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Veja na página 07

A Moriah Seminovos se reiventou ao criar o 
delivery de carros para toda MG

A rede Carbig.com segue a tendência do mercado 
nacional e registra aumento de vendas
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Notas

Honda inicia vendas do sedã de Honda inicia vendas do sedã de 
luxo Legend com a nova tecnologia luxo Legend com a nova tecnologia 
Honda SENSING EliteHonda SENSING Elite

Nova linha de produtosNova linha de produtos
automotivos Brasiluxautomotivos Brasilux
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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!

Para quem curte dirigir ouvindo uma boa música, a Volkswagen integrou o Spoti-
fy ao sistema multimídia de seus veículos. A parceria entre o serviço de streaming 
mais popular e usado do mundo chega para complementar a experiência dos clien-
tes no VW Play, que atualmente conta com sete opções de aplicativos, oferecendo 
conteúdo e serviços exclusivos dentro do veículo. 
Outra novidade é a atualização da loja de aplicativos da Volkswagen, a VW Play 
Apps. Essa nova versão pode ser baixada pela “nuvem” e torna o sistema mais 
robusto e pronto para receber novos aplicativos.
O aplicativo no VW Play oferece sinergia com a conta do usuário no Spotify. 
Com isso, ao marcar como “favorita” uma música que está tocando no VW Play, 
essa ação será executada na conta do usuário, ou seja, ao abrir o aplicativo no 
smartphone ou qualquer outro dispositivo de tecnologia posteriormente, a música 
clicada no VW Play também estará marcada como “curtida” lá.
O cliente também escolhe a forma que for mais conveniente para controlar o apli-
cativo no VW Play. Comandos no volante, ícones na tela do rádio ou funções do 
smartphone: tudo está integrado.#

Spotify integrado ao multimídia dos carros VWSpotify integrado ao multimídia dos carros VW

A Honda Motor Co., Ltd. dará iní-
cio às vendas no Japão, na moda-
lidade Leasing,  do novo modelo 
Honda Legend equipado com a 
tecnologia Honda SENSING Eli-
te. Empenhada em concretizar 
uma sociedade livre de aciden-
tes de trânsito, com base em seu 
slogan “Segurança para todos”, 
a Honda está há muito tempo na 
vanguarda global da pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias 
de segurança. Com a visão de en-
corajar as pessoas a explorar seus 
interesses e a desfrutar de um fu-
turo no qual todos possam ir e vir 

livremente, com total paz de espí-
rito, a Honda apresenta o sedã de 
luxo Legend equipado com o novo 
sistema Honda SENSING Elite, 
que representa um novo patamar 
na área de tecnologias avançadas 
de segurança.
O Honda SENSING Elite é uma 
versão do Honda SENSING, o pa-
cote de segurança avançada e de 
tecnologias de assistência ao con-
dutor atualmente disponível para 
veículos Honda em todo o mundo. 
O nome “Elite” representa as tec-
nologias de excelência incluídas 
nesta mais recente versão.

O mercado de produtos para repintu-
ra automotiva iniciou o ano de 2021 
tendo como novidade a nova linha 
da marca Brasilux. São primers, 
vernizes, massa poliéster e adesivos 
plásticos de alto desempenho, com 
secagem rápida e de fácil aplicação, 
garantindo aos profissionais do seg-
mento um excelente custo-benefí-
cio. De acordo com a marca, foram 
desenvolvidos nove produtos que 
atuam desde a preparação do reparo 
no veículo até o acabamento final. 
Por serem produtos de base solvente 

Poliuretano, são mais resistentes às 
intempéries, oferecendo maior dura-
bilidade à repintura.
A Brasilux implementou em 2021 a 
estratégia de um plano de expansão 
e modernização de suas instalações e 
processos industriais. A empresa tem 
como objetivo se tornar em um prazo 
de até cinco anos a maior fabricante 
de tintas deste segmento no ranking 
nacional. Atualmente a companhia 
tem cinco fábricas: três em Matão 
(SP), uma em São Carlos (SP) e uma 
no Paraguai.#



Os clientes dos carros conectados Chevrolet equipa-
dos com o sistema OnStar acabam de ganhar mais 
um benefício: 14 meses de mensalidade grátis na 
contratação do adesivo Veloe. O dispositivo permite 
ao veículo passar por cancelas com pagamento au-
tomático de todos os pedágios em rodovias e mais 
de 400 estacionamentos de rua, shoppings, aeropor-
tos, hospitais e centros comerciais pelo país.
A parceria entre OnStar e Veloe já está ativa e a soli-
citação do benefício pode ser feita tanto no momen-
to da compra do veículo na concessionária, como 
por meio de uma landing page no site da Chevrolet. 
Importante ressaltar que todos os veículos da mar-
ca equipados com o sistema OnStar são elegíveis a 
participar desta ação, sejam eles novos ou usados. 
Atualmente quase toda linha Chevrolet oferece o 
sistema OnStar, que soma mais de 215 mil carros 

conectados ativos no país.
Após a adesão ao benefício, o adesivo é enviado 
para o endereço apontado pelo consumidor, que 
também receberá as devidas instruções para fazer a 
ativação e a colagem na parte interna do para-brisas 
do automóvel.
“Durante o período de isenção proporcionado pela 
parceria o cliente OnStar só paga as passa-
gens em pedágios e estacionamentos que 
fizer. Viemos para trazer mais uma facili-
dade a eles, que gostam de estar conecta-
dos e ter o controle do seu carro na palma 
da mão. Com Veloe, o motorista pode fa-
zer a gestão de suas passagens e gastos de 
forma 100% digital, seja pelo aplicativo 
ou site”, finaliza André Turquetto, diretor 
geral da Veloe.

Onstar e Veloe anunciam parceria para oferta de adesivo de Onstar e Veloe anunciam parceria para oferta de adesivo de 
pagamento automáticopagamento automático
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Lançamento

A montadora alemã apresen-
tou no Brasil o novo Mer-
cedes-Benz GLA 200 AMG 

Line sob o mote “um design arro-
jado para dominar a cidade”. Con-
tando com este lançamento, a mar-
ca oferece oito diferentes SUVs 
Premium ao consumidor brasilei-
ro, ou seja, os modelos GLC, GLC 
Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, 
G, o recém lançado GLB e agora 
o novo GLA.
A sigla AMG se refere ao bra-
ço esportivo da Mercedes-Benz 
e isso pode ser sentido no novo 
GLA. Todas as suas linhas foram 
pensadas para trazer ao cliente e a 
quem o admira nas ruas uma per-
cepção de quem realmente domi-
na as cidades.
O modelo cresceu e passou a ter 
maiores dimensões na altura, lar-
gura e, principalmente, entre-ei-
xos, estes responsáveis diretos 

Requinte e alto desempenho Requinte e alto desempenho 
neste SUV de luxoneste SUV de luxo

A Mercedes-Benz acaba de lançar o novo GLA 200 AMG Line, um utilitário esportivo que carre-
ga muita esportividade, conforto e novidades tecnológicas, tendo como foco o público urbano

Luiz Eduardo Soares
Redator

A Mercedes-Benz criou este SUV pensando no público urbano que gosta de carros esportivos sem perder o requinte

pelo grande espaço interno.

Aspecto externo

Na dianteira, os destaques vão para 

o capô com vigorosos “power-
domes”, os faróis de led de alta 
performance de design único e a 
grade em estilo diamante com pins 
cromados, que oferece um visu-

al mais esportivo e exclusivo. As 
barras de teto cromado em com-
binação com os acabamentos ex-
ternos dos para-lamas na cor preta 
trazem a identidade inconfundível 
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Os para-lamas recebem acabamentos na cor preta e as rodas AMG de 20’ dão o toque de esportividade

de um SUV. E as rodas AMG de 
20’ acrescentam o toque de um 
verdadeiro SUV de visual esporti-
vo. As lanternas traseiras em Led 
são divididas em duas partes, fa-
cilitando o acesso ao porta-malas 
e incrementando a percepção de 
amplitude e estabilidade.
O novo GLA impressiona com 
mais espaço interno. O acesso ao 
porta-malas é ainda mais confortá-
vel com a soleira mais baixa. As 
opções de rebatimentos dos encos-
tos tornam o novo GLA um veí-
culo de transporte flexível para o 
uso diário, saindo de 435 litros, na 
área normal do porta-malas, indo 
até 1.430 litros, com os assentos 
traseiros rebatidos.

Pacote AMG Line

O novo GLA 200 AMG Line tem 
como equipamento de série os 
Pacotes AMG para Exterior e In-
terior, tornando a experiência a 
bordo, e fora dele, um momento 
único. Fazem parte desses pacotes 
os seguintes itens:
Pacote AMG Exterior: Grade fron-
tal diamante com pins cromados; 
para-choques exclusivos; rodas 
exclusivas AMG de 20’; acaba-
mentos cromados nas maçanetas e 
linhas laterais das janelas.
Pacote AMG Interior: volante 
multifuncional com base achata-
da; pedais cromados esportivos; 
molduras de acabamento interno 
em visual de fibra carbono; ban-
cos esportivos com acabamento 
Ártico e Dinâmica (material usa-
do em F1, que traz mais aderên-
cia) e tapetes AMG.
O interior ficou ainda mais digital. 
O grande destaque vai para as duas 
telas de alta resolução com 10,25” 
no quadro de instrumentos e con-
sole central, que em conjunto com 
o sistema MBUX - Olá Mercedes 

O pacote AMG traz volante multifuncional com base achatada, pedais 
cromados e acabamento em fibra de carbono

Os bancos possuem regulagens elétricas e o ar condicionado é dual 
zone. A recarga do celular é feita sem cabo
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veículo estacionado, o sistema 
Urban Guard, faz o monitora-
mento do veículo e informa ao 
condutor, quando acontecem si-
tuações como tentativa de rou-

bo, colisão estacionado e se for 
guinchado. 
O novo recurso de série é a fun-
ção “lava-rápido” especialmente 
útil em um SUV, que prepara o 

- facilita a vida a bordo, utilizan-
do comandos via tela touchscre-
en, touchpad no volante e console 
central e por voz. Tudo isso para 
que o acesso as funções de entrete-
nimento, integração de smartpho-
nes e ajustes gerais sejam ainda 
mais rápidas e intuitivas.
O SUV ainda conta com acesso 
sem chaves KEYLESS-GO (par-
tida, portas e porta-malas), pacote 
de estacionamento ativo PARK-
TRONIC e câmera de ré, bancos 
dianteiros com ajustes elétricos e 
memória, teto solar panorâmico, 
ar condicionado Thermotronic de 
duas zonas e carregador sem fios 
para celular no console central.

Pacote de Alarmes

O tradicional pacote de alarmes 
traz mais uma inovação: com o 



veículo para a lavagem com reba-
timento dos retrovisores externos, 
as janelas laterais e o teto solar 
são fechados, suprime a informa-
ção do sensor de chuva para que 
as palhetas fiquem desligadas na 
lavagem, os alertas de Parktronic 
são suprimidos, aciona o controle 
do clima para o modo de recircu-
lação de ar e, após oito segundos 
e ativa a imagem frontal da câme-
ra para auxiliar o motorista ao di-
rigir no lava-rápido.
Os sistemas que compõem o Mer-
cedes-Benz Intelligent Drive são 
os primeiros passos para o uni-
verso dos veículos autônomos. 
São inúmeros sensores, câmeras 
de vídeo, câmeras infravermelho 

e radares de longo e curto alcance 
que auxiliam ativamente na fun-
ção de dirigir. Fazem parte do sis-
tema as seguintes funções: assis-
tente ativo de distância Distronic, 
assistente de frenagem, assistente 
de ponto cego, auxílio à direção 
evasiva, assistente de direção, as-
sistente de desembarque  e paco-
te de estacionamento Parktronic 
com câmera de ré. 

Eficiência e desempenho

O novo GLA 200 AMG Line é 
equipado novo motor turbo de 4 
cilindros e 1.3 litros. São 163 cv e 
25,5 kgfm de torque à disposição 
em qualquer situação. Algumas 
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O porta-malas possui espaço para cargas de 435 a 1.430 litros, depen-
dendo da posição dos bancos traseiros

Sensores e câmaras do sistema Mercedes-Benz Intelligent Drive auxi-
liam ativamente na função de dirigir

das principais características des-
se novo motor são o comando de 
válvulas inteligente Camtronic e a 
tecnologia de construção dos pro-
cessos de Nanoslide (ferro-carbo-
no) e Conicshape (esmerilagem), 
reduzindo o atrito e aumentando a 
eficiência dos cilindros do motor.
O modelo é equipado com o já 
reconhecido câmbio automático 
de 7 velocidades 7G-Tronic DCT 
de dupla embreagem, que oferece 
trocas mais rápidas e suaves, uma 
vez que a marcha seguinte já está 
pré-engatada.
Em combinação, o condutor ainda 
pode escolher entre três programas 
de condução por meio da tecla Dy-
namic Select no console central: 

Eco, Comfort, Sport e Individual.
São diferentes programas de con-
dução com opções de configura-
ção para o motor, transmissão, 
direção e ESP por exemplo. No 
modo “Sport” o veículo é mais 
dinâmico e no “Comfort” sua con-
figuração é muito equilibrada. O 
modo “ECO”, por outro lado, co-
loca a ênfase na eficiência máxima 
e economiza combustível, pois o 
motor automaticamente trabalha 
somente com dois cilindros em ro-
tações baixas.
O novo GLA 200 AMG Line já 
se encontra à disposição dos con-
sumidores nas concessionárias 
Mercedes-Benz, ao preço de R$ 
325.900,00.#
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Acabaram as vendas por PCD?Acabaram as vendas por PCD?
Desde o dia 2/3, a isenção de IPI (imposto federal) sobre o valor dos carros para PCD passou a 

ter um teto de R$ 70 mil. A isenção relativa ao ICMS (estadual) vai até 31/3

Tributação

Até o dia primeiro de março, 
as pessoas com deficiências 
físicas que dificultam o ato 

de dirigir um veículo faziam jus a 
descontos referentes a isenções tri-
butárias ao adquirir um automóvel: 
Imposto Sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) de responsabilidade da 
União e Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
cobrado pelo Estado.
Já, a partir do dia seguinte (02/03), 
o presidente da República assinou 
e publicou a Medida Provisória 
1.034/2021 que limita a R$ 70 mil 
o valor dos carros para PCD com 
direito à isenção de IPI. O grande 
problema está neste valor, pois no 
mercado brasileiro são raríssimos 
os carros automáticos, item pratica-
mente obrigatório para esses com-
pradores, que estejam com valores 

Luiz Eduardo Soares
Redator

ou superiores a 2.0L de cilindrada 
cúbica, além de terem no mínimo 
quatro portas. Também, precisam 
usar combustível de origem reno-
vável ou ser híbridos ou elétricos. 
Com esses quesitos, torna-se quase 
impossível encontrar um automó-
vel abaixo de R$ 70 mil. Caso esse 
limite fosse corrigido pela Confaz, 

seguindo a inflação do período, terí-
amos hoje algo em torno de R$ 150 
mil. Como isso não ocorreu, pode-
mos dizer que praticamente o PCD 
deixou de existir.
O Congresso Nacional ainda vai 
apreciar a Medida Provisória, que 
já entrou em vigor na data da pu-
blicação.#
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O veículo a ser vendido por PCD deve ser 0KM, possuir câmbio automá-
tico e ter no mínimo quatro portas

abaixo desse limite. Dessa forma, 
praticamente se extingue os benefí-
cios para os PCD.
Na realidade, além da isenção do 
IPI, a do ICMS para compra de car-
ros por PCD deveria ter acabado em 
31/12 do ano passado, mas o Conse-
lho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) decidiu alterar essa data 
para 31 de março de 2021. Assim, 
em 01/04, o teto de R$ 70 mil pas-
sa a valer também como limite para 
isenção da cobrança de ICMS des-
ses veículos.

Sem correção

Esse limite foi estipulado em 2009 
e não houve nenhuma revisão pos-
terior sobre o valor determinado. 
Dessa forma, com os seguidos au-
mentos nos preços dos veículos, 
tornou-se inviável a compra de um 
carro por PCD.  
A Legislação prevê que os carros 
que se enquadram no regime de 
isenção para PCD devem ser novos 
e equipados com propulsores iguais 
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A Moriah oferece o veículo através de mídias digitais e o entrega na casa do cliente, sem custos adicionais 

Delivery

Existe um entendimento filo-
sófico que diz: “Em época 
de crise surgem excelentes 

soluções”. E uma dessas soluções 
veio quando o prefeito de Belo Ho-
rizonte decretou o fechamento do 
comércio e o isolamento social por 
causa da pandemia provocada pelo 
coronavírus. Essa situação deixou 
todos os comerciantes ‘atordoa-
dos’, sem saber o que fazer diante 
dessa nova realidade. Isso incluía 
os lojistas especializados na ven-
da de automóveis. Era preciso se 
reinventar.
Por este prisma, o empresário Wal-
ter Alves de Souza Júnior, titular 
da Moriah Seminovos, teve a bri-
lhante ideia de oferecer o veículo 
por meio da mídia digital e levá-
-lo até à casa do futuro compra-
dor. Seria uma espécie de delivery, 
modalidade muito utilizada na 
entrega de alimentos rápidos, ou 
seria uma reedição de uma prática 
usada há 100 anos no Brasil, a mo-
dernização dos serviços dos mas-
cates ambulantes? Pouco importa 
a semelhança, já o que interessa é 
que a atividade funcionou perfei-
tamente.

Mensagem na WSN TV do Carro

Walter tem experiência de sobra, 
uma vez que está no ramo de co-
mércio de veículos há 24 anos. 

Entrega direta do automóvel Entrega direta do automóvel 
em domicílioem domicílio

A Moriah Seminovos foi a precursora em levar o veículo até o cliente quando o comércio de BH 
foi fechado por determinação de decreto do Prefeito, em março de 2020

Luiz Eduardo Soares
Redator

“Trabalhei com carros desde os 18 
anos, chegando a ocupar o cargo 
de gerente do grupo Carbig por 11 
anos, passando por vendedor, ava-
liador e supervisor de vendas dire-
tas”, relata o executivo.
Hoje, como diretor-proprietário da 
Moriah Seminovos, empresa que 
comercializa 25 veículos por mês, 
entre automóveis e SUVs, com 30 
veículos em estoque, Walter re-
lembra o sufoco que a cidade viveu 
há um ano. “Com tudo parado, não 
sabíamos como agir. Então eu tive 
uma ideia e chamei a WSN TV do 
Carro para gravar uma mensagem 
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na qual eu garanti que entregaria o 
veículo ao comprador de qualquer 
cidade de Minas Gerais, sem custo 
extra para o cliente. Eu preparava 
um vídeo com um test drive virtu-
al, mostrava o carro em detalhes e 
indicava até os defeitos nele exis-
tentes. Enviava este material, jun-
tamente com a proposta, aos inte-
ressados”, explica.

Cerca de 100 veículos

E a nova forma de vender carros 
funcionou. Walter Alves chegou 
a entregar cerca de uma centena 
de veículos pelas mais diversas 
cidades mineiras, inclusive em al-
gumas a mais de 600 km de dis-
tância, como foi o caso de Tupa-
ciguara e Serra dos Aimorés. “Nós 
íamos com dois veículos, o que 
seria entregue ao comprador e ou-
tro para voltar, pois naquela altura 

não seria seguro viajar de ônibus 
por causa do risco de infecção pelo 
coronavírus. Em todas nossas via-
gens pelo interior mineiro tivemos 
apenas uma negativa, em que o 
cliente desistiu da compra. Che-
gamos a entregar até três veículos 
em um mesmo dia em três cidades 
diferentes”, relembra.
O sucesso da Moriah Semino-
vos na venda de veículos duran-
te a pandemia foi tão grande que 
Walter reunia o pessoal de outras 
revendas e revelava a forma em 
que estava trabalhando, o que 
foi de grande valia a todos os lo-
jistas do Portal Auto Shopping, 
onde a empresa funcionava, e até 
para os comerciantes de outros 
endereços.
Atualmente, a Moriah Semino-
vos se expandiu e se encontra na 
avenida Pedro I, nº 1030 no bair-
ro Itapoã.#

O sucesso da Moriah fez com que Walter Alves prestasse ‘consultoria’ a 
outras revendas de seminovos 



15 05 a 12 de março de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



1605 a 12 de março de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

Revendas

O mercado de carros semi-
novos está em plena ex-
pansão no país seguindo 

na contramão da crise econômica. 
A Federação Nacional de Distri-
buição de Veículos Automotores 
(Fenabrave) divulgou no dia 3 de 
março que a transação de veículos 
usados comerciais leves apresen-
tou alta de 15,10% em fevereiro 
(876.306 unidades) na compara-
ção com o mesmo mês de 2020 
(761.333 unidades).
Felpe Pessoa, diretor da rede Car-
big.com explica: “É um cenário 
de mão-dupla. O carro seminovo 
tem um melhor custo-benefício e 
muitos consumidores que estavam 
procurando um zero km optaram 
pela compra do usado. Em con-
traposição, outras pessoas estão se 
desfazendo dos seus veículos para 
aplicar em algum investimento ou 
pagar uma dívida”.
Na rede de seminovos Carbig.
com, empresa do Grupo Carbel, 
o setor de compras de veículos 
seminovos foi reestruturado para 
atender à alta demanda. A empresa 
registrou 20% de crescimento nas 
compras de veículos seminovos de 
clientes somente no mês passado. 
Com o maior estoque de semino-

Mercado de seminovosMercado de seminovos
continua aquecido continua aquecido 

Venda de seminovos em fevereiro mostra alta de 15,10% na comparação com o mesmo mês de 
2020. Diretor da Carbig.com explica as reações do setor diante da pandemia

Da Redação

Felipe Pessoa, diretor da Carbig.com, maior rede de carros seminovos de Minas Gerais

Fotos: Edy Fernandes

vos do estado, a rede que está em 
plena expansão, está com amplo 
apetite de compra. Para Pessoa, a 
fórmula para a empresa comprar 
bem e garantir preço justo para os 
clientes é simples.
“A Carbig é uma empresa que 
conta com a confiabilidade do 
Grupo Carbel, que está no mer-
cado de automóveis há mais de 
50 anos. A empresa representa 

oito marcas no estado e ofere-
ce segurança necessária a quem 
precisa vender ou comprar um 
carro. Isso sem falar nas condi-
ções especiais que temos para 
nossos clientes. Quem vende ou 
compra conosco se sente seguro 
de que está fazendo um bom ne-
gócio, além de ser um processo 
geralmente mais rápido e muito 
eficiente”, relata o diretor.

Mais uma loja

A Carbig.com inaugurou em ja-
neiro sua 12ª loja, a primeira em 
Contagem, no Só Marcas Auto 
Shopping.  “Esperamos crescer 
20% em relação ao primeiro se-
mestre de 2020. Para isso esta-
mos investindo em inovações, 
atendimento e novas tecnolo-
gias”, diz Felipe Pessoa.
Na Carbig o cliente conta com o 
maior estoque de seminovos de 
Minas Gerais e ainda com uma 
equipe treinada e um site dife-
renciado com fotos em 360 graus 
por dentro e por fora. Além da 
diversidade de carros oferecida 
no site, o consumidor tem a co-
modidade de agendar sua con-
versa com o vendedor através da 
ferramenta.
Felipe explica o sucesso da rede 
Carbig.com: “Temos uma estru-
tura que nos permite pagar bem e 
oferecer preços justos. Todos os 
veículos são 100% vistoriados e 
passam por uma rígida inspeção 
e certificação de dados, incluindo 
quilometragem e só são disponi-
bilizados para venda depois de 
receberem o certificado de pro-
cedência. O cliente Carbig vol-
ta a fazer negócio. O índice de 
satisfação entre nossos clientes 
é de 91%, muito acima dos prati-
cados no mercado” finaliza.#
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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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Novo SUV da Fiat aparece no BBB21Novo SUV da Fiat aparece no BBB21
O Progetto Fiat 363 referente à novidade da marca chega à casa mais vigiada do Brasil.

O SUV será lançado no segundo semestre

Marketing

Será que a Fiat vai para o “pa-
redão”? A montadora reforçou 
a parceria com a Rede Globo 

e aparecerá de forma mais constan-
te na edição do BBB21. Além dos 
brothers do reality show, o público 
também terá acesso a um conteúdo 
transmídia, que mostrará todo pro-
cesso de desenvolvimento do proje-
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Da Redação
to, além de conhecer todos os depar-
tamentos do interior da fábrica em 
Betim. Os telespectadores também 
poderão dar pitacos no Progetto 
363, que resultará no novo utilitário 
esportivo a ser lançado no segundo 
semestre. 
A interação com os brothers co-
meçou na tarde do dia 2 de março, 
quando encontraram na parte exter-
na da casa os modelos Toro (versão 
Ultra), Nova Strada (versão Volca-
no), Argo (versão Trekking) e Cro-
nos (S-Design) junto a uma caixa 

enigmática com a inscrição Proget-
to Fiat 363, despertando curiosidade 
dos participantes. Os brothers tam-
bém souberam ali que o vencedor 
do programa levará o novo SUV da 
Fiat para casa. 
A Fiat preparou uma websérie para 
deixar o público ainda mais próxi-
mo da criação e concepção do novo 
SUV da marca, apostando em con-
teúdo transmídia. No decorrer de 
cada ação no BBB será divulgado 
um episódio com mais detalhes e 
curiosidades sobre o tema retratado 
no programa.
Para isso, foi criada uma plataforma 
exclusiva, que traz conteúdo próprio, 
além do teaser da websérie que foi 
transmitido para os confinados. A 
ideia é promover interação entre os 
internautas e colher suas opiniões 
sobre detalhes do novo modelo. O 
acesso já está disponível em https://
suv.fiat.com.br/.#
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