que 
o público foi de 74 mil visitantes, 
a Automec consolida seu ingresso 
no mundo virtual a fim de comple-
mentar o sucesso do evento pre-
sencial. Na edição de 2021, a Au-
tomec irá estrear uma plataforma 
permanente de negócios chamada 
Automec 365. 

Por intermédio dessa plataforma, 
a Reed Exhibitions deverá reu-
nir clientes finais e expositores 
de modo contínuo. Esse conceito 
promoverá rodadas de negócios, 
encontros, workshops, webinars, 
treinamentos e diversas outras 
atividades que irão conectar per-
manentemente os clientes da fei-
ra com os seus visitantes. “Nossa 
missão é criar conexões entre ex-
positores e visitantes, expandindo 
nosso portfólio de produtos num 
ambiente 100% digital. Vamos 
buscar toda a potencialidade que 
a combinação de soluções analó-
gicas e digitais pode oferecer”, 
afirma Claudio Della Nina, CEO 
Latam da Reed Exhibitions.

roço na indústria nacional, a CAOA 
CHERY. A nova aposta da CAOA, 
no ano seguinte, começou a ocupar 
espaço na planta de Anápolis (GO), 
tendo como primeiro modelo na li-
nha de montagem, o SUV Tiggo 5X. 
Em seguida foi a vez do Tiggo 7 e o 
mais recente e maior salto tecnoló-

gico da marca, o Tiggo 8, que tam-
bém passou a integrar o portfólio da 
Montadora. Atualmente, na CAOA 
Montadora, são mais de 1.500 cola-
boradores diretos e cerca de 25.000 
indiretos. Ela ocupa uma área de 
172 mil m² e tem capacidade para 
montar 86 mil veículos por ano.

até agora já superaram o resultado 
de setembro do ano passado.
Segundo o relatório, a média de tran-
sações diárias, na terceira semana de 
setembro, foi 8,47% superior à da se-
mana anterior, registrando um volume 
de 67.652 veículos seminovos e usa-
dos vendidos. Na comparação com 
a média diária de setembro de 2019, 
houve um aumento de mais de 8 mil 
veículos comercializados por dia. 
“É um resultado realmente muito 
expressivo, este que estamos regis-
trando neste ano”, comentou o pre-
sidente da FENAUTO, Ilídio dos 
Santos. “A persistir essa evolução, e 
se o setor de zero voltar a abastecer 
o mercado, prevemos que o setor 
poderá apresentar um resultado aci-
ma de nossas expectativas até o final 
do ano”, completou o executivo.



A linha Mercedes-Benz Classe S 
sempre uniu as melhores tecnolo-
gias de engenharia a seu legado de 
sofisticação. Agora, com o sedan 
topo de linha da marca, ela tam-
bém oferecerá inteligência, reu-

nindo IA a um modelo exemplar 
de veículo de luxo.
No evento de lançamento mundial, 
a marca apresentou o Classe S com 
um novo design. Ele vem com um 
sistema MBUX totalmente novo no 

Novo Mercedes-Benz Classe S conta com cockpit com IANovo Mercedes-Benz Classe S conta com cockpit com IA
de última geração e tecnologia da NVIDIA Enterprisede última geração e tecnologia da NVIDIA Enterprise
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Toda a veracidade dos artigos assinados são de 
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WSN NEWS 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!

Com as versões de alto desempenho do 
PEUGEOT 508 sedan e SW,  a PEU-
GEOT revela o primeiro modelo de sua 
divisão PEUGEOT SPORT ENGINEE-
RED. Uma aliança perfeita entre espor-
tividade e tecnologia, onde a PEUGEOT 
inventa os códigos de um desempenho 
renovado e responsável: a  Neo-Perfor-
mance. A assinatura dessa nova linha, 
dotada de três garras na cor  Kryptonite,  
remete à nova identidade da PEUGEOT 
SPORT, às assinaturas luminosas dos 
modelos de série, inspirando-se no lega-
do da marca, como as lanternas traseiras 
inspiradas no PEUGEOT 504 Coupé.
Verdadeira vitrine tecnológica, o 508 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED re-
presenta o ápice da experiência dos en-

genheiros da PEUGEOT SPORT, cuja 
competência já foi amplamente com-
provada:
• em competições internacionais como 
o WRC (World Rally Championship), 
o rali DAKAR,  a subida de Pikes Peak 
ou o WEC (Word Endurance Cham-
pionship),
• com o desenvolvimento do conceito 
208 FE em 2013 (46 g/km de CO2, 0 a 
100 km/h em 8,2s) e do 308 R HYbrid 
em 2015 (500 cv – 720 Nm  - 0 a 100 
km/h em 4,0s).
Paralelamente ao lançamento dessa li-
nha, a PEUGEOT anuncia seu regresso 
ao Campeonato Mundial de Endurance 
(WEC) na categoria LMH (Le Mans 
Hypercar) à partir de 2022.

Em ação liderada pelo Centro Industrial 
e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg) 
e pela diretoria regional do Sindipeças 
em Minas Gerais, as empresas Proma, S. 
Riko, Stola, thyssenkrupp e Tiberina do-
aram cinquenta ventiladores pulmonares 
para hospitais nos municípios mineiros de 
Belo Horizonte, Cássia, Esmeraldas, Ibiri-
té, Juatuba, Pedro Leopoldo, Piumhi, Re-
sende Costa, Ribeirão das Neves, Rio Cas-
ca, São Joaquim de Bicas, Sete Lagoas e 
Vespasiano. Em cerimônias realizadas em 
duas dessas cidades, foi feita esta sema-

na a entrega simbólica dos equipamentos, 
que já estão em funcionamento. Nas fotos, 
Fábio Sacioto, presidente do Ciemg e di-
retor regional do Sindipeças, ao lado de 
representantes de empresas doadoras. “É 
muito gratificante poder contribuir com a 
sociedade de locais onde temos fábricas, 
na batalha contra a pandemia do novo 
coronavírus. Os ventiladores, aprovados 
pela Anvisa, foram totalmente desenvol-
vidos e fabricados em apenas 120 dias, 
evidenciando a alta capacidade técnica da 
indústria mineira.”

508 Peugeot Sport Engineered desempenho e performance508 Peugeot Sport Engineered desempenho e performance

Ação de autopeças mineirasAção de autopeças mineiras

cockpit, com IA, um head-up dis-
play com realidade aumentada, um 
assistente de voz inteligente e grá-
ficos interativos sofisticados, ofe-
recendo recursos inteligentes e per-
sonalizados a todos os passageiros 
do veículo, e não só ao motorista.
Assim como o sistema anterior, o 
MBUX de última geração é pro-
cessado pelas GPUs NVIDIA de 
computação de alto desempenho 
e eficiência energética, que reali-
zam processamentos instantâneos 
e oferecem gráficos nítidos.
Além de Jensen, participaram do 
evento de lançamento Alicia Keys, 

artista vencedora do Grammy, e 
Lewis Hamilton, piloto de Fórmu-
la 1, e cada um mostrou as inova-
ções mais atuais do sedan de luxo.
O novo sistema inteligente do 
Classe S é um grande avanço rumo 
a um futuro com veículos autôno-
mos e definidos por software. Com 
mais recursos automatizados e au-
tônomos integrados ao veículo, o 
motorista e os passageiros podem 
acessar os mesmos recursos de 
entretenimento e produtividade, 
aproveitando uma viagem perso-
nalizada, independentemente do 
assento que estão ocupando.
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Lançamentos

Chevrolet Onix chega nasChevrolet Onix chega nas
versões RS e Midnightversões RS e Midnight
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Em busca de consumidores especiais, a Chevrolet traz para o Brasil dois modelos do Onix que irão se 
sobressair no mercado. Um tem caráter puramente esportivo e o outro demonstra sofisticação

A GM do Brasil não se contenta 
em apenas possuir o modelo 
que vem sendo o campeão de 

vendas no País há alguns anos e está 
sempre ampliando a oferta de veícu-
los que trazem sempre diferenciais 
em relação ao mercado.
Em 2019, a marca apresentou a se-
gunda geração do Onix que inau-
gurou no segmento um patamar 
ainda mais elevado em relação a 
segurança, performance, nível de 
equipamentos. O visual do modelo 
foi aprovado pelos consumidores 
brasileiros. 
Agora, o Onix apresenta dois mo-
delos especiais que prometem agi-
tar o segmento. O primeiro deles é 
o Onix RS, que une um design es-
portivo inédito com a eficiência do 
motor turbo e o acerto dinâmico tão 
particular do hatch. A outra novida-
de é estreia mundial do Onix Plus 
Midnight, que marca o lançamento 
do acabamento todo preto da grife 
global da Chevrolet para agregar so-
fisticação.

Chegam em outubro

A versão RS traz um apelo mais ar-
rojado e esportivo, enquanto o Mid-
night mescla ousadia e elegância. 
Em relação à configuração, essas 
duas novidades da linha Onix reú-

Design esportivo caracteriza visual do Onix RS

Luiz Eduardo Soares
Redator

nem os equipamentos considerados 
essenciais pelos seus respectivos 
clientes que possuem aspirações 
diferenciadas, como a eficiência do 
motor turbo, o conforto da transmis-
são automática, a segurança dos seis 
airbags e a conectividade do sistema 
MyLink, agora com tela maior, de 8 
polegadas.

A versão RS do hatch e a série Mid-
night do sedã começam a chegar às 
concessionárias Chevrolet a partir 
de outubro também para ampliar 
a diversidade de versões do Onix, 
modelo que se transformou no com-
pacto mais vendido da Chevrolet no 
mundo.
No Brasil, o Onix é ofertado em 

duas opções de carrocerias (hatch e 
sedã), três pacotes mecânicos (1.0 
MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo 
AT6) e, a partir de agora, em mais 
dois níveis de acabamentos (MT, 
LT, LTZ, RS, Midnight e Premier). 
Com isso passamos a ter um Onix 
para cada perfil de consumidor, 
numa abrangência e grau realmente 
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Na traseira, além do spoiler integrado ao para-choque, o Onix RS traz um aerofólio que parece “flutuar” sobre a tampa do porta malas

No interior, o Onix RS apresenta a mesma atenção aos detalhes

Transmissão automática de seis 
marchas com controle de cruzeiro

O Onix RS traz uma tela maior, de oito polegadas, para o MyLink compatí-
vel com Android Auto e Apple Car Play

inéditos para o produto.

Versão Turbo

Dentro da linha de séries especiais, 
a versão RS é uma das mais sig-
nificativas da marca, pelo fato de 
agregar acabamentos exclusivos 
que proporcionam um design mais 
esportivo ao veículo e dão um toque 
ainda mais marcante para o interior.
Inicialmente presente apenas em 
carros icônicos da marca, seu con-
ceito vem se expandindo para di-
versos modelos recém-lançados do 
portfólio. No Brasil, o Onix foi o 
escolhido para estrear a versão RS, 
justamente por alcançar diversos 
perfis de clientes com seu grande 
volume de vendas.
O Onix RS se destaca pelos diver-
sos itens exclusivos. A dianteira 
traz uma nova grade tipo colmeia, 

spoilers mais pronunciados esculpi-
dos nas extremidades do próprio pa-
ra-choque e um imponente conjunto 
luminoso, com faróis tipo projetor 
com máscara negra e luz DRL com 
moldura em preto brilhante, além do 
exclusivo emblema RS e da gravata 
Chevrolet “black bow tie”.

Detalhes em preto

Na lateral, o modelo traz os retro-
visores pintados em preto metálico, 
combinando com as novas rodas em 
alumínio de 16 polegadas e uma saia 
lateral na cor do veículo, que faz o 
carro parecer mais próximo do solo.
Na traseira, além do spoiler integra-
do ao para-choque, o Onix RS traz 
um aerofólio que parece “flutuar” 
sobre a tampa do porta malas. Ou-
tra: o emblema com o nome do veí-
culo traz acabamento escurecido.

O Onix RS diferencia-se de qual-
quer ângulo que você olhe para ele. 
Até por cima, pois o teto é pintado 
em preto, proporcionando mais di-
namismo ao conjunto.
O exterior é caracterizado pelos di-
versos acabamentos em tons de pre-
to. A grade, as rodas e o logo ‘Onix’ 
ganham um tom preto brilhante, já 
os retrovisores, o teto e o aerofólio 
são pintados com uma tinta metáli-
ca, enquanto as máscaras dos faróis 
e os adesivos de coluna são foscos 
para que criem um efeito interes-
sante com qualquer uma das três 
opções de cores para a carroceria: 
Branco Summit, Vermelho Carmim 
e Preto Ouro Negro.

Interior vermelho

No interior, o Onix RS apresenta a 
mesma atenção aos detalhes. Mas, se 

na parte externa são os detalhes em 
preto que dão aquele toque especial, na 
cabine, a cor a escolhida para pincelar 
essa harmonização é o vermelho.
A cor está presente nas costuras 
pespontadas da forração premium 
do volante esportivo de base reta, 
iguais às que decoram os bancos 
inteiriços envolventes, inspirados 
em carros de competição. Já as sa-
ídas de ar trazem molduras com 
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A série especial Midnight é a mais popular da Chevrolet no mercado e já fez sucesso com a picape S10 e os SUVs Tracker e Equinox

Kit aerodinâmico com spoiler frontal e traseiro, grade tipo colmeia, saia lateral e aerofólio

Acabamento interno Premier para painel, console central e quadro de ins-
trumentos

um toque vermelho acetinado que 
combina com o grafismo do quadro 
de instrumentos projetado especial-
mente para esse carro. Os ponteiros 
são iluminados em LED.
Vale destacar que este modelo é o 
único da linha a trazer cabine com 
revestimento de teto e colunas es-
curecidos, o que cria uma atmosfera 
única aos ocupantes.

Câmbio automático e economia

Aliás, o Onix RS conta com uma 
configuração exclusiva para atender 
as preferências do consumidor bra-
sileiro, com destaque para a pratici-
dade. É a transmissão automática, 
que tornar mais confortável o uso no 
trânsito urbano, o principal habitat 
deste tipo de veículo. Moderna, essa 
transmissão de seis marchas garante 
ao carro exatamente a mesma agili-
dade da opção manual nas arranca-
das de 0 a 100 km/h, por exemplo: 
até 10,1 segundos.

Na comparação como outros com-
pactos de apelo esportivo, o Onix 
RS leva vantagem principalmente 
pelo menor consumo de combus-
tível, que chega a ser 30% melhor. 

De acordo com os dados do Inme-
tro, o carro percorre com gasolina, 
em média, até 14,4 km/l na estrada 
e 10,1 km/l na cidade. Com etanol, 
os números são: 12 km/l e 8,3 km/l, 
respectivamente. Contribuem tam-
bém o baixo peso (1.085 kg) e a ex-
celente aerodinâmica do Chevrolet.
Outra novidade está relacionada a 
conectividade. O Onix RS traz uma 
tela maior, de oito polegadas, para 
o MyLink compatível com Android 
Auto e Apple Car Play.
O cliente ainda pode personalizar 
o veículo com diversos acessórios, 
como tapetes de carpete com borda 
vermelha e logo “RS”, pedaleiras 
esportivas, tapete de bandeja de por-
ta-malas, ponteira do escapamento 
cromada com dupla saída e antena 
de teto mais curta.

Onix Plus Midnight 

A série especial Midnight já foi uti-

lizada com sucesso com a picape 
S10 e os SUVs Tracker e Equinox. 
Também é a série mais diferencia-
da, pois sempre consegue imprimir 
uma personalidade específica a 
cada um dos respectivos produtos 
que customiza.
O conceito “todo preto” para car-
roceria e acabamentos, que ca-
racteriza a série Midnight, chega 
desta vez ao Onix Plus Premier 
para agregar sofisticação com um 
toque extra de ousadia incomuns 
em sedãs. Como maior mercado 
do modelo no mundo, o Brasil foi 
escolhido para a estreia do Onix 
Plus Midnight.
A série estreia exatamente um 
ano após o lançamento do Onix 
Plus, que revolucionou o design 
em seu segmento com uma nova 
linguagem estética caracterizada 
por proporções marcantes e linhas 
atléticas que criam um visual refi-
nado e ao mesmo tempo dinâmico 



para a carroceria.

Efeito tridimensional

O preto que cobre a carroceria do 
Onix Plus Midnight traz um efeito 
especial. Ela sai do padrão conven-
cional porque traz partículas metáli-
cas e pérolas de tamanhos extrafinos 
que proporcionam à cor um alto ní-
vel de sofisticação – o que também 
cria um efeito tridimensional. A pin-
tura ainda conta com uma camada 
de verniz que ressalta as linhas do 
design do carro com mais nitidez.
A série se diferencia das demais 
versões do sedã por conta do con-
junto frontal mais esportivo, com a 
nova grade tipo colmeia em preto 
brilhante e pelos faróis tipo projetor 
com máscara negra. O modelo con-
ta também com rodas escurecidas 

de 16 polegadas com desenho dife-
renciado da versão Premier original, 
assim como os frisos frontais e late-
rais e logos, que aqui aparecem mo-
nocromáticos – incluindo a gravata 
Chevrolet em preto, característica 
de séries especiais da marca.
Aliás, são os diferentes tons de pre-
to que proporcionam esse conjunto 
altamente elegante e nada tradicio-
nal para o sedã, que vem muito bem 
equipado.

Acabamento diferenciado

O Onix Plus Midnight traz um vo-
lante multifuncional de excelente 
empunhadura com revestimento pre-
mium. Destaque para o acabamento 
em preto brilhante do aro inferior e 
a gravata Chevrolet com fundo escu-
recido também no interior, algo até Três pacotes mecânicos (1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo AT6)

Tradicionalmente a cor preta é uma das preferidas dos consumidores de 
sedãs por remeter a sofisticação

então inédito para a linha Midnight.
Os bancos dianteiros e traseiros 
contam com revestimento premium 
na cor preto “Jet Black”, exclusivo 
da versão. O Onix Plus Midnight 
também conta com um pacote único 
de itens de aparência e uma combi-
nação de itens de série que tornam 
o produto altamente interessante e 
atrativo. Seguem os principais dife-
renciais e equipamentos deste mo-
delo em relação ao sedã:

Acabamentos exclusivos

O conjunto mecânico do Onix Plus 
Midnight combina o motor turbo 
mais eficiente do mercado com a 
transmissão automática de seis ve-
locidades da Chevrolet, que garante 
excelente desempenho tanto no uso 
urbano como no rodoviário.

Com isso, de acordo com a montado-
ra, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita 
em apenas 10,4 segundos, enquanto a 
média de consumo fica entre 12 km/l 
(cidade) e 15 km/l (estrada) com ga-
solina e entre 8,6 km/l (cidade) e 10,9 
km/l (estrada) com etanol no tanque. 
Números impressionantes para um 
sedã de 4.474 mm de comprimento e 
com capacidade para transportar qua-
se 500 litros no porta-malas.
O Onix Plus Midnight pode ser 
equipado com acessórios de perso-
nalização, como spoilers dianteiros 
mais pronunciados, saias laterais e 
aerofólio traseiro, além de itens de 
praticidade, como saídas USB adi-
cionais para os passageiros trasei-
ros, além da bandeja impermeável 
no compartimento de carga com 
rede para acomodação de pequenos 
objetos.#

09 02 a 09 de outubro de 2020 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Com uma posição consolidada 
no mercado automotivo mi-
neiro e até brasileiro, a em-

presa 4W Veículos já acumula mais 
de duas décadas de grande sucesso. 
Hoje, instalada na avenida Dom Pe-
dro I, número 1.000, no bairro Itapoã, 
a empresa conta com sede própria de 
dois pisos e área total de 1.000 me-
tros quadrados.
O sócio-fundador Warley Ferreira 
administra a 4W Veículos contando 
com o auxílio do Gerente José Car-
los da Silva, conhecido por todos 
como Cacá.

Feira da Catalão

Com experiências no ramo de compra 
e venda de automóveis que remon-
tam os anos 90, o diretor Warley Fer-
reira, de 47 anos, é o único sócio-fun-
dador da empresa 4W Veículos. “Na 
realidade, minha experiência surgiu 
quando eu acompanhava meu pai na 
extinta Feira de Automóveis da Cata-
lão, quando os negócios eram feitos 
sem grandes formalidades e sem bu-
rocracia”, explica o diretor. Ele ainda 
relembra que esta feira acontecia aos 

Revenda

Uma história de sucesso noUma história de sucesso no
mercado automotivomercado automotivo

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com amplo showroon a 4W atende seus clientes com conforto

Localizada na região da Pampulha, a 4W Veículos hoje se tornou referência no mercado varejista de 
automóveis e picapes de diversas marcas e modelo, instalada em sede própria com cerca de 1.000 m2

domingos, com os carros perfilados 
nos dois lados na avenida Catalão 
(atual Carlos Luz), partindo da aveni-
da Dom Pedro II até às imediações do 
Cemitério da Paz, no bairro Caiçara.

Sede própria

Citando o início da empresa, Warley 
conta que a 4W já funciona há cerca 

de 23 anos, aproximadamente, e já 
esteve instalada na avenida Antônio 
Carlos, no Pampulha Car Shopping, 
em frente à subida para o Mineirão.
“Em 2010, construímos a sede pró-
pria da avenida Dom Pedro I, núme-
ro 1.000, onde estamos localizados 
até os dias atuais”, detalha.
A loja, atualmente, conta com 
1.000 metros quadrados de área, 

distribuídos em dois pisos, onde 
estão alojados cerca de 60 veícu-
los, incluindo automóveis e pica-
pes das mais diversas marcas e de 
modelos variados. 

Aprendendo com a pandemia

Warley relembra que em mea-
dos de março todo o comércio de 
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Belo Horizonte se viu obrigado a 
fechar as portas por causa do De-
creto do Prefeito que determinou 
o isolamento social. “O setor au-
tomotivo também estava inserido 
neste procedimento de retração 
dos negócios e nos vimos diante da 
necessidade de reinventar nossos 
processos empresariais. Toda di-
ficuldade faz a gente crescer, pois 
temos que buscar alternativas para 
fazer o negócio crescer e dar resul-
tados”, justifica Ferreira.
O diretor explica que o caminho 
adotado foi buscar nas mídias so-
ciais os contatos necessários para 
que os clientes fossem até à loja. 
“Assim, viramos o jogo, já que es-
távamos prontos a agendar e aten-
der os clientes em nossas depen-
dências. Também levamos os carros 
até às residências dos compradores. 
Chegamos a entregar um automó-
vel numa distância de até 500 km 
de BH”, exemplifica.

Veículos em falta

Assim, como quase todas as reven-
das de automóveis, a grande difi-
culdade que a 4W Veículos enfrenta 
é encontrar unidades para compra. 
O diretor confirma: “Precisamos 
atender aos clientes e, para isso, de-
veremos sempre ter em estoque os 
modelos solicitados pela demanda, 
o que nos faz buscar alternativas 
para trazer automóveis para serem 
revendidos”.
Existe uma explicação para esta fal-
ta de automóveis: com a pandemia, 
as montadoras reduziram e até pa-
ralisaram a produção das unidades 
0KM, o que direcionou o mercado 
de veículos para o segmento de se-
minovos.

Retomada

Warley Ferreira acredita que o mer-
cado de veículos está recuperando, 
assim como toda economia e prevê 
dias melhores. “O ano de 2021 será 
excelente para os negócios. Toda a 
anormalidade verificada nos últi-
mos tempos passará e a economia 
estará bem aquecida”, confirma.

Warley deixa claro que as mídias 
digitais vieram para ficar e todos 
terão que se adaptar a elas. “Além 
da internet, a TV do Carro é um 
excepcional canal de comunicação 
entre as lojas e os clientes, pois leva 
até às residências as mais diversas 
ofertas do mercado de veículos”, 
esclarece o sócio fundador da 4W.

Gerenciamento

Para administrar o empreendimen-
to, Warley Ferreira conta com o Ge-
rente José Carlos da Silva, ou sim-
plesmente Cacá, como é conhecido 
no mercado automotivo belo-hori-
zontino. Cacá é o homem de con-
fiança da diretoria da 4W Veículos 
e o responsável pela capacitação e 
treinamento dos vendedores da em-
presa, além de ser o garoto propa-
ganda que aparece apresentando os 
veículos nos anúncios que são veí-
culos na WSN – TV do Carro. 
Aos 53, irá completar 54 anos agora 
em outubro, Cacá é natural de Belo 
Horizonte e, desde criança, teve 

grande paixão por automóveis. Já 
rapaz se inicia no setor de venda de 
peças e reparos automotivos de uma 
empresa especializada na linha do 
Ford Corcel. Ali foi o início de um 
profissional que sempre se dedicou 
a fazer as coisas com amor e dedi-
cação. “Passei por outras empresas, 
inclusive na área de telecomunica-
ções, mas cheguei à conclusão que 
minha profissão era a de vendedor 
de automóveis. Dessa forma, com 
o surgimento do Portal Auto Sho-
pping, em 1994, acabei por me in-
serir de vez no mercado automo-
tivo. Lá fiquei por vários anos”, 
esclarece Cacá.

Gerente da 4W

Há pouco mais de um ano, Cacá se 
transfere para a 4W Veículos, onde 
firmou o compromisso com o diretor 
Warley Ferreira de trabalhar sempre 
embasado nos princípios da con-
fiança mútua. “Temos que trabalhar  
com atitude honrada”, confirma.
O Gerente trabalha com uma equi-
pe que recebe diariamente o devi-

do treinamento e capacitação para 
que a empresa possa estar sempre 
crescendo, sempre se lembrando do 
grau de confiança que deve existir 
em todos os relacionamentos. “Te-
mos que administrar a equipe de 
vendedores da 4W Veículos com 
respeito, carinho e honestidade. 
Quantas vezes somos maltratados 
em um estabelecimento comercial 
e deixamos de comprar naquele lo-
cal por esse tipo de tratamento. Daí 
a grande importância de tratarmos 
bem nossos clientes, pois eles são 
o que há de mais importante para a 
empresa”, dá a receita Cacá.
O Gerente ainda mostra que a filo-
sofia de trabalho da empresa é um 
grande diferencial e cita o slogan 
que utilizado por ele, inclusive nos 
comerciais: “Eu não vendo carros, 
realizo sonhos”.

Financiamento

Hoje, as revendas de automóveis 
fazem o papel de verdadeiros ope-
radores de crédito. Cacá explica de 
o vendedor de automóvel deverá Um modelo de Hot é o charme do showroon, e o melhor está à venda

Com variedade de modelos seminovos a 4W não perde negócios
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formatar a ficha que será ou não 
aprovada para a liberação do finan-
ciamento, e a responsabilidade pas-
sa a ser da própria revenda. “Dessa 
forma, existem várias formatações 
de fichas que serão submetidas à 
aprovação. Dependendo da forma 
como se coloca a situação, a mesma 
situação que teria o crédito negado 
poderá ser aprovada. Portanto, ve-
nha até à 4W Veículos que podere-
mos verificar seu caso específico”, 
convida o gerente.

Sucesso em 2021

Mostrando entrosamento com o 
diretor Warley Ferreira, Cacá ex-

plica que as mídias digitais chega-
ram para ficar e não existe retorno. 
“Com a pandemia, aprendemos 
muito e ainda estamos aprendendo, 
e as mídias sociais estão presentes 
em todo o processo de compra e 
venda de carros”, confirma.
E ele ainda confessa que tem plena 
convicção de que tudo voltará ao 
normal. “Chega um momento em 
que tudo passa e a vida retorna ao 
normal. Inclusive o dinheiro, que 
tem que circular entre a população, 
para que todos ganhem com ele. 
Muita luz e sucesso a todos no ano 
que vem, pois o ano vai ser exce-
lente e a economia irá se recupe-
rar”, prevê Cacá.#

Warley Ferreira diretor geral da 4W Veículos O gerente, José Carlos as Silva, o  Cacá como é mais conhecido

Uma equipe motivada e bem liderada produz grandes resultados
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O Portal Auto Shopping, situ-
ado na avenida Dom Pedro 
II, nº 1900, no bairro Carlos 

Prates, na Capital Mineira, é um 
dos maiores centros de negócios 
automotivos do Brasil e estar entre 
as revendas que lá se instalaram é 
sinônimo de sucesso garantido. São 
três pisos onde as lojas exibem os 
mais variados modelos das diversas 
marcas de automóveis.

Nova loja

Recentemente, o Portal Auto Sho-
pping recebeu uma nova revenda 
que promete atender com cortesia, 
honestidade e presteza a toda clien-
tela que está à procura de um veícu-
lo 0KM ou seminovo, em um local 
que ofereça qualidade e que haja se-
gurança nos negócios. Este estabe-
lecimento é a Rei Car Multimarcas, 
fruto do esforço do empresário João 
Vítor Caetano Bonfim que, há mais 
de dois anos, já negociava automó-
veis, embora não possuísse uma em-
presa própria.
“Com o surgimento da possibilidade 
de assumirmos um espaço no Portal 
Auto Shopping, eu resolvi fundar a 

Mercado

Rei Car MultimarcasRei Car Multimarcas
inaugura loja no Portalinaugura loja no Portal

Diretor  João Vítor Caetano Bonfim

Há um mês, foi inaugurada no Portal Auto Shopping a mais nova revenda de veículos daquele centro 
de negócios automotivos, situada no 3º Piso, e com a expectativa de vender mais de 30 carros por mês

Luiz Eduardo Soares
Redator
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Rei Car Multimarcas, que está lo-
calizada no 3º Piso, nas lojas 322 e 
323”, informa o diretor e fundador 
João Vítor. 

Espaço para 20 carros

O diretor ainda explica que no en-
dereço existe espaço para 20 carros 
e ele iniciou o empreendimento, em 

27/08 deste ano, já com 15 unida-
des. “Estamos expandindo e nossa 
expectativa é de que nossas vendas 
girem entre 30 e 40 veículos men-
salmente”, completa.
Para João Vítor, o mercado de au-
tomóveis entrou em ritmo de recu-
peração pós-pandemia e que alguns 
processos foram alterados, mas o di-
nheiro começou a girar novamente. 

“Hoje, o mundo é totalmente digital 
e isso fez com que todo o mercado 
se modificasse, uma vez que a inter-
net tornou-se fundamental para os 
negócios”. 

TV do carro

“Agora, temos também uma mí-
dia revolucionária que é a TV do 

Carro e nós estamos fazendo parte 
deste novo segmento da publici-
dade”, explica.
O diretor da Rei Car Multimarcas 
ainda faz um convite ao público que 
se interessa por veículos para co-
nhecer as dependências da loja. “O 
mundo muda a cada instante e esta-
mos mudando também para melhor 
atender à nossa clientela”.#
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Ao preço de R$ 92.290,00 a 
Nova Strada Opening Edi-
tion traz para o mercado 

brasileiro uma série especial que 
terá apenas 250 unidades em bus-
ca busca de um público bastante 
seleto, jovem, aventureiro e arro-
jado 
Baseada na versão topo de linha 
Volcano, que destaca os faróis 
de LED afilados com luzes DRL 
(Daytime Running Light), o elo-
giado design da Nova Strada rece-
beu skidplate grafite na dianteira 
e barras de teto na mesma cor. Na 
lateral, rodas de liga leve de 16 
polegadas com acabamento dia-
mantado, estribos laterais, retro-
visores em preto brilhante, distin-
tivos, adesivos e soleiras em vinil 
alusivos à série limitada tornam 
seu visual mais arrojado. A trasei-
ra é completada por um engate de 
reboque e a caçamba possui um 
exclusivo e útil divisor de carga, 
com o adesivo Opening Edition 
ilustrando a tampa.

Agrados

Internamente, a série limitada 
apresenta diversos elementos na 
cabine dupla que a diferenciam na 
gama. O revestimento do volante 
em couro tem costura de cor prata, 
das pedaleiras e da costura da coi-
fa do câmbio. A Nova Strada Ope-
ning Edition conta ainda com um 
emblema que indica a numeração 
do modelo – que vai de 1 a 250 – 
e tapete de carpete com borda em 
vinil e pesponto prata.
O consumidor que adquirir uma 
unidade da série limitada também 
receberá um Welcome Kit conten-

Série Especial

Série especial terá apenas 250 unidades Série especial terá apenas 250 unidades 
A série limitada da Nova Strada Opening Edition terá veículos pintados somente na cor Branco 

Alaska. O modelo tem elementos diferenciados e terá como base a topo de linha Volcano

Luiz Eduardo Soares
Redator

São 844 litros na cabine dupla, além de 650 kg de capacidade de carga

A frente elevada da Nova Strada Opening Edition tem uma grade imponente que abriga o Logo Script da 
marca no centro da peça

A versatilidade do modelo fica ainda mais evidente com itens como capota marítima e santantonio

do uma caixa exclusiva numerada 
com boné da Nova Strada, squee-
ze, carteira, duas xícaras, chaveiro 
e carta nominal, e poderá receber 
o veículo em casa, se for de sua 
vontade.

Mais alta

A frente elevada da Nova Strada 
Opening Edition tem uma gra-
de imponente que abriga o Logo 
Script da marca no centro da 
peça. Seu desenho prossegue por 
uma linha de cintura ascendente, 
que destaca vigorosas caixas de 
rodas quadradas e laterais escul-
pidas. O modelo recebe lanternas 

especiais.
O modelo oferece maior altura do 
solo (216 mm) e ângulos de en-
trada (24º) e saída de obstáculos 
(28º) entre os melhores da catego-
ria.
A caçamba aumentou e são 844 li-
tros na cabine dupla, além de 650 
kg de capacidade de carga. Com o 
travamento da tampa, fica bloque-
ado também o acesso ao estepe, 
localizado abaixo do assoalho da 
caçamba para liberar mais espaço 
para carga.
A picape conta com controle de 
estabilidade, assistente de partida 
em rampa e E-Locker – Controle 
de Tração Avançado (TC+).
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A Nova Strada Opening Edition 
dispõe de direção com assistên-
cia elétrica, sensor de pressão dos 
pneus, volante multifuncional, re-
trovisores elétricos, quadro 3,5” 
de TFT e capota marítima, entre 
outros itens de série.

Motorização

O modelo é equipado com o mo-
tor 1.3 Firefly de quatro cilindros, 
com 109 cv de potência a 6.250 
rpm e 14,2 kgfm de torque (eta-
nol); com gasolina, são 101 cv a 
6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm 
a 3.500 rpm. 
Outro grande destaque é a nova 

central multimídia UConnect 
7”, um dos equipamentos mais 
modernos de infoentretenimen-
to do Brasil.
Com uma tela sensível ao toque 
de sete polegadas, traz recursos 
sofisticados como Apple Carplay 
e Android Auto com projeção sem 
fio (wireless), e pode parear dois 
smartphones. 
A cabine aumentou em 30% o nú-
mero de porta-objetos, que agora 
somam 15 litros de espaço útil 
para os mais variados usos. São 
lugares especiais para celulares, 
garrafas, latas, carteiras e outros 
objetos pessoais, sempre à mão 
dos ocupantes.# São 650 kg de capacidade de carga

As rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantadasO câmbio é manual
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Com o objetivo de atuar em 
nichos pouco explorados por 
outras marcas, a Dafra ago-

ra aposta suas fichas na nova Apa-
che RTR 200. A nova street oferece 
equipamentos e desempenho que 
a posicionam entre os modelos 
de 150 e 250 cc, até no preço: R$ 
12.490, com frete já incluso.
A nova Apache RTR 200 ainda é 
produzida pela indiana TVS e mon-
tada pela Dafra em Manaus (AM), 
mas evoluiu bastante em relação 
ao modelo de 150cc que foi ven-
dido por aqui entre 2010 e 2014. 
A começar pelo bom nível de aca-
bamento, com peças plásticas bem 
encaixadas e um design mais atual. 
As linhas são angulosas e a pintura 
fosca da cor vermelha é caprichada.
O painel agora é totalmente digital. 
Bem completo, tem conta-giros, 
velocímetro, relógio, indicador de 
marcha, marcador de combustível 
e dois hodômetros. Além de um 
shift-light, que indica quando você 
“esticou” demais a marcha, e um 
curioso registro da velocidade má-
xima atingida, que pisca no painel 
quando você para no semáforo. 
Curiosidades à parte é de fácil lei-
tura e visualização.

Motor de quatro válvulas

O motor complementa a atuali-
zação no visual. Além de maior 
capacidade, 197,75 cm³, tem co-
mando simples, quatro válvulas 
por cilindro e arrefecimento a ar. 
Produz bons 21,02 cv de potência 
máxima a 8.500 rpm e 1,85 kgf.m 
a 6.500 giros.

Dafra Apache RTR 200 quer ser meioDafra Apache RTR 200 quer ser meio
termo entre motos de 150cc e 250cctermo entre motos de 150cc e 250cc

Modelo street tem motor de 21 cv, freio a disco nas duas rodas e painel digital

TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Mario Villaescusa

MOTOTESTE

Na prática, o desempenho surpre-
ende. A Apache acelera bem na saí-
da de semáforo e o tem bom torque 
para rodar na cidade sem ter que 
usar muito o câmbio de cinco mar-
chas. Destaque para a embreagem 
deslizante, que faz com que o acio-
namento do manete seja macio e 
evita que a roda trave em reduções 
mais bruscas.
O motor cresce de giros rapidamen-
te e não é tão ruidoso. Vibra um 
pouco acima 7.000 giros, mas nem 
é preciso girar tanto. Já a partir de 
4.000 rom, já tem “força” suficiente 
para encarar uma subida sem redu-
ção de marcha. Na estrada, mantém 
110 km/h sem dificuldade.
O que resultou em um consumo 
razoável para uma 200 cc: fiz 33,2 
km/litro no trânsito urbano. Com 

tanque de 12 litros, a autonomia 
deve ficar acima de 350 km.

‘Pegada’ esportiva

A pequena bolha sobre o farol, os 
semiguidões fixados acima da mesa 
e o banco bipartido conferem um 
ar esportivo à Apache 200. A moto 
indiana até lembra um pouco a 
Yamaha Fazer 250 ABS, modelo 
desenvolvido para os mercados de 
Brasil e Índia.
A inspiração esportiva também 
aparece na posição de pilotagem. 

As pedaleiras são recuadas, o que 
obriga o piloto a flexionar bem as 
pernas. As costas, porém, não ficam 
tão curvadas e a ergonomia é mais 
confortável do que aparenta ser. 
Pelo menos no uso urbano.
O conjunto de suspensões também 
foi atualizado. Na dianteira, garfo 
telescópico convencional com 117 
mm de curso e, na traseira, agora 
há um monoamortecedor com 105 
mm de curso. O sistema não traz 
ajustes. A dianteira absorve bem as 
imperfeições do piso, mas a trasei-
ra é um pouco rígida e tem curso 
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pequeno, o que faz o piloto sair do 
banco em buracos e valetas.
Vale também mencionar os freios, 
agora a disco em ambas as rodas e 
com sistema combinado de aciona-
mento hidráulico (FH-CBS), que 
aciona o freio dianteiro ao pisar no 
pedal traseiro, mas apenas em situ-
ações mais extremas, ou seja, quan-
do você ‘afundar’ o pé. Na maioria 
das situações, o sistema funcionou 
bem e parou com eficiência os 139 
kg (a seco) da Apache.
Rodas de liga-leve, aro 17, calça-
das com pneus Pirelli Sport Demon 
sem câmera nas medidas 90/90-17, 

na frente, e 130/70-17, atrás, com-
pletam a parte ciclística.

Alternativa interessante

Com design mais sofisticado que as 
motos de 150 e 160cc, mas desempe-
nho e preço inferior às 250cc, a nova 
Dafra Apache RTR 200 surge como 
uma alternativa interessante para 
quem busca uma moto street para 
usar no dia-a-dia e, por ventura, até 
pegar a estradas nos finais de semana.
Seus 21 cv a fazem render quase 
como a Yamaha Fazer 250 (preço 
de R$ 15.790 sem frete) que, po-

rém, tem mais torque, menos peso 
e freios ABS. E seu visual chama 
muito mais a atenção do que mo-
delos street como a Honda CG 160 
Fan (R$ 9.625 sem frete). Isso sem 
citar que o modelo não é tão visado 
para roubo como suas concorrentes 
mais famosas.
O preço também é competitivo: R$ 
12.490, já com frete incluso. A Dafra 
ainda oferece financiamento e con-
sórcio de 72 meses para quem estiver 
interessado em adquirir o modelo. A 
Apache RTR 200 já está nas lojas nas 
cores vermelha fosca (como a unida-
de avaliada) e preta metálica.
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