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Empréstimo gratuito de um sedan ou de um SUV
A Volvo Car Brasil está iniciando uma ação promocional que permite que qualquer
consumidor habilitado possa rodar para onde quiser, sem limite de quilometragem,
durante quatro dias, com um sedan ou um SUV da marca. E o carro ainda virá com o
tanque de combustível cheio e a bateria totalmente carregada.
Isso ocorre para expandir o conceito de eletrificação e tornar acessível os carros híbridos da Volvo para qualquer pessoa. A promoção estreará em janeiro uma ação inédita
no Brasil: o empréstimo gratuito dos veículos Volvo.
De acordo com a montadora, é isso mesmo, não tem pegadinha. Qualquer pessoa
com uma CNH válida poderá ter acesso aos veículos híbridos da marca para conhecer as tecnologias e ver como tudo isso já é realidade.
O programa Volvo Lovers terá uma frota total de 100 veículos híbridos com todos
os modelos da marca: os SUVs XC40, XC60 e XC90 e os sedans S60 e S90, em diversas versões e acabamentos. Também estarão disponíveis veículos adaptados para
pessoas com deficiência. O site para inscrição é o www.volvolovers.com.br.#

Ford revela a versão real
do carro de corrida virtual
Team Fordzilla P1

A Ford apresentou hoje em uma live
a versão em tamanho real do carro de
corrida virtual Team Fordzilla P1, o
primeiro desenvolvido por uma marca automotiva em parceria com jogadores. Fordzilla é o time oficial da
Ford na Europa dedicado a esportes
eletrônicos, os e-sports.
Ver carros reais reproduzidos em jogos de computador é comum. Mas
esta é a primeira vez que um fabricante de veículos traz para a vida real
um modelo virtual desenvolvido em
parceria com jogadores – que ainda
vai estrear nos games.
A criação do Team Fordzilla P1 começou em março deste ano, quando
jogadores foram convidados a votar
em vários aspectos do carro pelo
Twitter, incluindo a posição do motor, configuração dos bancos e do
cockpit. Cerca de 250 mil fãs parti-

ciparam do processo.
O exterior inovador do Team Fordzilla P1 foi criado por Arturo Ariño
e o interior, por Robert Engelmann,
designers da Ford. O carro tem estrutura monocoque, parcialmente
coberta por uma capota grande e supertransparente, do estilo de aviões
caça, protegendo o piloto e o copiloto. Além de deixar indefinidos os limites do exterior e interior do carro,
essa cobertura enfatiza a sua posição
de dirigir inspirada nos carros de F1.
O exterior do carro combina uma
frente elegante, como a do Ford GT,
com belos para-lamas, paineis laterais extremamente esculpidos e estruturas flutuantes conectando visualmente a cabine às rodas traseiras.
A traseira totalmente exposta celebra
a aerodinâmica e agressividade dos
circuitos de corrida.

Risco fiscal e inflação preocupam, mas
Brasil pode crescer 2,8% em 2021
A MB Associados, consultoria econômica da
FENABRAVE, disponibilizou um estudo macroeconômico com as
tendências que devem
marcar o ano de 2021 no
Brasil e no mundo. Por
aqui, o risco fiscal e a
possibilidade da volta da
inflação são pontos delicados. No cenário global,
o fortalecimento da Ásia, a velocidade de recuperação da Europa
e os caminhos que serão tomados
pela gestão Joe Biden, nos Estados Unidos, seguem no radar.
Para a MB Associados, o Brasil
pode ter alta de até 2,8% do PIB
em 2021, mas há alguns pontos
de atenção que podem afetar este
crescimento. O impacto do fim do
Auxílio Emergencial, a permanência da forte pressão inflacionária atual, a disponibilidade de
vacinas contra a COVID-19 e a
maneira como será tratada a questão do orçamento federal em 2021
foram citados como peças-chave
no crescimento nacional no ano
que vem.
Entre os setores que podem liderar a alta do PIB, destacam-se a
agricultura e a mineração, além
do mercado imobiliário residen-

cial, especialmente, para as classes
média e alta. O setor de serviços
continua com ritmo de recuperação
lento, enquanto as obras de infraestrutura podem encontrar dificuldades para atrair investimentos de
longo prazo. A indústria, por sua
vez, deve se preocupar com a alta
capacidade ociosa.
No cenário global, a MB Associados destaca que a Ásia sai fortalecida da pandemia, especialmente,
após a assinatura do maior acordo comercial da história, o RCEP
– Parceria Econômica Regional
Abrangente, que reúne 15 países,
2,1 bilhões de consumidores e 30%
do PIB mundial. Nos EUA, a gestão
Joe Biden pode resgatar o multilateralismo, com o fortalecimento de
órgão internacionais. Para a consultoria, a Europa deve ter ritmo lento
de recuperação no ano que vem.

Emplacamentos crescem pelo sétimo mês seguido
Em novembro, os emplacamentos de veículos novos, considerando todos os segmentos
(automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), registraram alta de 0,45%
sobre o mês de outubro. Este é o sétimo mês
consecutivo de alta nas vendas este ano.
De acordo com o levantamento da FENABRAVE, que tem como base os dados do
RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores, foram comercializadas 334.356 unidades, em novembro, ante
332.874, em outubro. Na comparação com
novembro de 2019 (345.351 unidades), a retração foi de 3,18%, o que coloca o mercado

em níveis de venda pré-pandemia.
“Mesmo com novembro tendo um dia útil
a menos (20 dias), em relação a outubro
(21 dias), a trajetória de alta do mercado se
manteve. Além disso, este crescimento fez
com que o penúltimo mês do ano registrasse o melhor resultado de 2020, em volume
de vendas, até o momento”, destaca o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.
No acumulado de janeiro a novembro de
2020, 2.799.712 veículos foram emplacados, o que representa retração de 23,62%
sobre o mesmo período de 2019 (3.665.298
veículos).
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Heliar fecha parceria com a Renault
A Heliar, marca de baterias líder entre as
montadoras com cerca de 90 anos de mercado, firmou uma parceria com o grupo
Renault, um dos maiores fabricantes de
veículos do mundo. Os produtos da marca
produzida pela Clarios, líder global em soluções de armazenamento de energia e maior
fabricante de baterias do Brasil, poderão ser
encontrados nas cerca de 300 concessionárias do grupo, que possui 120 anos de tradição, em todo o Brasil. O gerente nacional
de Vendas Heliar, Hugo Mundim, destaca
a importância dessa parceria para expandir
os pontos de venda das baterias da Heliar.

“Como temos Máster Franqueados em todo
o Brasil, conseguiremos oferecer agilidade
nas vendas diretamente para as concessionárias e expandir a parceria de sucesso que
já temos com a montadora”, relata.
Os veículos produzidos no Brasil pela Renault já saem de fábrica com as baterias da
Heliar. “A bateria é um dos itens avaliados
nas revisões realizadas pelos técnicos da
Renault e, no caso de necessidade de troca,
poderá ser encontrada diretamente em todas
as concessionárias do País”, destaca Arnaud
Mourebrun, diretor de Pós-venda na Renault do Brasil.

CAOA CHERY ARRIZO 6 é Reconhecido Como o Melhor Carro
Nacional de 1.2L a 1.6L
O CAOA CHERY Arrizo 6 foi
considerado o melhor carro
nacional de 1.2 a 1.6 litro pela
Associação Brasileira de Imprensa Automotiva (Abiauto).
A premiação, que está em sua
22ª edição, é uma das mais
tradicionais do setor e conta
com 43 eleitores, todos jornalistas especializados, de todas
as regiões do País.
Lançado em junho deste ano,
o Arrizo 6 trouxe mais design,
sofisticação e tecnologia ao
segmento de sedans. Seguindo
a proposta da CAOA CHERY
de oferecer ao consumidor
brasileiro veículos de alto valor agregado e extremamente
competitivos, o modelo conquistou seu espaço por reunir
personalidade e performance.

“Essa conquista demonstra, mais uma vez, a força
da CAOA CHERY no Brasil. Esse é o quarto prêmio
que conquistamos em 2020,
superando marcas e modelos tradicionais que atuam
no mercado nacional há décadas. Em apenas três anos
de história conseguimos
conquistar a confiança do
consumidor com produtos
marcados pela Qualidade,
Tecnologia e Design e serviços de venda e pós-venda
referências no setor, o que
nos dá ainda mais combustível para seguirmos inovando
e trazendo produtos ainda
melhores”, comenta Marcio Alfonso, CEO da CAOA
CHERY.

Assembleia On-Line aprova extensão
de mandato na FENABRAVE
Em Assembleia Geral virtual, realizada em 9 de
dezembro de 2020, as Associações de Marca presentes referendaram o pedido realizado por 48
associadas, que haviam encaminhado, por escrito, solicitação de extensão do atual mandato da
Presidência, Primeira e Segunda Vice- Presidências e da Diretoria da FENABRAVE, até o final
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ajudar Comprar e Vender!
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 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!

Siga-nos!
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Nova Ram 1500 Rebel

Potência, conforto e
desempenho de esportivo
A picape premium ostenta muita tecnologia, acabamento esmerado e luxuoso, muita
segurança e motor V8 HEMI que gera 400 cv. Em baixas rotações, quatro cilindros
são desativados, oferecendo economia de combustível

Luiz Eduardo Soares
Redator

E

sta picape surpreende em
todos os quesitos que se
exige de um veículos que
chega ao Brasil após receber 41
prêmios no mercado norte-americano. Primeira premium muscle
truck a ser oferecida em nosso
mercado, ela tem debaixo do capô
não apenas um motor, mas uma
lenda que atende pelo nome de
HEMI. Um V8 de 5,7 litros que
produz 400 cv de potência e 56,7
kgfm de torque, dados que fazem
a 1500 Rebel acelerar de 0 a 100
km/h em apenas 6,4 segundos.
Performance que já se destacaria
em um carro de passeio e que fica
ainda mais impressionante neste
caso, de uma picape full size com
quase 6 metros de comprimento
e que passa das 2,5 toneladas de
peso.
Produzida nos Estados Unidos,
em Michigan, ela entrega altas
doses de tecnologia, luxo, segurança, e versatilidade.

ma picape full size com quase 6 metros de comprimento

Com as entregas iniciais a partir
de abril, a Nova Ram 1500 Rebel
entrou em processo de pré-venda
das 100 unidades iniciais a partir
de 10 de dezembro, com o valor
de reserva de R$ 20 mil - valor a
ser abatido do preço total de R$
419.990. Em menos de 18 horas,

todas as reservas já tinha sido
efetuadas. Esse primeiro lote virá
com os pacotes opcionais Night
Edition (com acabamento escuro no emblema dianteiro, peito
de aço e rodas) e Level II (som
Harman Kardon, head-up display,
retrovisor interno digital e tam-

pa traseira multifuncional). Posteriormente, a picape poderá ser
comprada a partir de R$ 399.990,
sem os itens extras.
A carroceria tem cinco opções de
cor: Branco Bright, Cinza Maximum Steel, Prata Billet, Preto
Diamond e Vermelho Flame, sem-

07

18 a 25 de dezembro de 2020

Conectados para te ajudar comprar e vender!

pre com a parte inferior das portas
e para-lamas traseiro pintada de
preto. Por dentro, o revestimento
tem duas opções: preto com costuras brancas e detalhes imitando
aço escovado no volante, painel e
console central ou preto com costuras brancas e vermelhas e detalhes vermelhos
Tecnologia embarcada
Entre as exclusividades no mercado brasileiro estão o sistema de
áudio premium Harman Kardon
de 900 watts de potência, com
19 alto-falantes, um subwoofer
e sistema ativo de cancelamento
de ruídos. Também é primazia na
categoria o head-up display, que
projeta informações como velocidade, chamadas recebidas e coordenadas da rota no para-brisa à
escolha do motorista, mantendo-o com os olhos no caminho por
mais tempo. Outro ineditismo é o
retrovisor interno digital com uma
tela de LCD que, ao ser acionada,
apresenta a imagem em tempo
real de uma câmera voltada para
trás. Esses três itens fazem parte
do único pacote opcional Level II,
que inclui ainda a inovadora tampa da caçamba multifuncional.
Nenhuma outra picape no mercado (além da Ram 2500) tem uma
central multimídia de 12 polegadas, podendo ser dividida para
mostrar ao mesmo tempo duas
das muitas funções disponíveis.
Como navegação GPS embutida,
câmera 360°, comandos do ar-condicionado digital dualzone,
música em execução, entre outras. O sistema é compatível com
Android Auto e Apple CarPlay.
A lista de itens tecnológicos é longa e inclui ainda: conjuntos óticos
dianteiro (faróis principais e de
neblina) e traseiro (lanternas) de
LED, carregamento de smartphone por indução, freio de estacionamento elétrico (também inédito
em picapes no país), comutação
automática de farol alto e baixo,
sensores de chuva e crepuscular,
chave presencial com partida remota, tela colorida e configurável
de TFT de 7” no quadro de instrumentos, somente para citar alguns
deles.
HEMI V8
Com suas câmaras de combustão hemisféricas, que explicam o
nome de batismo, o histórico motor HEMI V8 de 5,7 litros combina o poderio de seus 400 cv de
potência e 56,7 kgfm de torque –
em faixa de potência ampla, suave e linear que evita a hesitação
e os picos dos motores turboalimentados.
Com a desativação de cilindros
(MDS), a central do motor corta
a alimentação de combustível, as
faíscas das velas e fecha as válvulas de admissão e escape em

Frente Robusta que impressiona

quatro dos oito cilindros durante
acelerações leves, como em velocidade de cruzeiro na estrada,
quando a potência total não é necessária O motor pode trabalhar
até 40% do tempo com metade
dos cilindros desativados.
A Ram 1500 está equipada com o
câmbio automático de oito marchas TorqueFlite totalmente eletrônico que, com ampla variedade
de relações de transmissão, mantém a rotação do motor na faixa
certa para a tarefa – seja em um
dia inteiro de condução off-road
ou em uma rodovia.
Sistema 4x4
Do tipo part-time, a caixa de
transferência BorgWarner 48-12
tem os modos 4x4 High e 4x4
Low (reduzida). O motorista comanda tudo eletronicamente, por
meio dos botões ao lado do seletor
rotativo do câmbio, no painel de
instrumentos. A Ram 1500 Rebel
pode rebocar 5.062 kg, a segunda
maior capacidade do Brasil, atrás
só da Ram 2500 (7.861 kg).
Além de itens como 6 airbags
(frontais, laterais e de cortina),
assistente de partida em rampa,
controles de tração e estabilidade
e de mitigação de rolagem da carroceria e freios a disco nas quatro
rodas com ABS e EBD, a Nova
Ram 1500 Rebel entrega um conjunto de equipamentos de segurança muito amplo.
Ela é a única picape do mercado
nacional com sistema semiautônomo de estacionamento paralelo
e perpendicular (Park Assist), que

Por dentro, o revestimento tem duas opções: preto com costuras
brancas e detalhes imitando aço escovado no volante, painel e console
central ou preto com costuras brancas e vermelhas e detalhes vermelhos

Nenhuma outra picape no mercado (além da Ram 2500) tem uma
central multimídia de 12 polegadas, podendo ser dividida para
mostrar ao mesmo tempo duas das muitas funções disponíveis.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

inclui sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros. A 1500 conta ainda com controle adaptativo
de velocidade (ACC) com frenagem automática de emergência e
detecção de pedestres, assistente
de permanência na faixa de rodagem (Lane Departure Warning
Plus), graças ao uso de assistência
elétrica na direção, e controle de
oscilação de reboque (TSC).
O que os ocupantes da Nova Ram
1500 Rebel têm de espaço interno
eles encontram de luxo e sofisticação. Um dos destaques se encontra olhando para cima: o enorme teto solar panorâmico, único
na categoria. Os bancos, o painel
de instrumentos e os painéis de
portas têm revestimento de couro,
com requinte de acabamento nunca visto em uma picape. Ainda falando dos assentos, todos contam
com aquecimento, sendo que os
dianteiros são ajustáveis eletricamente em 12 posições. O volante
multifuncional também é aquecido e os pedais têm regulagem elétrica de distância.
Outra característica interna na
qual a 1500 Rebel se sobressai é
a disponibilidade para carregar
aparelhos como telefones celulares e tablets. São nada menos que
9 saídas USB, sendo 4 do tipo C,
de carregamento rápido, além de
duas tomadas de 115 V.
Mais leve
A estrutura da Nova Ram 1500
passou por um trabalho longo
de redução de peso para reduzir
o consumo de combustível e aumentar sua capacidade geral.
Importante acrescentar que além
de contribuir com a redução de
peso, a tampa da caçamba da
Ram 1500 Rebel se destaca por
ter amortecimento na descida, auxílio na subida e abertura remota
pela chave. Sem falar da opção
da exclusiva tampa multifuncional, que pode ser aberta do modo
tradicional, para baixo, ou para os
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A suspensão calibrada para qualquer tipo de terreno, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD

lados, por ser dividida em duas
folhas assimétricas.
Mas a 1500 não conta apenas
com o leito da caçamba para se
carregar. No alto de suas paredes
laterais, os exclusivos compartimentos RamBox têm capacidade
de abrigar até 103,4 litros cada. O
espaço do lado esquerdo da carroceria dispõe ainda de tomada de
115 volts e iluminação.
Apesar do tamanho avantajado, a
Ram 1500 Rebel demonstra ótimas qualidades no em condições
off-road. Além da força de todo o
conjunto motriz, do motor HEMI
até a tração 4x4 com reduzida,
passando pelo câmbio de oito
marchas, a picape é equipada com
um pacote bem abrangente de
itens para o fora de estrada.
Fazem parte dele o controle de
descida (Hill Descent Control),
suspensões elevadas em 2,5 cm,
diferencial traseiro com bloqueio
eletrônico, pneus de uso misto de

A tampa da caçamba da Ram 1500 Rebel se destaca por ter amortecimento na descida, auxílio na subida e abertura remota pela chave

32 polegadas da Falken, montados em rodas de aro 18”, acerto
off-road da geometria traseira e
os amortecedores especiais com

reservatórios de óleo remotos da
Bilstein,
A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.#

O espaço interno impressiona, muito conforto para os ocupantes do
banco traseiro
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Aluguel de veículo Fiat ou
Jeep diretamente com a fábrica
Os clientes da montadora italiana já podem contar com o Flua!, um novo sistema para rodar
com carro 0KM sem tem que pagar o preço de aquisição do modelo. Trata-se do aluguel por
tempo pré-determinado
Luiz Eduardo Soares
Redator

O

ano de 2020 colocou o mundo em total ebulição e o setor automotivo teve todos os
seus pilares abalados. A produção
industrial e comercial está diante de
um dilema em que as ações até então
eram implementadas estão sendo revistas. Um novo paradigma surgiu
na pirâmide econômica de todo o
Planeta e, assim, novas formas de se
fazer negócios estão aflorando.
Agora, os compradores também já
estão tendo uma nova visão no momento de adquirir um bem de consumo e o automóvel se tornou um
‘objeto de consumo’ de custo muito
alto e nem todos estão dispostos a
investir uma boa soma de dinheiro
em sua aquisição.
Pensando em atender a essa fatia do
mercado consumidor que nasce a
Flua!, nova empresa de mobilidade
do grupo Fiat Chrysler Automóveis
(FCA) voltada para o serviço de
carros zero-quilômetro da Fiat e da
Jeep por assinatura, com contratação totalmente on-line.
Até 36 meses
A Flua! tem parceria com as redes

de concessionárias Fiat e Jeep e com
o Banco Fidis, e sua estreia será a
partir de 15 de janeiro, em 28 concessionárias de seis cidades de São
Paulo e em quatro concessionárias
da capital do Paraná, totalizando 32
unidades. Da marca Fiat, serão 24
concessionárias e oito da Jeep.

Com amplo portfólio, o cliente poderá escolher entre oito modelos da
Fiat (Argo, Nova Strada, Toro, Cronos, Grand Siena, Doblò, Fiorino e
Ducato) e dois da Jeep (Renegade e
Compass). Essa primeira fase corresponde a um projeto-piloto, com
duração de cerca de seis meses.
De acordo com a montadora, a Flua!
terá diferentes planos para consumidores com diferentes demandas. O
cliente poderá escolher entre 12, 24
e 36 meses, com franquias de 1 mil,

Conectados para te ajudar comprar e vender!

2 mil ou 3 mil quilômetros para rodar por mês. No site www.meuflua.
com.br será possível montar o modelo Fiat ou Jeep com opcionais e
cores, assim como já acontece na
compra do carro zero.
Contratação rápida
A contratação será simples e rápida.
Ao conectar a plataforma digital, o
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consumidor escolhe o modelo preferido. Depois, define cor, opcionais,
pacote de quilometragem e duração
do contrato. No passo seguinte, ele
informa os dados para a realização do cadastro com a validação
de e-mail e celular. Na sequência,
acontece a confirmação da intenção
de contratação junto ao concessionário. Para finalizar, a assinatura
do contrato é via e-mail. A retirada

Roger Corassa, diretor de Desenvolvimento de Rede da FCA

Serão 24 concessionárias e oito da Jeep

do veículo, produzido sob demanda
para o cliente, é feita na concessionária Fiat ou Jeep selecionada.
Ao longo da jornada de uso do carro, todos os serviços contidos no
contrato estarão acessíveis através

do aplicativo, entre eles, assistência 24 horas (veicular e residencial), agendamento de manutenção, consulta aos dados do veículo
contratado, gestão de multas, entre
outros.#

SEMINOVOS
Está na hora de você trocar o seu carro!

Até Papai Noel já
trocou o seu trenó

MAIOR ESTOQUE

SEMINOVOS

DE MINAS GERAIS
EM QUATRO ENDEREÇOS:
Av. Barão Homem de Melo, 2.683 - Estoril - BH | Av. Babita Camargos, 1.435 - Cid. Industrial - Contagem
Av. Antônio Carlos, 8.100 - Shopping Pampulha Mall - BH | Av. Nossa Senhora do Carmo, 2.780 - Sion - BH
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Mercado de Seminovos

Uma ‘tabelinha’ que funciona!
A AG Automóveis é administrada pelos sócios Aloísio Júnior e Gleyson Winster,
sendo que o primeiro é responsável pelo atendimento nas lojas e o segundo faz a
captação dos veículos que abastecem o estoque
Luiz Eduardo Soares
Redator

H

á pouco mais de dois anos,
surgia no Portal Auto Shopping uma das agências de
automóveis que está vivendo um
crescimento acelerado, já que já se
encontra no ‘top 10’ entre os mais de
400 estabelecimentos que comercializam veículos seminovos na Região
Metropolitana de BH.
O empreendimento é administrado
por Aloísio Júnior e Gleyson Winster e tem uma história muito interessante e pitoresca. Aloísio era vendedor de uma agência de automóveis e
Gleyson era diretor de uma fábrica
de ração para gado. Há 15 dias antes de a loja ser aberta os dois não se
conheciam. Dessa forma, apresentados por um amigo comum em 15
de agosto de 2018, a empatia entre
os dois foi imediata e resolveram investir em uma empresa revendedora
de automóveis seminovos. Surgia,
assim, a AG Automóveis, que foi
inaugurada no dia 1º de setembro
daquele ano. “Partimos do zero e
a loja foi aberta com 15 carros no
estoque. Para se ter uma ideia, nem
móveis tínhamos para receber os
clientes quando decidimos criar a
AG Automóveis e tivemos que adquirir tudo em tempo recorde”, relembra Aloísio Júnior.
Como no futebol
Assim, como num ataque de um
time de futebol o entendimento dos
atacantes é fundamental e é com
esse pensamento que os dois diretores trabalham na empresa. A ‘tabe-

Os sócios Aloisio Júnior e Gleyson Winster trabalho em conjunto faz a diferença

linha’ entre os dois é o segredo do
sucesso, já que as funções entre eles
são muito bem definidas: Aloísio é
responsável por toda a parte comercial da empresa, além do atendimento aos clientes que se dirigem às três
lojas da AG Automóveis.
Enquanto isso, Gleyson está percorrendo o interior do Estado em
busca de veículos que possam ser
adquiridos e incorporados ao estoque da empresa. Para isso, a inter-

AG Automóveis está localizada no Portal Auto Shopping

net e parceiros são fundamentais de 1.000 veículos desde sua inauna negociação.
guração. “Para 2020, nossa meta é
vender 600 automóveis e já entregaMeta
mos 580. Estamos muito pertos de
alcançarmos nosso objetivo”, fala
“Começamos com 15 carros em com entusiasmo Aloísio.
estoque e hoje temos 70 veículos, “O resultado de nossos esforços
o que prova que nossa estratégia pode ser percebido pela dedicação
está funcionando perfeitamente”, que eu e o Gleyson direcionamos ao
revela Aloísio. O diretor ainda in- nosso negócio. Nada é fácil, já que
forma que são vendidos entre 70 e matamos um leão por dia e no dia
75 carros mensalmente e que a AG seguinte aparece outro leão para ser
Automóveis já comercializou cerca morto”, explica.#
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Lançamento

Novo Corolla GR-S é inspirado
nos carros de competição
A Toyota se inspirou nos carros da marca que correm nas provas de Stock Car para
apresentar o Novo Corolla GR-S 2021, com itens da GAZOO Racing – divisão de veículos esportivos da montadora

Luiz Eduardo Soares
Redator

O

Novo Toyota Corolla GR-S
2021 não é exatamente o
mesmo carro que participa das competições brasileiras da
Stock Car. Aliás, esses bólidos das
pistas, que correm sob a marca
GAZOO Racing, serviram apenas
de inspiração para que o sedã japonês ganhasse adereços que esteticamente dão um visual bem agressivo
e esportivo. Mas para por aí, mesmo com a mecânica tendo sofrido
algumas alterações.
Com relação ao design exterior, o
veículo apresenta faróis de LED
com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas
(DRL) e faróis de neblina dianteiros de LED. Na traseira, o sedã
conta com spoiler exclusivo GAZOO Racing, lanternas de LED e
emblemas que identificam a versão
esportiva. Além disso, o veículo é
equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17” exclusivas e
emblemas que enfatizam a alma
GAZOO Racing. Para finalizar, retrovisores externos e o teto foram
pintados na cor preta metálica, e os
para-choques dianteiro e traseiro
contam com design diferenciado.
Todo esse conjunto garante um visual exclusivo, impactante, atraente
e sofisticado ao modelo.

Na traseira, o sedãconta com spoiler exclusivo GAZOO Racing, lanternas de LED e
emblemas que identificam a versão esportiva

Já no interior, o Corolla GR-S conta com acabamento interno todo
preto com partes revestidas de couro e ultrassuede, com costuras em
vermelho, bancos com logo Toyota
GAZOO Racing no encosto de cabeça, painel de instrumentos analógico com dois indicadores e tela de
TFT de 4,2” digital, colorida e personalizada, tapetes e volante com
o emblema da divisão esportiva da
marca, com acabamento em couro
na cor preta e costuras vermelhas.

Motor de 177 cv
Equipado com o já conhecido motor 2.0L Dynamic Force de ciclo
Atkinson flex, quatro cilindros em
linha, 16V e comando de válvulas variável inteligente VVT-iE, o
propulsor quando abastecido com
etanol, rende 177 cv de potência a
6.600 rpm, e 169 cv a 6.600 giros
quando abastecido com gasolina,
com torque máximo de 21,4 kgfm a
4.400 rpm em ambos os casos.

Já a transmissão é a Direct Shift de
10 marchas, que proporciona suavidade do CVT convencional com
a sensação de aceleração direta.
Na suspensão foram instalados defletores aerodinâmicos no assoalho,
braço estrutural ligado ao chassi,
novos amortecedores e molas, que
irão proporcionar ao condutor mais
rigidez ao conjunto sem sacrificar
o conforto. Além disso, a suspensão dianteira segue independente,
McPherson e na traseira, multilink,

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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O veículo é equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17” exclusivas e emblemas que enfatizam a alma GAZOO Racing

ambas com barras estabilizadoras.
O novo Corolla GR-S é equipado com central multimídia Toyota
Play com tela sensível ao toque de
8”, rádio AM/FM, função MP3,
entrada USB, Bluetooth, conexão
para smartphones e tablets por
meio do espelhamento Android
Auto e Apple Carplay.
O Corolla GR-S 2021 conta com
ar-condicionado integrado frio e
quente automático e digital, banco
do motorista com regulagem para
seis ajustes (altura, distância e inclinação), banco traseiro com descansa-braços central e porta-copos,
carregador por indução para celular
(wireless charger), direção eletro
assistida progressiva (EPS), espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico e externos eletro retráteis com regulagem
elétrica, faróis com acendimento
automático e ajuste de altura elétrico, sistema de partida por botão
(sem chave) com o logo GAZOO
Racing e sistema de destravamento
das portas por sensores na chave.

do Toyota Safety Sense usa a câmera e o radar de ondas milimétricas
para detectar veículos que circulam
nas ruas e estradas. Em determinadas circunstâncias, o Sistema de
Alerta de Mudança de Faixa (Lane
Departure Alert System - LDA) é
projetado para detectar desvios de
pista quando as linhas divisórias
são visíveis. Este sistema, quando é
ativado, detecta que o veículo está
se desviando inadvertidamente e o
sistema pode aplicar pequenos movimentos de correção no volante
para ajudar a mantê-lo na pista.
O Controle de Cruzeiro Adaptativo
(ACC) é um sistema semelhante ao
“cruise control” que permite a condução a uma velocidade constante
predeterminada, que usa o radar de
ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos à frente.
Faróis altos automáticos (AHB) são
um sistema de segurança projetado
para ajudar o motorista a ver mais
claramente à noite sem distrair ou-

Com relação ao design exterior, o veículo apresenta faróis de LED
com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas
(DRL) e faróis de neblina dianteiros de LED

tros motoristas. O AHB trabalha
com uma câmera a bordo para detectar os faróis dos veículos que se
aproximam e os faróis traseiros dos
veículos na frente e alterna automaticamente entre os faróis altos e
baixos em conformidade.
Disponível no mercado nacional no

final do primeiro trimestre de 2021,
o novo Corolla GR-S terá três cores disponíveis: novo Branco Lunar
(perolizado) com teto pintado em
Preto Eclipse (metálico), Vermelho
Granada (metálico) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico) e
todo Preto Eclipse (metálico).#

Nota máxima
O Toyota Corolla GR-S recebeu
nota máxima nos testes realizados
pelo Latin NCAP e chega com o
pacote Toyota Safety Sense.
O sistema de Pré-Colisão Frontal

Botão Start Stop com grafia GR-s

Na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos à frente
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