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Veja na página 06

A Nilauto comercializa picapes de todas
as marcas e modelos

Os mineiros estão aguardando para breve o serviço 
oferecido pela Volkswagen

Mais de 4 décadas em BH Carro por assinatura
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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!

Na contramão do mercado, que registrou que-
da nos emplacamentos de janeiro em relação 
ao mesmo período de 2020, a CAOA CHERY 
fechou o mês com saldo positivo. Foram 2.301 
veículos comercializados no primeiro mês do 
ano, contra 1.684 unidades vendidas em janei-
ro de 2020, crescimento de 36,6%. Na compa-
ração com dezembro, houve retração de 27%. 
Quando analisada a participação de mercado, 
no entanto, o resultado é positivo nos dois ca-
sos: a marca registrou 1,42% de market share 
em janeiro de 2021, contra 0,91% e 1,37% de 
janeiro e dezembro de 2020, respectivamente.
Os grandes destaques do período ficaram por 
conta dos SUVs Tiggo 5X e Tiggo 8. O pri-
meiro modelo segue sendo o líder de vendas 

da montadora e registrou 967 emplacamentos 
em janeiro. Ele também foi o 12º SUV mais 
comercializado do mês, segundo o ranking da 
Fenabrave, superando marcas e modelos tradi-
cionais no mercado nacional.
Já o Tiggo 8 teve 406 unidades comercializa-
das, reforçando sua importância dentro do por-
tfólio da montadora. “A chegada do Tiggo 8 é 
um dos grandes marcos da história da CAOA 
CHERY. Esse lançamento deu uma guinada na 
marca pois mostra que nossa capacidade em 
termos de tecnologia, de design e qualidade é 
muito alto. É a prova que temos muito o que 
oferecer ao mercado quando falamos em pro-
dutos de alto valor agregado”, analisa Marcio 
Alfonso, CEO da CAOA CHERY.

CAOA CHERY Vende 2.301 Veículos em JaneiroCAOA CHERY Vende 2.301 Veículos em Janeiro

Após cerca de um ano de testes 
em operações da Transportes Bo-
tuverá, de Rondonópolis (MT), o 
caminhão Mercedes-Benz Novo 
Actros 2651 6x4 foi totalmente 
aprovado. Tanto que o cliente ad-
quiriu 30 unidades deste modelo, 
juntamente com 8 do Axor 2544 
6x2, já entregues, o que reforça 
a presença dos extrapesados da 
marca na frota da empresa.
“Nós apostamos no Novo Actros 
2651 e, nesse período de testes, 
ele nos surpreendeu positiva-
mente, atendendo nossas expec-
tativas em relação a desempe-
nho, durabilidade, consumo de 
combustível e conforto para os 
nossos motoristas, que também 
estão muito satisfeitos”, ressal-
ta Adelino Bissoni, diretor exe-
cutivo da Transportes Botuverá. 
“Esse Mercedes-Benz é um ca-
minhão diferenciado. Com ele, 
a marca volta a ter um produto 

muito competitivo no setor do 
agronegócio, o que nos levou 
a escolher o Novo Actros 2651 
nessa renovação de frota”.
Os Novos Actros estão sendo 
utilizados principalmente para 
transporte de soja e milho, como 
também fertilizantes e defensi-
vos, pluma de algodão, açúcar, 
combustível, entre outros. Ope-
ram entre as fazendas da Botu-
verá e de clientes da empresa, 
fazendo a interligação com os 
portos de Miritituba e Bacarena, 
no Pará, além de indústrias de 
Rondonópolis.
Já os caminhões Axor 2544 aten-
dem empresas do Mato Grosso, 
como das regiões de Rondonó-
polis, Cuiabá e Lucas do Rio 
Verde, puxando especialmente 
containers até o Terminal Ferro-
viário de Rondonópolis, princi-
pal polo de infraestrutura logís-
tica do Estado.

A BMW do Brasil acaba de atingir o 
histórico número de 25 mil BMW Sé-
rie 3 produzidos em sua fábrica em 
Araquari, Santa Catarina. O modelo foi 
o primeiro a sair da linha de produção 
da fábrica, em 2014, quando estava na 
sexta geração.
Agora na sétima geração e com motor 
Flex Fuel, o BMW Série 3 tem produ-
ção nacional nas versões 320i GP, 320i 
Sport GP e 320i M Sport, em sete co-
res: Branco Alpino, Preto Safira, Cin-
za Mineral, Sunset Orange, Portimao 
Blue, Phytonic Blue e Prata Glacial.
O BMW Série 3 possui tecnologia Di-
gital Key, que foi desenvolvido com o 
apoio da equipe de engenharia BMW 
Grupo Brasil. Essa tecnologia facilita a 
abertura, o fechamento e a partida do 
carro por meio de smartphone ou smar-

twatch, sem necessidade de conexão 
com internet e com Sistema exclusivo 
de uso BMW.
“O BMW Série 3 é o carro premium 
mais vendido no Brasil e estamos con-
tentes em entregar qualidade e ajudar 
nossos clientes em realizar seus so-
nhos”, comemora Mathias Hofmann, 
diretor geral da fábrica do BMW Group 
em Araquari.
Em 2019, quando a fábrica de Araquari 
comemorou 5 anos, o ícone da marca, 
e que completou 45 anos ano passado, 
também foi o escolhido para ganhar 
uma edição limitada com apenas 24 
unidades do BMW 320i M Sport 5 Ye-
ars Edition.
A fábrica brasileira da marca produz 
atualmente, além do BMW Série 3, os 
modelos X1, X3 e X4.
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Combustível alternativo

O uso do Gás Natural Veicular 
é mais difundido nas grandes 
cidades e oferece ao proprie-

tário do veículo uma enorme econo-
mia, principalmente para quem roda 
o dia a dia do trânsito pesado, como 
táxis e por aplicativos. Há, ainda, o 
grande ganho para o meio ambiente, 
já que libera uma quantidade muito 
pequena de gases poluentes.
Diante dessa realidade, a Fiat inova 
mais uma vez e atende aos anseios 
do cliente que utiliza o carro como 
ferramenta de trabalho. Agora o 
Grand Siena 1.4, dotado de moto-
rização flex e preparado de fábrica 
para receber kit GNV, oferece ma-
nutenção da garantia original de um 
ano para kits de quinta geração insta-
lados por convertedores certificados 
pelo INMETRO – mais uma vanta-
gem inédita e exclusiva, que consa-
gra o Grand Siena como o sedan de 
melhor custo-benefício do mercado.

Siena Flex tem ótimoSiena Flex tem ótimo
desempenho com GNVdesempenho com GNV

Para quem roda no dia a dia nas grandes cidades, a Fiat oferece também o
Grand Siena 1.4 que pode funcionar com álcool, gasolina ou a mistura dos dois

combustíveis, além do Gás Natural Veicular

Luiz Eduardo Soares
Redator

O Fiat Grand Siena Attractive 1.4 já traz motor preparado para o GNV, com garantia de fábrica
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Reconhecido por sua versatilidade, 
combinando grande espaço interno 
e porta-malas de 520 litros (o que 
otimiza ainda mais a instalação dos 
cilindros de gás), o Fiat Grand Sie-

na Attractive 1.4 é o único veículo 
disponível no mercado que já traz 
de fábrica motor preparado para o 
GNV. Entre as modificações, o cabe-
çote do motor tem válvulas e sedes 

de válvulas que são produzidos com 
material mais resistente e com nova 
geometria, garantindo durabilidade 
e confiabilidade. O coletor de aspi-
ração foi projetado para receber na 
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posição correta os bicos injetores de 
gás. Isso traz mais segurança e maior 
rendimento para a conversão, pois 
melhora o enchimento do motor e a 
formação da mistura ar combustível. 
Estas modificações garantem a vida 
útil do motor bem como evitam uma 
maior depreciação do veículo para 
quem optar pela utilização de GNV. 

Despesa/km rodado

Lançado a partir de R$ 54.990,00, o 
Novo Grand Siena, que já foi apon-
tado como o sedan com melhor cus-
to de manutenção, apresenta uma 
das menores despesas por quilôme-
tro rodado do mercado e permite a 
recuperação do valor investido no 
Kit GNV em até seis meses – con-
siderando uma rodagem de três mil 
quilômetros por mês e dependendo 
do preço dos combustíveis. Entre os 
destaques, está a vantagem da manu-
tenção da garantia original de fábri-
ca. No Novo Grand Siena, ela é de 
um ano para o veículo total e de três 
anos para motor e câmbio quando a 
venda for pela Rede de Concessio-
nários Fiat.
O Novo Grand Siena Attractive 1.4 
também oferece um competitivo pa-
cote de equipamentos de série, que 

inclui ar condicionado, direção hi-
dráulica, vidros elétricos dianteiros 
com one-touch e sensor antiesma-
gamento, lane change (função auxi-
liar para acionamento das setas indi-
cando trocas de faixa), computador 
de bordo, predisposição para rádio, 
alertas de limite e manutenção pro-
gramada de velocidade, faróis bipa-
rábola e follow me home.

Para o dia a dia

O Novo Grand Siena foi desenvol-

vido sob medida pela Fiat para aten-
dar às necessidades de um público 
crescente e exigente: motoristas que 
utilizam o veículo como ferramenta 
de trabalho e precisam rodar largas 
distâncias diariamente com todo o 
conforto e segurança. Vale lembrar 
ainda que o GNV também terá uma 
importante expansão em sua oferta 
no Brasil. As reservas de pré-sal co-
locaram o País como o sexto maior 
detentor de reservas de gás no mun-
do, com novas fontes de extração e 
ampliação da rede de distribuição 

em todo o território nacional.
Em Minas Gerais, o Gás Natural 
Veicular é fornecido pela Gasmig, 
que atualmente é de propriedade da 
Companhia Energética de Minas 
Gerais S/A – CEMIG, tendo uma 
pequena participação acionária do 
Município de Belo Horizonte. 
Existe uma rede ainda acanhada de 
postos de combustíveis que ofere-
cem o GNV no estado e na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, o 
motorista pode contar com mais de 
30 unidades de abastecimento.#

O Grad Siena oferece bom espaço interno para cinco passageiros, graças ao seu entre-eixos de 2511 mm

O sedã é ideal para motoristas que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho e rodam grandes distâncias diariamente

O Siena conta com computador de bordo, além de alertas de limite de 
velocidade e manutenção programada 

Mesmo usando dois cilindros para GNV no porta-malas de 520L, ainda 
sobra bom espaço para bagagem
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Nilauto tem foco noNilauto tem foco no
comércio de picapescomércio de picapes

Com sede na cidade de Itabira e filial em Belo Horizonte, a empresa comercializa picapes de to-
das as marcas e modelos, sendo referência para quem quer comprar um veículo comercial leve

Revenda

Atualmente, no mercado na-
cional a preferência dos 
consumidores passou a mi-

grar para os comerciais leves como 
os utilitários esportivos e as picapes, 
principalmente aquelas com cabine 
dupla. É evidente que as picapes 
cabine simples ficaram quase que 
restritas ao trabalho efetivo, sendo 
utilizadas em transporte de cargas 
leves para a construção civil, entre-
gas de lojistas, carretos contratados 
e insumos para fazendas, além de 
outras atividades puramente profis-
sionais. Já as picapes com cabine 
dupla também passaram a ter um 
apelo familiar, já que transportam 
até cinco pessoas além de possuirem 
um bom espaço para cargas. Isto faz 
dessas picapes o objeto de desejo de 
um público que vem crescendo de 
forma acelerada entre os brasileiros.

Mais de quatro décadas

Em Belo Horizonte, mais precisa-
mente na avenida Cristiano Ma-
chado, nº 2225, no bairro Cidade 
Nova, encontra-se a filial da Nilau-
to Veículo, empresa que se espe-

Luiz Eduardo Soares
Redator
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A Nilauto possui em média 45 veículos em seu estoque e comercializa 25 unidades/mês

cializou na venda de picapes, que 
tem sua sede na cidade de Itabira. 
“A Nilauto se instalou na Capital 

quase simulteamente à abertura da 
sede em Itabira, isso há cerca de 45 
anos, e estamos instalados em pré-

dio próprio, em um dos principais 
corredores de revenda automotiva 
da cidade”, relata Christiano Ro-
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drigues, sócio-gerente da empresa.
A Nilauto possui um estoque mé-
dio de 45 picapes novas e semino-
vas de todas as marcas e modelos, 
e comercializa uma média de 25 
unidades ao mês. 
Christiano explica que a empresa 
recebe veículos em boas condições 
nas trocas pelas picapes e, quan-
do se trata de outros modelos que 
não sejam picapes, estes carros são 
repassados a revendas parceiras. 
“Trabalhamos com financiamentos 
de quaisquer bancos e chegamos a 

pagar até o valor da tabela FIPE nos 
carros que nos são ofertados em tro-
ca por um de nossos veículos, desde 
que estejam em boas condições de 
conservação”, diz Christiano.

Reposição difícil

Para o gerente, a reposição do 
estoque das empresas está muito 
difícil, já que quase não existem 
carros em oferta, reflexo da bai-
xa entrega de veículos 0KM por 
parte das montadoras, e a procu-

Christiano Rodrigues é sócio-gerente da Nilauto e prevê que a situação 
atual do mercado ainda demora para se normalizar

ra por novos veículos está acele-
rada. “Acredito que esta situação 
ainda permanecerá nesse patamar 
por mais algum tempo, pois a re-
cuperação da indústria está muito 
lenta. Creio que o mercado não se 
normalizará tão cedo”, prevê.
Ainda, segundo Christiano, a maior 

procura entre as picapes de maior 
porte está pela Toyota Hilux Die-
sel e quanto as compactas, a “que-
ridinha” dos consumidores é a Fiat 
Strada. “Em uma posição interme-
diária, está a Fiat Toro Diesel, já 
que é a única representante deste 
segmento”, finaliza.#



O serviço da Volkswagen chega em O serviço da Volkswagen chega em 
breve a Minas Geraisbreve a Minas Gerais

O sistema de contratação de veículos por assinatura da montadora existe somente em São 
Paulo como projeto piloto, mas em breve outras cidades poderão contar com o serviço

Carro por assinatura

De acordo com a Volkswa-
gen, essa forma alternativa 
de contratação de uso de um 

veículo deve estar à disposição dos 
mineiros nos próximos meses. 
Com adesão crescente, o VW Sig-
n&Drive, serviço de assinatura com 
contratação on-line criado para aten-
der a maneira contemporânea de 
consumir carros, ganha mais um mo-
delo da Volkswagen em seu portfó-
lio: o VW Nivus.
Além de T-Cross, Tiguan, Jetta e Virtus, 
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Da Redação

to e emplacamento), seguro, ma-
nutenção preventiva e franquia de 
1.800 km para rodar por mês.
O programa é desenvolvido em parce-
ria com a Assobrav e com a Fleet So-

lutions Brasil, empresa da Volkswa-
gen Financial Services que atua na 
terceirização e gestão de frotas. Esta 
fase piloto do programa tem duração 
até o fim dos estoques.#

Volkswagen T-Cross

Volkswagen VirtusVolkswagen Tiguan-2021

O Vokswagen Nivus é o mais novo modelo oferecido pela montadora no sistema de contratação por assinatura 

a Volkswagen do Brasil, em parceria 
com a Volkswagen Financial Services e 
Assobrav, inclui o VW Nivus Highline. 
Atualmente, o VW Sign&Drive está 
disponível no estado de São Paulo, com 
planos para expandir para outras praças 
ainda este primeiro semestre.

Como funciona

O programa VW Sign&Drive per-
mite que o cliente assine de forma 
digital, no website da VW, o serviço 
por um período de um ou dois anos 
(a depender do modelo escolhido) e 
possa usufruir um veículo Volkswa-
gen. Estão inclusos na assinatura: 
documentação (IPVA, licenciamen-
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Automóveis Mercedes-BenzAutomóveis Mercedes-Benz
com tela de cinemacom tela de cinema

A montadora alemã passou a utilizar o equipamento MBUX Hyperscreen com tela curva no inte-
rior de alguns de seus modelos, ocupando praticamente toda a largura do veículo 

Entretenimento

Visualmente impressionante, 
radicalmente fácil de operar 
e extremamente ansioso por 

aprender, o MBUX Hyperscreen 
é um dos destaques do Mercedes-
-Benz EQS. Ele representa a inteli-
gência emocional do modelo sedã, 
totalmente elétrico da Mercedes-
-Benz, unidade formada pela grande 
tela curvada se estende por quase 
toda a largura, entre as colunas A 
esquerda e direita. Além de seu ta-
manho impressionante, a alta quali-
dade e o design também causam um 
efeito impactante. Esse visual com 
estética high-tech mostra a dimen-
são emocional do sistema MBUX 
Hyperscreen. Somada a isso, figura 
a inteligência artificial com um sof-
tware capaz de aprender, o display 
e o conceito operacional se adaptam 
completamente ao seu usuário e são 
capazes de oferecer sugestões per-
sonalizadas para numerosas funções 
de infoentretenimento, conforto e 
do funcionamento do veículo.

Da Redação
Sistema ‘aprendiz’

Graças à chamada ‘camada zero’, 
o usuário não precisa pesquisar em 
submenus ou dar comandos vo-
cais. As aplicações mais importan-
tes são sempre disponibilizadas de 
forma situacional e contextual no 
nível superior visualizado. Dessa 
forma, numerosos passos opera-
cionais foram eliminados para o 
condutor.  E não apenas para ele: o 
MBUX Hyperscreen também fun-
ciona como uma atenta assistente 
para o passageiro da frente, que 
tem seu próprio display e área de 
operação.
O MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) simplificou radical-
mente a operação de um Merce-
des-Benz. Apresentado em 2018 
no atual Classe A, o sistema equipa 
mais de 1,8 milhão de automóveis 
Mercedes-Benz presentes nas es-
tradas do mundo inteiro. A divisão 
de Vans também está utilizando o 
sistema MBUX. Há alguns meses, 
a segunda geração desse sistema 
capaz de aprender estreou na nova 
Classe S. O próximo grande pas-
so, agora, é dado no novo Merce-
des-Benz EQS e central MBUX 
Hyperscreen.# 

De acordo com a Mercedes-Benz, o sistema MBUX é capaz de aprender novas funções a partir da repetição de uso 
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Portal Auto Shopping

PARA 
VOCÊ

COM
PLETOCOM
PLETOPARA 

VOCÊ
aproveitar 
a liberdade 
do seu 
novo carro.

(31) 3419.6000          
Av. Pedro II, 1.900

Conquiste seu 
novo carro!

www.portalautoshopping.com.br 

As MELHORES LOJAS e um 
dos maiores estoques de BH.
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Para quem gostaPara quem gosta
de aventurasde aventuras

O aplicativo Jeep Trilhas é ideal para quem quer se aventurar
por caminhos e trilhas de terra pelo Brasil afora, dentro da ação

da marca “Aventura Sem Filtro” 

Aplicativo

O aplicativo Jeep Trilhas foi 
lançado em outubro do 
ano passado com roteiros 

por todo o Brasil com trilhas para 
veículos 4x4 e 4x2. Ele é integra-
do com aplicativos de mapas au-
xiliando os aventureiros em suas 
viagens. O recurso mostra pelo 
percurso imagens da região, bem 

Da Redação
como duração, distância, com-
plexidade, pitstops, avaliações 
de outros usuários, entre outros 
itens.
O app ainda oferece descontos 
de até 20% em estabelecimentos 
parceiros, como restaurantes e 
hotéis, já que ele é incorporado 
ao ecossistema Jeep Nation, clu-
be de relacionamentos e bene-
fícios da marca. O Jeep Trilhas 
também traz uma prosta de gami-
ficação aos usuários. Ao concluir 
uma trilha, a pessoa ganha uma 
medalha virtual e vai acumulan-

do badges para converter em prê-
mios. Gratuito, o app está dispo-
nível nos sistemas operacionais 
Android e iOS.

Experiências

Trilhas, cachoeiras e paisagens 
de tirar o fôlego. Estes ingredien-
tes que uma boa aventura preci-
sa ter para se conectar a nature-
za podem ser vistos na viagem 
das influenciadoras digitais Gaia 
Vani e Luisa Galiza. As duas fi-
zeram o percurso a bordo de um 
Jeep Wrangler por intensos 10 
dias explorando a Chapada Dia-
mantina (BA) e utilizando o app 
Jeep Trilhas ao longo de 2.200 
km. O resultado dessa aventura 
pode ser conferido em um mini 
doc sobre a expedição Off Road 
pelo aplicativo no perfil da Jeep 
no Instagram.
Durante a viagem, elas desbra-
varam todo o roteiro realizando 
diversas atividades, como trilhas, 
trekking, mergulho em cachoei-
ras e descida de 10 km do rio Pa-
raguaçú (Nova Redenção - BA) 
em Stand Up Paddle até chegar 
na Pedra da Arara. Elas ainda 
conheceram a cachoeira do Bu-
racão, em Ibicoara (BA), e subi-
ram o Pico do Itobira com 1.987 
metros de altura, em Rio de Con-
tas (BA), em uma caminhada de 
aproximadamente três horas, na 
região em que estão localizados 
os três picos mais altos do Nor-
deste.
A viagem das influenciadoras faz 
parte do projeto “Aventura Sem 
Filtro”, uma iniciativa da área de 
conteúdo da Jeep que tem o ob-
jetivo de dar visibilidade e voz 
às pessoas, tudo isso abordo dos 
SUVs mais desejados do merca-
do e mostrando as paisagens mais 
encantadoras do País.#
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