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Veja na página 08

O modelo esportivo é totalmente elétrico e 
tem ‘ronco’ de motor a combustão

A Volvo prevê para este ano o crescimento de 40% na 
demanda de caminhões e ônibus 

Audi etron GT Comerciais pesados
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Mais equipado e Mais equipado e 
pelo mesmo preçopelo mesmo preço
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Notas

Rita Lee é uma apaixonada por JeepRita Lee é uma apaixonada por Jeep Mercedes-Benz vende 90 ônibus para Mercedes-Benz vende 90 ônibus para 
 Grupo Transmoreira Grupo Transmoreira
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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!

Lançado em novembro no mercado brasileiro, o Novo Nissan 
Versa conquista mais um reconhecimento: o carro foi considera-
do a melhor opção de compra no segmento de sedãs compactos. 
A escolha foi do Compra do Ano 2021, Guia de Compras Anual 
organizado pelos jornalistas especializados em automóveis da 
revista Motorshow. Em dezembro, com menos de um mês do 
início de vendas no país, o modelo tinha levado o título de “Me-
lhor Carro da América Latina 2021” pela Americar (Associação 
América Latina da Imprensa de Carros).
Segundo a revista Motorshow “o que mais chama a atenção é 
justamente o novo e belo design”. Os jornalistas da publicação 
ressaltaram também que “a cabine mudou completamente e o 
interior totalmente novo é quase idêntico ao do consagrado SUV 
Kicks, o que representa um salto de qualidade, com acabamentos 
macios que superam bastante o que se vê nos principais rivais, 
que abusam do uso de plásticos rígidos”.#

Nissan Versa 2021 é destaque na imprensaNissan Versa 2021 é destaque na imprensa

Jeepeira há décadas, a rockeira Rita 
Lee relembra vários momentos 
da sua vida em que o Jeep Willys, 
batizado de “Charles” em home-
nagem ao seu pai, foi seu compa-
nheiro de muitas aventuras. O car-
ro, considerado como um membro 
da família fez parte de sua infância 
e a acompanhou em diversas via-
gens. Depois de comprar o carro do 
seu pai, Rita viveu mais histórias a 
bordo do seu Jeep. A cantora tem 
uma relação sólida com a Jeep que 
perdura até hoje. “Jeep é o carro. 
Eu tinha uma afinidade tão grande 
com o Jeep, que eu via os outros 
carros eu achava os outros carros 
horríveis, sem estilo. Até o nome: 
Jeep. É uma coisa de você engatar 
a primeira e sair com aquela má-
quina forte, que te defende. O Jeep 

é o meu veículo, é a minha cara, 
eu gosto. Quando eu vejo um Jeep 
na rua só falta eu anotar a placa, de 
tanto que eu fico olhando e ven-
do. O prazer é meu em conversar 
com os jeepeiros ‘number one’ do 
Jeep”, destacou a apaixonada rai-
nha do rock brasileiro.
A cantora volta no tempo e narra 
desde o percurso que a família fez 
no primeiro contato com o carro à 
diversos outros passeios e viagens. 
Após adquirir o Jeep de seu pai, 
Rita chegou a fazer algumas mo-
dificações no veículo para custo-
mizá-lo, entre elas pintá-lo na cor 
salmão, e continuou suas várias 
aventuras, como ela mesma diz em 
relação a seu primeiro carro: “era 
‘Charles’ (o Jeep), Danny - minha 
cachorra – e eu, para lá e para cá”.#

Os chassis de ônibus Mercedes-Benz 
novamente foram escolhidos pelo 
Grupo Transmoreira, de Contagem, 
Minas Gerais, para renovação de fro-
ta. O cliente adquiriu 70 unidades do 
modelo OF 1721 e 20 microônibus 
LO 916, todos direcionados à em-
presa Rio Negro, unidade do Grupo 
voltada a operações de fretamento e 
turismo. Mais de 40 ônibus já foram 
entregues e a previsão é que os de-
mais chassis cheguem à encarroçado-
ra até o fim de março.
Além de fretamento com a Rio Ne-
gro, o Grupo também atua com a 
marca Transmoreira em linhas con-
cedidas da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, linhas municipais 

em Contagem e intermunicipais, num 
raio de até 200 km a partir da capital 
mineira.
Além da ligação histórica do pai e da 
qualidade do produto, Adriana credi-
ta a preferência pela Mercedes-Benz 
também ao atendimento e suporte de 
pós-venda. “Os ônibus da marca são 
de fácil manutenção, temos reposição 
de peças e um relacionamento muito 
bom com os concessionários que nos 
atendem, a Cardiesel e a Minasmá-
quinas”, diz ela. “Essa proximidade 
nos traz segurança e confiança, afi-
nal nossos ônibus não podem ficar 
parados. No caso de fretamento, por 
exemplo, eles rodam em vários tur-
nos, de dia e de noite”.



A CAOA CHERY encerrou o mês de fe-
vereiro com 1.649 veículos comerciali-
zados e 1,04% de market share. Mesmo 
com todo o setor automotivo em queda, 
os modelos da marca seguem conquis-
tando espaço no mercado nacional. Os 
SUVs Tiggo 5X, Tiggo 2 e Tiggo 8, su-
biram, cada um, um degrau no ranking 
dos utilitários esportivos mais comer-
cializados, na comparação com janeiro 
deste ano, encerrando o período na 11ª, 
17ª e 18ª posição, respectivamente.
Para Márcio Alfonso, CEO da CAOA 
CHERY, isso demonstra a confiança do 
consumidor nos produtos da marca e o 
potencial de crescimento desses mode-
los no mercado. “A indústria ainda vive 
um momento crítico devido a pandemia. 
Ainda assim, vemos nossos modelos 
performando bem em vendas. Quando 
analisamos o cenário é possível obser-

var que ainda temos muito espaço para 
crescer”, comenta o executivo.
“Em fevereiro de 2020, ainda no cenário 
pré-pandemia, tínhamos 1% de participa-
ção no mercado. Hoje, mesmo com todas 
as dificuldades, encerramos o mês com 
1,04% de market share. Isso demonstra 
que o nosso plano de crescimento é só-
lido e sustentável e que seguimos firmes 
em nosso objetivo de crescimento”, ana-
lisa o CEO da CAOA CHERY.
Nos resultados por modelos, o Tiggo 5X 
foi o veículo mais vendido da montado-
ra em fevereiro com 642 unidades em-
placadas. O SUV com capacidade para 
até 7 passageiros Tiggo 8 assumiu pela 
primeira vez a vice-liderança dentro da 
CAOA CHERY com 300 licenciamen-
tos. O Tiggo 2 teve 287 unidades comer-
cializadas, seguido pelo Arrizo 6 com 
287 carros vendidos.

Mercado

SUVs da CAOA CHERY estão entre os 20 mais vendidos no BrasilSUVs da CAOA CHERY estão entre os 20 mais vendidos no Brasil

0412 a 19 de março de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



05 12 a 19 de março de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



0612 a 19 de março de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



07 12 a 19 de março de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Lançamento

Inédita para os dias atuais, a 
ação da Nissan surpreende o 
mercado nacional ao oferecer o 

modelo 2022 do crossover Kicks, 
muito mais completo, ao mesmo 
preço do modelo 2021 que ainda 
se encontra à venda nas concessio-
nárias da marca. O carro estará à 
disposição dos clientes nos próxi-
mos dias e já aceita propostas no 
sistema de pré-vendas.
Mesmo com novidades de estilo 
e novos equipamentos tecnológi-
cos, alguns inéditos no segmento, 
o Novo Nissan Kicks tem preços 
a partir de R$ 90.390, na versão 
manual, e chega a R$ 116.390, na 
opção topo de linha.
Os designers da Nissan se supe-
raram ao deixar o Novo Nissan 
Kicks com um estilo encorpado e 
moderno, seguindo o conceito de-
nominado Nissan Emotional Geo-
metry. A frente ficou mais ousada 

Nissan anuncia o Novo Kicks Nissan anuncia o Novo Kicks 
sem alterar o preçosem alterar o preço

Com frente redesenhada e com mais equipamentos de segurança e conforto, a Nissan promete 
para os próximos dias a apresentação do crossover, que chega ao preço inicial de R$ 90.390

Luiz Eduardo Soares
Redator

A traseira do crossover ganhou lanternas que se estendem de um lado ao outro, tendo o logo da marca ao centro

e agressiva sem perder o requin-
te. O para-choque combina com 
a ampla grade Double V-motion, 
itens que são realçados pelos fri-
sos cromados e pelos detalhes em 

black piano. Os faróis de Full LED 
com função DLR (luz de rodagem 
diurna), um item de série em todas 
as versões com câmbio CVT.
Na traseira, as lanternas também 

são de LED e possuem um recurso 
de estilo no qual elas se estendem 
de um lado para o outro, separadas 
somente pelo logotipo da Nissan 
no centro da tampa do porta-ma-
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Com linha de cintura alta com leve inclinação para frente, o veículo oferece a sensação de estar sempre em movimento

las. Como na frente, o novo para-
-choque traseiro dá uma sensação 
de mais volume.
Outras novidades que complemen-
tam a nova personalidade do Novo 
Nissan Kicks são a antena estilo 
“barbatana de tubarão” e as rodas 
de liga leve aro 17 com desenho 
inédito nas versões Advance e Ex-
clusive.

Integração motorista e carro

Por dentro, são destaques o sistema 
multimídia com tela de oito pole-
gadas e o sistema de som premium 
Bose, que inclui dois alto-falantes 
no apoio de cabeça do motorista.
O sistema multimídia Nissan Con-
nect inclui os aplicativos Android 
Auto e Apple CarPlay , sendo pos-
sível conectar simultaneamente 
dois equipamentos via Bluetooth.
O painel de instrumentos mul-
tifuncional em TFT (Thin Film 
Transitor) de sete polegadas tem 

mostradores configuráveis e agora 
está disponível a partir da versão 
Advance. O painel digital de ins-
trumentos oferece 12 funcionali-
dades que auxiliam com informa-
ções sobre os equipamentos e de 
segurança.
No sistema estão informações rela-
cionadas à condução como as dos 
Alertas de Colisão Frontal com 
Assistente Inteligente de Frena-
gem (FCW/FEB), do Detector de 
Objetos em Movimento (MOD), 
do Monitoramento de Ponto Cego 
(BSW), do sensor de estaciona-
mento, do afivelamento dos cintos 
dianteiros e traseiros e de outras 
configurações do veículo. As telas 
também mostram informações do 
tacômetro, temperatura externa, 
áudio e telefone que estiver conec-
tado.
O Novo Nissan Kicks é disponibi-
lizado de fábrica com a etiqueta do 
sistema Sem Parar, usando adesi-
vo instalado no para-brisa. 

O volante multifuncional possui base achatada e um painel multimídia 
oferece todas as informações do carro e de entretenimento 

O acesso ao porta-malas não oferece dificuldades e o espaço é suficien-
te para 432 litros de bagagem

Tecnologia e desempenho

O Nissan Safety Shield ajuda o 
motorista a monitorar o movimen-
to no entorno, responder a ações 
inesperadas (como a aproximação 

desatenta a um veículo à frente) e 
a proteger (frenagem de emergên-
cia e segurança passiva).
As novidades são o Alerta de Trá-
fego Cruzado Traseiro (RCTA), 
o Monitoramento de Ponto Cego 
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(BSW), o Alerta Inteligente de 
Mudanças de Faixa (LDW) e o 
Acendimento Inteligente dos fa-
róis (HBA). 
O Novo Kicks ainda oferece Con-
trole Dinâmico de Chassi (Chas-
si Control), o Alerta de Colisão 
Frontal com Assistente Inteli-
gente de Frenagem (FCW/FEB), 
o Sistema Inteligente de Auxílio 
de Partida em Rampa (HSA), a 
Visão 360° Inteligente com De-
tector de Movimento (MOD) e o 
Alerta de colisão frontal com As-
sistente Inteligente de Frenagem 
(FCW/FEB).

Para aumentar o conforto, o pa-
ra-brisa tem tratamento acústico 
para a redução de ruídos internos. 
Os bancos dianteiros contam com 
tecnologia que reduze a fadiga do 
corpo durante longos períodos de 
condução. O modelo conta com 
chave presencial (I-Key). 
O Novo Nissan Kicks utiliza o 
propulsor HR16DE de 1,6 litro e 
16 válvulas, que produz 114 cv a 
5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm 
a 4.000 rpm.  A transmissão é 
a XTRONIC CVT com D-Step 
(simulação de marchas) e modo 
Sport.#

Para o bom desempenho, o Kicks utiliza um motor 1,6 litro que produz 
114 cv de potência e torque de 15,5 kgfm 

Um dos destaques do modelo são a nova grade e a geometria dos faróis 
que produzem efeito de maior robustez 

O espaço interno é generoso, até para os passageiros que utilizam o 
banco traseiro. Acabamento primoroso
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Polo Jeep é referência emPolo Jeep é referência em
carbono neutro na ALcarbono neutro na AL

Todo o complexo industrial da Planta Jeep em Goiana, estado de Pernambuco, é o primeiro cen-
tro automotivo da América Latina sem liberação de carbono na produção dos veículos

Sem poluição

Todos os 16 fornecedores do 
Polo se juntam à Planta Jeep, 
que já era Carbono Neutro 

desde 2017, para formar o primei-
ro complexo industrial da região a 
alcançar tal status; - Rede de Con-
cessionários Jeep no Brasil com-
prometeu-se a também alcançar a 
neutralidade de carbono ainda este 
ano; - Compromisso da Jeep com 
a redução e neutralidade em emis-
sões passa ainda por novidades no 
portfólio de produtos.
Em mais um importante passo no 
compromisso da Jeep com a susten-
tabilidade e o respeito à natureza, 
o Polo Automotivo de Goiana, na 
Zona da Mata Norte de Pernambu-
co, acaba de ser confirmado como o 

Luiz Eduardo Soares
Redator

As 16 unidades do Complexo Jeep, em Pernambuco, estão alinhadas ao programa Amigos do Clima, que zera 
e compensa a emissão de poluentes 

primeiro complexo industrial mul-
tiplantas carbono neutro da Améri-
ca Latina. 

Selo Ouro

A planta Jeep já detinha desde 2017 

o Selo Ouro do Programa GHG 
Protocol Brasil, que tem como ob-
jetivo estimular empresas a quanti-
ficar e gerenciar emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GHG, na sigla em 
inglês). Agora, todas as 16 fábricas 
que compõem o Parque de Forne-

cedores também aderiram a inicia-
tivas de compensação de emissões, 
por meio do programa Amigos do 
Clima, tornando todo o Complexo 
Industrial neutro graças a uma es-
tratégia combinada de redução e 
compensação de emissões.# 
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Emissão zero

Na busca pelos carros 
emissão zero, muitas 
montadoras têm se de-

dicado a desenvolver modelos 
que funcionam com energia al-
ternativa, eliminando os motores 
a combustão, responsáveis por 
lançar monóxido e dióxido de 
carbono na atmosfera.
Mas a indústria deu um salto 
nos projetos desses veículos e, 
a cada apresentação, os modelos 
deixam de ter design esquisitos 
e se aproximam cada vez mais 
daqueles já consagrados pelos 
consumidores de todo o Planeta. 
Dessa forma, buscando mais es-
pírito esportivo e fazendo res-
surgir o conceito Gran Tourism 
que tanto sucesso fez no pas-
sado, a Audi apresentou, ainda 
como protótipo, o e-tron GT, 
movido exclusivamente a ele-

Audi e-tron GT se prepara para Audi e-tron GT se prepara para 
o mercado mundialo mercado mundial

A Audi apresenta o Gran Tourism movido somente a eletricidade, disponível para cinco passa-
geiros e conta com dois bagageiros. O carro possui alto-falantes que imitam o som de um motor 

a combustão

Luiz Eduardo Soares
Redator

tricidade, através de baterias re-
carregáveis.
O Audi e-tron já se encontra no 

mercado mundial e essa nova 
versão, em breve estará dispo-
nível nas concessionárias da 

marca. 
O carro virá recheado de alta 
tecnologia embarcada e promete 

O modelo ganhou linhas bem esportivas que, com certeza, irão conquistar o público por todos os mercados mundiais
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oferecer muito conforto e segu-
rança aos seus ocupantes. Além 
do conforto para cinco pessoas, 
o carro possui um bagageiro na 
frente e outro na traseira.

Som de motor

O silêncio é um dos destaques do 
Audi e-tron GT, o que se torna 
motivo de reclamações dos pu-
ristas que ainda têm em mente o 
barulho dos motores a combus-
tão. Mas os técnicos da fábrica 
alemã resolveram o problema e 
afirmam que ofereceram ao mo-
delo “coração e alma”. Assim 
o Audi e-tron GT foi equipado 
com som eletrônico progressivo 
desenvolvido com criatividade 
musical em laboratório e tes-
tado em estudos com clientes. 
Com o som e-tron opcional, um 
alto-falante adicional na parte 
traseira do veículo, bem como 
dois alto-falantes internos, criam 
o sofisticado pano de fundo do 
e-sound. Assim, os ocupantes e 
até os pedestres poderão ouvir o 
que seria o som de um poderoso 
motor a combustão.

Dirigir um Audi e-tron GT é 
como navegar de maneira 
suave e silenciosa, com de-
sempenho de tirar o fôlego

Tração quattro

De acordo com os técnicos da 
montadora, dirigir um Audi 
e-tron GT é como navegar de 
maneira suave e silenciosa. Ao 
mesmo tempo, o acionamento 
elétrico garante um desempe-
nho de direção de tirar o fôlego 
e permite que o motorista ultra-
passe veículos com confiança. 
A tração quattro padrão oferece 
um desempenho ideal: dois mo-
tores síncronos permanentemen-
te enérgicos, um em cada eixo, 
aplicam a força de tração - con-
trolada eletronicamente - nas 
quatro rodas.
Para aumentar o conforto do 
Gran Tourism, a suspensão de 
alta tecnologia do Audi e-tron 
GT reúne todas as forças de um 
conjunto harmonioso de força e 
esportividade. Outra parte im-

portante disso é, por exemplo, a 
suspensão a ar de três câmaras. 
Além de uma suspensão bási-
ca projetada para a eficiência, a 
carroceria pode ser ajustada para 
diferentes alturas. Sua interação 
perfeita com os amortecedores 
adaptáveis torna o manuseio 
emocionante. 

Direção e freios

A direção em todas as rodas ofe-
rece ainda mais benefícios: em 
velocidades mais altas, as ro-
das traseiras giram na mesma 
direção que as dianteiras para 
aumentar a estabilidade de di-
reção. Em velocidades mais 
baixas, no entanto, as rodas tra-
seiras giram na direção oposta, 
reduzindo o ângulo de viragem 
do carro e tornando-o mais fácil 
de manobrar.
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O desempenho e a potente acele-
ração do Audi e-tron GT exigem 
freios igualmente potentes e fa-
cilmente controláveis. Com dis-
cos de freio de aço como padrão, 
pela primeira vez, os motoristas 
têm a opção de freios revestidos 
com carboneto de tungstênio. 
Eles oferecem 30% mais dura-
bilidade e 90% menos partícu-
las em suspensão decorrentes do 
desgaste dos freios. Para mano-
bras avançadas, os conhecidos 
discos de freio de cerâmica de 
fibra de carbono estão disponí-
veis opcionalmente.
Os detalhes dos motores, inte-
rior, design e eletrônica serão 
mostrados no lançamento oficial 
do carro a ser comercializado.
De acordo com a Audi, o e-tron 
GT em breve estará disponível 
para os consumidores de todos 
os mercados mundiais.#
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Dia Internacional da Mulher

O empoderamento das mu-
lheres está cada vez mais 
em evidência nos dias atu-

ais. Aos poucos, as mulheres têm 
demonstrado que podem execu-
tar tarefas que até então eram de 
exclusividade dos homens e, em 
muitos casos, com maior compe-
tência e principalmente capricho. 
Já é da índole feminina a visão 
mais apurada, cuidadosa e deta-
lhista nas execuções das ativida-
des do cotidiano e isso já pode 
ser notado no meio automotivo, 
quando presenciamos muitas mo-
toristas de veículos pesados, me-
cânicas, operadoras de máquinas 
de terraplenagem e de estocagem, 
entre outras profissões.
Nas revendas de automóveis, 
elas estão chegando pouco a pou-
co e já formam uma boa parce-
la de gestoras e vendedoras que 
entendem como poucos qual é 
a melhor forma de atendimento 
aos clientes.
Portanto, conversamos com al-
gumas dessas ‘guerreiras’ que vi-
vem o dia a dia oferecendo, com-
prando e vendendo automóveis 
em BH. Afinal, a comemoração 
em homenagem às mulheres não 
é somente 8 de março, mas todos 
os outros dias do ano.

Depoimentos

A gestora Rose Moura - Top Mar-
cas que juntamente com o marido 

Elas também entendem de carrosElas também entendem de carros
As mulheres estão presentes em diversas revendas de veículos e mostram que estão muito 

bem ambientadas a este universo que já foi exclusivo dos homens

Luiz Eduardo Soares
Redator

Adriana gestora proprietária RR Automóveis

Mara Rodrigues- Consultora de Vendas - Auto GardenRenata Alves - Consultora de Vendas - CarNobre

são proprietários da Top Marcas 
Veículos diz que está totalmente 
ambientada ao mercado de veícu-
los. “Sou professora e fiz especia-
lização em Gestão de Negócios, o 
que me auxiliou no dia a dia da 
revenda. Estou há 15 anos nesse 
meio e faço parte da Assovemg – 
Associação dos Revendedores de 
Veículos de MG e tenho uma con-
vivência tranquila com os homens 
tanto na Associação quanto no 
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Isabella Silva- Consultora de Ven-
das - InvestCarBH

Stephany e Gabriela  Amorim

Marcia Castanheira e a Jornalista 
Renata Gulgliemelli

Carolina  - TCar Multimarcas

atendimento aos nossos clientes”.

A 1001 Veículos conta com a pre-
sença de duas irmãs que traba-
lham ao lado do pai.
Gabriela Amorim diz que existem 
alguns clientes que, às vezes, não 
acreditam no que estão falando. 
“Embora isso ocorra no início, 
aos poucos essas pessoas passam 
a nos dar mais atenção e por fim 
completam o negócio”.
Já Stephany Amorim fala sobre 
a importância da experiência ad-
quirida no dia a dia na loja. “A 
gente passa a entender um pou-
co mais sobre carros e também 
aprendemos muito com os mode-
los diferentes que surgem a cada 
dia. Na Assovemg, as pessoas são 
muito respeitosas e nos sentimos 
seguras”.

O Portal Auto Shopping é coman-
dado pela Gerente Geral Viviane 
Valadares que está sempre pron-
ta a identificar os problemas dos 
revendedores e a auxiliar nas so-
luções que os lojistas necessitam. 
“Eu vim da construção civil, onde 
a maioria é formada por homens, 

o que me deu uma boa experiên-
cia. Hoje, estou no comando de 
um shopping onde a maioria tam-
bém é masculina, mas isso não 
afeta em nada nosso trabalho, já 
que temos que encarar com afinco 
os desafios, o que se transforma 
em uma boa experiência junto aos 
lojistas e clientes”.

Mara Rodrigues da Auto Garden 
explica que iniciou sua trajetória 
em 2018 na área de seguros para 
autos. Trabalhando nessa área, ela 
acabou migrando para o setor de 
vendas e justifica a presença na 
loja de compra e vendas de au-
tomóveis. “Eu me apaixonei pela 
profissão e acho muito interessan-
te poder ajudar os clientes na hora 
da compra de um veículo. O ven-
dedor precisa ter carisma e amor, 
além de saber conversar com as 
pessoas”.

Adriana é a Gestora da RR Au-
tomóveis e explica como chegou 
a esse cargo. “Em 1998, passei 
a fazer parte do quadro de fun-
cionários de uma concessionária 
Fiat na cidade de Santos (SP), 
quando fui convidada a me mu-
dar para BH. Trabalhei em uma 
revenda e, depois de outra expe-
riência em uma concessionária 
Fiat daqui, estamos agora geren-
ciando a RR Automóveis. Isso 
mostra que há muito tempo estou 
no meio tipicamente masculino, 
mas não sofro nenhum precon-
ceito ao negociar um veículo, 
pois estou acostumada a comprar 
e a vender carros”.

Márcia assumiu o cargo de Gesto-
ra da Só Marcas Auto Shopping, 
empreendimento recém-lançado 
em Contagem e que agrega um 
número muito grande de lojistas 
voltados para o mundo automo-
tivo. “Este é um grande desafio 
e fonte de muito aprendizado, já 
que estou no meio de muitas pes-
soas talentosas. Trabalhar nesse 
shopping é maravilhoso e eu me 
sinto realizada”.
   
Mesmo não estando diretamente 
ligada à compra e venda dos ve-
ículos, Carol se destaca na TCar 
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Multimarcas por trabalhar nos 
setores financeiro, administrati-
vo, fiscal e de rotina do escritó-
rio. “O ambiente aqui na nossa 
loja é muito gostoso, pois as pes-
soas se respeitam e são respeita-
das. É importante a participação 
da mulher por aqui, já que damos 
um toque diferenciado e mais 
charmoso à loja”.

Renata consultora de vendas da 
Car Nobre Veículo e têm até um 
refrão ao atender os clientes: “Na 
Graça!”, dito com as mãos pos-
tas. Renata relata que está viven-
do uma experiência maravilhosa. 
“Acabei de entrar nesse ramo e já 
percebi que preconceitos até que 
existem pois a princípio o clien-
te não dá muita atenção ao que a 
gente fala, achando que mulher 
não entende de carros, visão que 
vai se desfazendo aos poucos. A 
cada dia estamos buscando mais 
informações sobre automóveis e 
trazendo novidades para os clien-
tes”. E encerra com o tradicional 
“Na Graça!”

A InvestCar BH conta com a 
simpatia de Belinha em seu 
quadro de vendedores. Ela ex-
plica como se deu o primeiro 
contado com o mercado. “Eu e 
meu marido passamos a traba-
lhar juntos desde 2018 e, agora, 
na InvestCar BH tenho a opor-
tunidade de ter um contato dire-
to com os clientes. A maioria é 

Rose Moura - Gestora proprietária da Top Marcas e a jornalista Renata Gulglielmelli

formada por homens mas exis-
tem mulheres que também estão 
à procura de um veículo. No iní-
cio da conversa, os homens às 
vezes não dão muita importân-
cia à nossa presença, mas aca-

bam entrando no clima”.

Vimos com estes depoimentos uma 
amostra de que as mulheres estão 
presentes em quase todos os setores 
de nossa vida cotidiana, sem contar 

que muitas delas ainda trabalham 
com os afazeres de donas de casas 
ao retornarem para o lar.
Dessa forma, elas merecem todo 
apreço e admiração da equipe da 
WSN TV do Carro.#
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Pesados

A Volvo inicia 2021 aumen-
tando o ritmo da operação 
industrial da marca em 

Curitiba (PR). A empresa con-
tratou novos funcionários para 
atender um aumento consistente 
na demanda por seus caminhões. 
Com as novas admissões, o nú-
mero de empregados neste início 
de ano (3.800) já é maior do que 
no período anterior à pandemia.
A empresa vê bons sinais de re-
cuperação no Brasil, principal 
mercado do continente. Com a 
retomada de alguns segmentos da 
economia a partir do segundo se-
mestre de 2020 e indicadores po-
sitivos para 2021, a Volvo estima 
que o mercado total de caminhões 
pesados e semipesados, segmen-
tos em que atua, tenha um cresci-
mento de até 40% este ano.
 

Caminhões
 
Em 2020, o modelo Volvo FH 
540cv foi o caminhão mais vendi-
do do Brasil em todos os segmen-
tos, dos leves aos pesados, com 
5.870 unidades emplacadas. Este 
mesmo feito já havia acontecido 
em 2019, mostrando a clara pre-
ferência dos transportadores pela 
tecnologia de ponta em segurança 
e conectividade, baixo custo ope-
racional, baixo consumo de com-
bustível e alta disponibilidade do 

Volvo acredita noVolvo acredita no
crescimento de mercadocrescimento de mercado

A montadora começa o ano de 2021 contratando novos colaboradores, já que prevê
um crescimento na demanda de caminhões e ônibus no Brasil da ordem de 40%

Da Redação

Volvo FH 460cv

Volvo FH 540cv

modelo. Além disso, o Volvo FH 
460cv foi o vice-lider da catego-
ria de pesados, com 3.936 unida-
des emplacadas.
A marca encerrou o ano com a 
entrega de 14.976 caminhões 
no Brasil, resultado 11,1% infe-

Chassi B270F

rior ao registrado em 2019, mas 
abaixo da queda do mercado. Já 
a linha VM teve crescimento de 
24%, com 3.530 emplacamentos 
em 2020, na soma das versões se-
mipesadas e pesadas do modelo.
 

Ônibus
 
Em 2020, a Volvo Buses Latin 
America reforçou mais uma vez 
sua posição como um dos princi-
pais players do setor de transpor-
tes comerciais na América Latina. 
Foram 444 chassis emplacados no 

Brasil e 711 em diversos outros 
países do continente. Além disso, 
houve exportações importantes 
de chassis para a África. Ao todo, 
a unidade brasileira da Volvo co-
mercializou 1.402 chassis no ano 
passado, uma queda de 24% em 
relação ao período anterior. Um 
dos destaques foi um ótimo resul-
tado no segmento de ônibus para 
fretamento no Brasil. As vendas 
do B270F, o chassi semipesado da 
Volvo, cresceram 34% em relação 
ao ano anterior, alcançando um 
volume de 216 unidades.#
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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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31 98551 0585
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31 3333-7575


