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Um Citroën produzido especialmente para um 
público aventureiro e descolado

Crise na indústria e no comércio de 0KM.
Seminovos e usados em alta

C4 Cactus Rip Curl Mercado automotivo
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Notas

Caminhões VW Delivery chegam a Caminhões VW Delivery chegam a 
150 mil unidades produzidas150 mil unidades produzidas

Veículos híbridos da Volvo em altaVeículos híbridos da Volvo em alta
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Vencedor mais jovem de provas do Campe-
onato Brasileiro de Stock Car nas duas úl-
timas temporadas, o piloto Bruno Baptista, 
de 24 anos, passa a ter como principal pa-
trocinador uma das mais conceituadas mar-
cas da nova geração no país: a XP Private.  
A XP Private é a área de negócios da XP 
Inc. voltada para o atendimento a clientes 
de alta renda e family offices. A XP Inc. 
é a maior plataforma de investimentos, 
serviços financeiros e educação do Brasil, 
dona das marcas XP Investimentos, Rico, 
Clear, Infomoney e XPeed, entre outras. 
Nos últimos 20 anos, a empresa vem trans-
formando o mercado financeiro brasileiro 
para melhorar a vida das pessoas, garan-

tindo relações mais transparentes entre os 
clientes e as instituições financeiras. 
Nas duas últimas temporadas do Campe-
onato Brasileiro de Stock Car, Bruno foi 
o mais jovem a vencer corridas no meio 
dos mais renomados e experientes pilotos 
do país. Também foi o mais novo da últi-
ma temporada a obter a difícil e sonhada 
“pole-position” nos competitivos treinos 
oficiais de classificação. De estilo arroja-
do, foi um dos participantes com mais ul-
trapassagens nas corridas da Stock 2020 
e chegou a disputar pódios, em pelo me-
nos, mais quatro corridas, além da vitória 
seguida de pole que obteve na etapa de 
Cascavel.

XP private irá patrocinar jovem piloto Bruno Baptista na Stock CarXP private irá patrocinar jovem piloto Bruno Baptista na Stock Car

Quinze anos depois de seu lança-
mento comercial, a família de ca-
minhões Delivery acaba de atin-
gir outro marco histórico: acaba 
de chegar aos 150 mil veículos 
produzidos, tanto na fábrica de 
Resende quanto na mexicana lo-
calizada em Querétaro. Não à toa, 
está hoje entre as linhas de veícu-
los comerciais preferidas do país, 
mantendo sua liderança no seg-
mento. Desde sua primeira versão, 
segue à risca a missão a que foram 
destinados: vocação para entregas 
urbanas, com tecnologia descom-
plicada, robustez e versatilidade.
De início eram apenas dois mo-
delos, de cinco e oito toneladas 
de peso bruto total, mas a família 
cresceu. Foi completamente re-

novada em 2017, de parachoque 
a parachoque, nada ficou de fora 
dessa modernização. A primeira 
versão contabiliza cerca de 107 
mil veículos produzidos. Já a atual 
representa 43 mil unidades.
Hoje são oito modelos que vão 
de 3,5 a 13 toneladas de PBT. O 
sucesso extrapola as fronteiras 
nacionais: a nova linha Delivery 
já chega a 15 países em menos 
de cinco anos de vendas. Prevista 
para ser lançada este ano, há ainda 
uma versão revolucionária e-De-
livery, que será o primeiro cami-
nhão elétrico 100% desenvolvido 
e fabricado no Brasil. A fase é de 
testes, que estão em sua reta final, 
e treinamento para capacitar toda 
a cadeia envolvida.

Ao que parece, o mercado nacional 
está seguindo a tendência do que 
ocorre mundo afora em relação aos 
carros híbridos. E, por aqui, uma 
marca vem se distinguindo: no pri-
meiro trimestre deste ano, a Volvo 
Car Brasil alcançou mais um feito 
histórico e chegou à marca de 71,2% 
de participação entre todos os veí-
culos híbridos plug-in vendidos no 
Brasil. Somente no mês de março, a 
marca chegou a 91,9% de vendas en-
tre todos os modelos.
De acordo com a diretoria da marca, 
mesmo com as restrições impostas 
pela pandemia, com dificuldade de 
estoque e importações, a Volvo Car 

Brasil consegue crescer, se mantendo 
na vice-liderança do segmento Pre-
mium com 17,9% de mercado.
A marca sueca segue como líder entre 
os SUVs Premium, tanto no acumu-
lado do ano (26,8%), como no mês de 
março (28,2%).
Dois SUVs lideram em seus segmen-
tos: o XC40 é o primeiro colocado 
com 27,1%, assim como o XC60, lí-
der absoluto com 34,4% nas vendas 
acumuladas no seu segmento.#
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Série Especial

Há exatos 80 anos, surgia 
nos Estados Unidos o veí-
culo que seria sinônimo de 

resistência e que poderia percorrer 
qualquer tipo de terreno: o Willys 
Quad, mais tarde, o Jeep. A histó-
ria se inicia em 1941, quando sur-
giu para uso militar o Willys Quad 
para ser enviado às trincheiras du-
rante a Segunda Guerra Mundial, 
onde o utilitário executou suas 
funções com grande capacidade de 
superação. Com o final do conflito 
em 1945, o Willys Quad foi adap-
tado para uso civil e conquistou a 
América, se tornando sinônimo de 
aventura, robustez e autenticidade, 
recebendo a denominação Jeep. 
Em 2021, a Jeep marca seus 80 
anos com uma série especial para 
cada um dos quatro modelos co-
mercializados no Brasil: os na-
cionais Renegade e Compass e 
os importados Grand Cherokee e 
Wrangler. Além disso, está pron-
ta para escrever mais um capí-

Jeep mostra novidades e Jeep mostra novidades e 
anuncia o novo Compassanuncia o novo Compass

A marca apresenta série especial de 80 Anos do Jeep, com a plataforma Adventure Intelligence 
equipando inicialmente o Renegade, além de iniciar a pré-venda do Novo Compass 

Luiz Eduardo Soares
Redator

tulo dessa história com o lança-
mento da Adventure Intelligence 
by Jeep Connect, plataforma de 
serviços de conectividade que 
estreia no Renegade, primeiro 

carro conectado da marca e da 
Stellantis no Brasil. 
A edição especial dos 80 Anos es-
tará disponível até o final de 2021 
para os modelos comercializados 

no Brasil (Renegade, Compass, 
Grand Cherokee e Wrangler), que 
também marcam a história da Jeep. 
Nos veículos nacionais, a série já 
vem com a nova central multimí-

Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos tem pré-vendas liberadas com sinal de R$ 3 mil

O Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos chega com enorme lista de equipamentos
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dia conectada, que traz a platafor-
ma Adventure Intelligence. Todos 
os quatro modelos chegam com 
um visual renovado escurecido, 
com tags “80th anniversary” em 
alusão ao aniversário da marca nos 
bancos e tapetes, além de badges 
comemorativos nas partes internas 
e externas dos veículos. 

Grand Cherokee 

A série Especial de 80 Anos do 
Jeep Grand Cherokee é baseada 
na versão Limited Diesel. Exter-
namente, tem rodas de 20”, grade 
frontal e acabamento do espelho 
retrovisor na cor grafite. Já o in-
terior tem assentos em couro com 
costuras exclusivas, acabamentos 
em metal anodizado e black piano. 
O Grand Cherokee Série Especial 
80 anos ainda tem o máximo da 
sofisticação com a melhor capaci-
dade off road para qualquer tipo de 
aventura, como um Jeep deve ser. 
Ele vem com motor 3.0 turbo 
Diesel com 241 cv de potência e 
56,1 kgfm de torque, Tração 4x4 
Quadratrac II com bloqueio ele-
trônico de diferencial, 4x4 full 
time e 4x4 low e Jeep Selec Trac, 
sistema de som premium alpine 
de 506w com 9 alto-falantes e 
subwoofer, teto solar elétrico pa-
norâmico, bancos dianteiros ven-
tilados e aquecimento em todos os 
assentos. O novo Grand Cherokee 
Série Especial 80 anos tem preço 
sugerido de R$ 496.990. 

Jeep Wrangler 

O Jeep Wrangler, lançado em 
1987 e descendente direto do CJ, 
será baseada na versão Sahara Un-
limited 4 Portas. A série especial 
de 80 Anos do modelo traz exter-
namente novas rodas de alumínio 
de 18 polegadas em grafite, além 

O Jeep Grand Cherokee Série Especial 80 Anos vem com rodas 
especiais de 20”

O Jeep Renegade é o primeiro SUV da marca no Brasil a receber a tecnologia Adventure Intelligence

de outros detalhes no mesmo tom, 
como contornos da grade frontal e 
molduras para farol de neblina, e 
badges “80th anniversary”. 
Além disso, o Wrangler vem equi-
pado com motor 2.0 turbo com 
271 cv de potência e 40,8 kgfm 
de torque, sistema Selec Trac com 
4 tipos de tração para diferentes 
terrenos, Offroad pages com in-
formações para trilhas, como grau 
de inclinação vertical e lateral, sis-
tema de tração selecionado e sta-
tus do bloqueio de diferencial. O 
modelo ainda conta com sistema 
de escoamento de água para lava-
gem interna, afinal, o Wrangler foi 
projetado para suportar até 76 cm 
de submersão. O novo Wrangler 
Série Especial 80 anos tem preço 
sugerido de R$ 385.990.

Novo Jeep Compass 

O Compass surgiu na história da 
Jeep no mundo em 2007 e come-

çou a ser fabricado no Brasil em 
2016. A série especial do 80º ani-
versário da Jeep do modelo é a pri-
meira a chegar da nova geração do 
Compass, que deverá ser lançada 
em breve.
O Novo Jeep Compass trará, en-

tre outros destaques, mais perfor-
mance com o novíssimo motor 
turbo Flex T270 com potência 
de 185 cv e torque de 27,6 kgfm; 
novo design com mudanças por 
fora e por dentro, como o novo 
volante; mais sofisticação com 
itens como os novos faróis full 
LED; e mais tecnologia com a 
nova central multimídia de 10’1” 
com a plataforma Adventure In-
telligence e novo carregador sem 
fio, por exemplo. 
A Série Especial 80 Anos da nova 
geração do Compass conta com 
acabamento externo escurecido 
em tom grafite, interior em Bla-
ck Piano, revestimento interno do 
teto na cor preta e costuras ex-
clusivas, além de badges e tags 
“80th” na parte externa e interna 
do carro. A versão estará dispo-
nível nas seguintes cores: Prata 
Billet, Preto Carbon, Azul Jazz, 
Branco Polar, Verde Recon e Cin-
za Granite (nova para o modelo). 
Sua pré-venda já começou, tan-
to pelo site da marca quanto em 
qualquer uma das concessionárias 
da rede Jeep. Para adquirir uma 
das 1.000 unidades que estão dis-
poníveis nesse sistema, será ne-
cessário realizar o pagamento de 
um sinal de R$ 3.000. 
O Novo Compass Série Especial 
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80 anos tem preço sugerido de 
R$ 162.990.

Jeep Renegade

Baseada na versão Longitude, a 
série especial 80 Anos do Renega-
de está disponível tanto na versão 
Flex quanto na Diesel. O modelo 
em sua versão comemorativa traz 
barras de teto, grades, retrovisores, 
logos e rodas de 18” escurecidos 
em tom grafite. Já a parte interna 
conta com revestimento interno do 
teto em preto e acabamentos em 
Gloss Black, além de bancos com 
costuras exclusivas. A série espe-

cial está disponível nas cores Preto Carbon, Cin-
za Antique, Prata Billet, Verde Recon, Azul Jazz e 
Branco Polar.
Para completar com chave de ouro, o Jeep Renegade 
80 Anos vem de série com a nova central multimídia de 
8,4” com novo visual e wireless, dispensando a neces-
sidade de cabo para espelhamento via Apple CarPlay 
e Android Auto, trazendo mais praticidade e agilidade 
no processo. Além disso, vem com a nova plataforma 
de serviços conectados Adventure Intelligence. O sis-
tema também está disponível como opcional para as 
versões Longitude, Limited, Moab e Trailhawk.
Os preços do Jeep Renegade variam entre R$ 
123.490 (Flex) e R$ 164.590 (Diesel).#
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Série Especial

O modelo já é aventureiro 
por natureza e agora se 
torna muito mais despo-

jado com a versão que chega ao 
Brasil. Assim, a Citroën apresen-
ta o novo C4 Cactus Rip Curl no 
no nosso mercado. A versão, que 
estreou em março, é uma série 
especial desenvolvida em par-
ceria com a tradicional marca de 
vestuário, equipamentos e aces-
sórios para esportes radicais, a 
Rip Curl. Nessa edição limitada, 
todos os detalhes foram pensa-
dos para reforçar a conexão do 
Citroën C4 Cactus com o espírito 
jovem e aventureiro da Rip Curl.
Serão 150 unidades, que ofere-
cem ao consumidor uma experi-
ência empolgante, agregando de-
talhes de customização externa 
e interna, além de diferenciais e 
equipamentos exclusivos. O uti-
litário esportivo está disponível 
na rede de concessionários da 

C4 Cactus aventureiro temC4 Cactus aventureiro tem
público específicopúblico específico

A Citroën traz para o Brasil o C4 Cactus Rip Curl que, assim como a marca de roupas de mesmo 
nome, tem foco no jovem aventureiro

Luiz Eduardo Soares
Redator

O nome o C4 Cactus Rip Curl vem da parceria da Citroën com a marca de roupas de mesmo nome

marca com valor sugerido de R$ 
112.990,00.
 

Detalhes

Baseada na versão Feel Pack, 
essa série recebeu uma perso-
nalização inédita, que preserva 
o DNA Citroën sem perder de 

vista os equipamentos de série, 
mas com acréscimo de atributos, 
como os bancos revestidos em 
couro, item presente, a partir da 
versão Shine Pack, como tam-
bém as barras de teto flutuantes 
e rodas de liga leve de 17” pinta-
das em preto. 
A nova versão traz freios ABS 

com REF (Electronic Brake Dis-
tribution), controle de estabilida-
de de comando (ESP) e de tração 
(ASR), 4 airbags, sensor de pres-
são dos pneus, Hill Assist, aber-
tura e fechamento de portas sem 
chave, partida por botão, Isofix, 
ar-condicionado digital auto-
mático, limitador e regulador 
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O volante multifuncional permite que o motorista tenha acesso a 
várias operações

As rodas Roby Ony de 17” e as barras de teto flutuantes reforçam o 
caráter esportivo da versão

de velocidade, sensor de chuva, 
assinatura luminosa em LED, 
acendimento automático dos fa-
róis, entre outros equipamentos.
 

Cores únicas

O C4 Cactus Rip Curl está dis-
ponível na exclusiva combinação 
de Branco Banquise, na carroce-
ria, com teto em Azul Esmeralda. 
A mesma tonalidade de azul está 
presente em detalhes externos, 

como nos frisos e embelezadores 
dos faróis de neblina e nos air-
bumps das portas, o que reforça 
os códigos de design imponentes 
de um legítimo SUV. Interna-
mente, os tapetes de tecido rece-
beram um bordado especial ta-
lhado “Rip Curl”, da mesma cor.
Por fora, as rodas de liga leve Roby 
Ony pintadas em preto de 17 ”e as 
atraentes e funcionais barras de 
teto flutuantes reforçam o caráter 
único da versão. Para completar o 
visual, adesivos exclusivos “RIP 
CURL”, tanto nas portas diantei-
ras como na tampa do porta-malas 

tornam o modelo ainda mais jo-
vem, arrojado e despojado.
Sob o capô, o SUV Citroën C4 
Cactus Rip Curl traz a o motor 
flex 1.6 VTi, de 118 cavalos de 
potência, associado ao câmbio 
automático sequencial de seis 
velocidades da Aisin AT6: um 
conjunto que garante ao modelo 
um elevado nível de dinamismo, 
durabilidade e robustez.  
Além disso, a série especial C4 
Cactus Rip Curl proporciona 
conforto e bem-estar a bordo 
com soluções inovadoras, tecno-
lógicas e inteligentes.#
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Mercado

Efeito dominó. A metáfo-
ra perfeita para entender o 
que vem acontecendo no 

ramo automotivo com os refle-
xos da pandemia. As lacunas no 
suprimento de componentes para 
a fabricação de carros novos, que 
acontece em escala global, e o en-
curtamento da demanda no mer-
cado interno, além das medidas 
restritivas quanto ao coronavírus, 
resultaram no fechamento total ou 
parcial de 13 entre as 23 monta-
doras de automóveis sediadas no 
Brasil, conforme balanço da As-
sociação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (An-
favea). São 29 fábricas paradas 
em um conjunto de 58.
Em 19 de março, a Volkswagen 
anunciou a paralisação da produ-
ção por aqui, alegando a preser-
vação da saúde de empregados e 
familiares. “E aí a bola de neve 
foi só aumentando. Na sequên-
cia, Volvo e GM, mesmo que não 
tenham parado completamente, 
também divulgaram redução na 
fabricação nacional de carros, 
e atribuíram a decisão à falta de 
peças, principalmente semicon-
dutores e chips”, diz o diretor co-
mercial da AutoMAIA Veículos 
e diretor de marketing e plane-
jamento da  Associação dos Re-

Desafios para o mercadoDesafios para o mercado
automotivoautomotivo

Cerca de 30 fábricas pararam no Brasil em função da escassez de
componentes automotivos, além de outras variáveis ligadas à pandemia

Da Redação
vendedores de Veículos no Estado 
de Minas Gerais (ASSOVEMG), 
Flávio Maia.

Menor produção

Em levantamento em 30 de mar-
ço, a Anfavea constatou a parada 
de Mercedes, Renault, Scania, 
Toyota, Volkswagen, Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus, BMW, 
Agrale, Honda, Jaguar, Nissan, 
GM e Volvo. A perspectiva entre 
as montadoras, até então, é de co-
meçar a voltar em abril, até o final 
de maio. Com essa interrupção na 
produção, algumas montadoras 
estão pedindo de 90 a 150 dias 
para a entrega de alguns modelos.
São os motivos principais para a 
crise: escassez de peças e proble-
mas de fornecimento, essencial-
mente de semicondutores e chips, 
além da pandemia. Dados da An-
favea mostram que a produção 
de carros zero quilômetro no país 
caiu quase 32% em 2020.
Empresários estão nas mãos da 
pandemia, por assim dizer. A pro-
jeção é que até 300 mil veículos 
podem acabar não sendo produzi-
dos no Brasil em 2021. 
A indústria automotiva emprega 
hoje, de forma direta, entre 100 
mil e 110 mil pessoas, e em torno 
de 70% desse quantitativo estão 
em casa de braços cruzados. 
E a dúvida que paira no ar é: de-
pois dessas paralisações e, na es-
teira da Ford, outras montadoras 

podem deixar de vez o país? “É 
uma situação que deve ser consi-
derada, mas não tão provável no 
curto e médio prazo. A decisão da 
Ford foi bem específica e estra-
tégica. Porém, com o recrudesci-
mento do mercado e da demanda, 
o risco de uma empresa sair do 
país sempre existe”, pondera Flá-
vio Maia.

Usados e seminovos 

Considerando esse cenário com-
plicado, e enquanto os preços dos 

modelos zero quilômetro continu-
am subindo (algumas montadoras 
passaram por uma escalada de 
preço de mais de 30% nos últi-
mos 12 meses), usados e semino-
vos seguem entre as preferências 
dos consumidores. “Mesmo quem 
optar por um carro novo vai aca-
bar se deparando com a falta de 
produto nas lojas, e pode ter que 
aguardar até 150 dias”, diz Flávio 
Maia.
Sobre os resultados de março, ba-
lanço da Federação Nacional das 
Associações dos Revendedores 

A falta de peças e componentes eletrônicos está comprometendo a 
produção de veículos 0KM
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de Veículos Automotores (Fe-
nauto), que representa o setor de 
lojistas multimarcas de veículos 
seminovos e usados, dá conta de 
que, apesar do resultado ter sido 
positivo em 4,1%, em relação ao 
mês de fevereiro, já é possível 
perceber o efeito do agravamen-
to da pandemia, condições que, 
se persistirem, podem ocasionar 
mais quedas sequenciais nas ven-
das das próximas semanas.
Segundo a Fenauto, em março 
foram comercializadas 1.237.030 
unidades, contra 1.188.275 no 
mês anterior. O total acumulado 
em 2021, de 3.587.362 veículos, 
já está 14,1% maior do que o 
mesmo período de 2020 (quando 
foram registradas 3.143.699 ven-
das).

Cautela em BH

Uma constatação positiva é que 
o brasileiro continua interessado 
em comprar carro, mesmo com as 
dificuldades financeiras impostas 
pela pandemia. 
Em Belo Horizonte, no entanto, 
o momento é de cautela. Como 
acontece na maioria das cidades 
brasileiras, as medidas restritivas 
rigorosas para frear a dissemina-
ção do coronavírus impactam no 
setor, assim como na economia 
de uma forma geral - ainda que, 
por outro lado, a redução da ofer-

ta de veículos novos possa manter 
a procura por usados e seminovos 
aquecida.

A menor disponibilidade de semi-
novos e usados para recompor os 
estoques nas revendas (justamen-

te diante da demanda elevada) é 
outro fator que poderia ocasionar 
uma oscilação nos negócios.#

Dados da Anfavea mostram que a produção de carros 0KM no país caiu, o que aumenta a procura por 
seminovos e usados
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SUV de Luxo

O Range Rover Velar sempre 
foi destaque pelo desempe-
nho off-road ou pelo requin-

te nos ambientes de luxo. Agora, o 
SUV alcança um novo nível com 
as novidades em design, tecnolo-
gia e capacidade que apresenta: o 
novo volante, a nova manopla de 
câmbio, o novo sistema de infoen-
tretenimento Pivi Pro e, ainda por 
cima, o novo motor Ingenium 3.0L 
a gasolina com 6 cilindros MHEV 
e 340cv de potência. Ao unir ainda 
mais beleza e inteligência, o SUV 
chega em duas novas versões: 
Range Rover Velar P340 R-DY-
NAMIC SE e Range Rover Velar 
P340 R-DYNAMIC HSE.
O Range Rover Velar apresenta 
proporções equilibradas e otimi-
zadas. A surpreendente linhagem 
Range Rover é instantaneamente 
reconhecida, desde a dianteira for-
mal e poderosa, passando por uma 
linha de cintura fluida e contínua, 
até culminar em uma traseira ro-
busta e elegantemente afunilada.
As maçanetas ficam retraídas 
quando não são usadas. Esse de-
sign sem relevos cria linhas lim-
pas e puras, reduzindo o barulho 
do vento e melhorando a eficiência 
aerodinâmica. 
Com todos os assentos rebatidos, 
são liberados 1.705 litros de espa-
ço para carga, reduzindo para 834 
litros quando todos os bancos es-
tão ocupados.

Land Rover Velar 2021 oferece Land Rover Velar 2021 oferece 
luxo e alto desempenholuxo e alto desempenho

O SUV inglês chega ao mercado nacional em duas versões de acabamento e motorização 3.0L de 
seis cilindros, capaz de gerar 340 cv de potência. Os valores de venda se iniciam em R$ 520 mil

Luiz Eduardo Soares
Redator

Inteligência artificial

Com novo volante e nova mano-
pla de câmbio, o inovador SUV 
se volta ainda mais ao design para 
garantir um interior ainda mais re-
finado. Já o novo sistema de info-
entretenimento Pivi Pro colabora 
para que o motorista dirija ainda 
mais conectado do que antes. 
O novo sistema de infoentreteni-
mento Pivi Pro também se une às 
novidades do Velar para garantir 
uma experiência ainda mais inteli-
gente e intuitiva. Uma evolução im-
prescindível para tornar o dia a dia 
dentro do SUV ainda mais cômodo.
Os ocupantes do veículo também 

terão a companhia da mais avança-
da inteligência artificial integrada 
ao veículo, que oferece recursos 
como o sistema de navegação com 
autoaprendizagem para uma via-
gem totalmente conectada.
As Atualizações de Software man-
têm o veículo sempre pronto para 
o novo. O sistema de infoentreteni-
mento, a telemática e os vários mó-
dulos de controle do veículo podem 
ser atualizados remotamente para 
garantir a performance ideal. 
A tecnologia de ionização Nanoe 
opcional aumenta o bem-estar do 
motorista e dos passageiros. Ao 
ativar o recurso, o filtro especial-
mente projetado atrairá e captu-

Com novo volante e nova manopla de câmbio, o utilitário esportivo 
garante um interior ainda mais refinado 

O novo motor Ingenium 3.0L a gasolina que equipa o Range Rover Velar gera 340cv de potência 
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rará partículas finas e alérgenos 
suspensos no ar externo, como mi-
cropartículas inaláveis (PM2.5), 
poeira e pólen.
O SUV possui faróis Matrix LED 
que geram um feixe adaptativo 
que escurece e se ajusta para pro-
porcionar máxima visibilidade por 
parte do motorista sem ofuscar o 
tráfego em sentido contrário.

100 km/h em 6,3s

O Land Rover Velar 2021 é ofere-
cido com um propulsor 3.0 movido 
a gasolina e conta com módulo elé-
trico de 48V que assume funções 
de arranque, alternador e auxilia o 
motor para reduzir emissões. Este 
motor gera 340 cv de potência má-
xima e torque de 48,9 mkgf. 
O conjunto mecânico é comple-
mentado pela transmissão automá-
tica de oito marchas e sistema de 

tração integral. Este conjunto faz 
com que o utilitário esportivo atin-
ja a velocidade de 100 km/h, par-
tindo da inércia, em 6,3 segundos, 
com máxima de 240 km/h.
A Tração Integral (AWD) com 
torque sob demanda proporciona 
desempenho incrível no asfalto e 
capacidade para terrenos off-ro-
ad. Para manter a tração ideal e ter 
progresso garantido em todas as 
condições, a direção do Range Ro-
ver Velar é conectada e funcional 
graças a um conjunto de tecnolo-
gias cuidadosamente criado.
O All Terrain Progress Control 
(ATPC) é um sistema avançado op-
cional que permite ao motorista de-
finir e manter uma velocidade cons-
tante enquanto dirige em condições 
adversas, como lama, grama molha-
da, gelo, neve e estradas de terra.
O Range Rover Velar conquistou 
a classificação “cinco estrelas” no 

Euro NCAP, confirmando que o 
veículo está entre os mais seguros 
do mercado.
No Brasil, o veículo é ofereci-

do em duas versões: R-Dynamic 
SE ao preço de R$ 520.050 e a 
R-Dynamic HSE que chega a R$ 
565.350.#

O sistema de infoentretenimento, a telemática e os módulos de con-
trole do veículo podem ser atualizados remotamente 
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31 98551 0585
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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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