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Veja na página 07

O modelo a diesel de entrada da marca Jeep se comporta 
muito bem tanto no asfalto quanto nas estradas de terra

A Volkswagen apresenta em ‘doses homeopáticas’ o novo 
CUV (Crossover Utility Vehicle) com foco no Velho Mundo

Teste: Renegade Moab Taigo, o futuro Nivus
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O Mustang mais bravo O Mustang mais bravo 
já produzidojá produzido
O “muscle car” chegará em O “muscle car” chegará em 
junho por R$ 499 mil junho por R$ 499 mil 
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Notas

Chevrolet investe em veículosChevrolet investe em veículos
elétricos nos EUAelétricos nos EUA

Caminhões Volvo no meio do canavialCaminhões Volvo no meio do canavial
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atenção para te ajudar fazer uma ótima compra e 
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O serviço Volvo Atendimento Rápido 
(VOAR) está lançando o VOAR Mobile, 
uma plataforma de informação para motoris-
tas que aguardam atendimento emergencial 
nas estradas. A iniciativa, inédita no segmen-
to de veículos pesados no país, garante mais 
tranquilidade a quem aguarda por socorro 
mecânico, com acesso em tempo real a todos 
os dados do atendimento até a chegada da 
viatura de apoio.
Toda ligação ao VOAR é atendida por uma 
equipe técnica especializada dentro da fábri-
ca da Volvo. Boa parte dos chamados tem 
solução na própria ligação. Para aqueles em 
que é necessário atendimento em campo ini-
cia-se uma operação que envolve a fábrica e 

a rede de concessionárias, para dar apoio ao 
transportador de forma rápida. Com o novo 
VOAR Mobile, o motorista receberá pelo ce-
lular informações de cada etapa de seu aten-
dimento, com estimativas seguras do horário 
de chegada da viatura de socorro.
Sem necessidade de instalar aplicativo, o 
VOAR Mobile tem uma navegação fluída 
e com dados atualizados constantemente. A 
plataforma fornece informações sobre o téc-
nico responsável pelo atendimento, desdo-
bramento da operação e notificação de impre-
vistos. Quem não puder acessar a plataforma 
via smartphone tem a opção de acompanhar 
as atualizações do atendimento por meio de 
notificações sms.#

Volvo ‘de olho’ nos atendimentos emergenciaisVolvo ‘de olho’ nos atendimentos emergenciais

Todo o planeta Terra está preo-
cupado com o meio ambiente e o 
automóvel é um dos maiores po-
luidores de nosso mundo. Assim, 
a busca por tecnologias que não 
poluem está presente nos mais di-
versos setores industriais.
Seguindo a tendência mundial, a Ge-
neral Motors anunciou que lançará a 
primeira versão elétrica da picape Che-
vrolet Silverado, o modelo mais vendi-
do da empresa nos Estados Unidos. A 
marca também confirmou que o GMC 
Hummer EV SUV também será feito 
com a mesma tecnologia voltada para 
veículos de zero emissão.
A versão elétrica da Silverado está 
sendo projetada desde o início 
para ser um legítimo EV, unindo 
todo potencial da plataforma Ul-

tium com as consagradas virtudes 
da picape de grande porte da Che-
vrolet. A previsão é que o produto 
supere os 640 quilômetros de au-
tonomia com carga total das bate-
rias quando chegar ao mercado.
Já o HUMMER EV SUV repre-
senta o próximo capítulo desta 
fase eletrificada do ‘jipão’, que 
começou recentemente com a 
apresentação de uma super picape 
com início de produção programa-
da para o fim deste ano. O SUV 
chegará depois para ser mais uma 
opção, permitindo ao consumidor 
escolher qual modelo mais combi-
na com o seu estilo de vida, sem 
abrir mão da extraordinária capa-
cidade de superar obstáculos e de 
viajar num veículo zero emissão.#

Referência global em bioenergia e 
player nº 1 na produção e comercia-
lização de açúcar, a Raízen utilizará 
caminhões Volvo em suas operações 
de São Paulo e do Mato Grosso do 
Sul na safra de cana-de-açúcar 21/22, 
que começa agora em abril. A compa-
nhia já recebeu 210 unidades dos mo-
delos FMX e FH, todos com plano de 
manutenção Ouro. Os veículos traba-
lharão no transporte de cana picada, 
levando cargas da área de transbordo 
na lavoura até o local de moagem, 
dentro das instalações das usinas.
Nesse negócio, a Raízen optou por 

dividir o lote de 210 veículos entre 
locadoras e operadores logísticos. 
A empresa trabalha com o concei-
to de Custo Total de Propriedade 
(Total Cost of Ownership), que 
leva em consideração todos os cus-
tos relacionados ao produto em sua 
vida útil. Os veículos da Volvo são 
reconhecidos no mercado por ter o 
melhor TCO no setor de transpor-
te. Parte da transação foi feita com 
o apoio da Volvo Financial Services 
Brasil, a divisão do Grupo Volvo que 
oferece várias soluções financeiras 
no mercado local.#
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Série Especial

Aproveitando a data come-
morativa do 57º aniver-
sário do modelo, a Ford 

inicia no Brasil o recebimento 
dos pedidos de reserva do Mus-
tang Mach 1, preparado para as 
pistas, que está sendo oferecido 
ao preço de R$ 499 mil e que 
será entregue em junho. 
Lançado em 17 de abril de 1964, 
durante a New York Fair, o pri-
meiro Mach 1 apareceu em 
1969, com a proposta de fazer 
uma ponte entre o Mustang GT e 
o Shelby. A performance já nas-
ceu incorporada ao seu nome, 
que é a medida padrão da velo-
cidade do som (1.235 km/h). 
O Mustang Mach 1 de quarta 
geração acelera de 0 a 100 km/h 
em 4,3 segundos, tem velocida-
de máxima de 250 km/h, limita-
da eletronicamente, e exibe um 
comportamento dinâmico fora 
do comum.
Seu conjunto formado por mo-
tor Coyote V8 5.0 e transmissão 
automática de dez velocidades 
conta com uma calibração ex-

Pronto para ‘queimar’ asfalto!Pronto para ‘queimar’ asfalto!
A Ford já está recebendo no Brasil pedidos de reserva do Mustang Mach 1,

o mais bravo da marca com motor de 483 cv de potência e que traz componentes
do Bullit, Shelby GT350 e Shelby GT500

Luiz Eduardo Soares
Redator

clusiva que gera um ganho de 
17 cv, entregando a potência 
de 483 cv (a 7.250 rpm) e tor-
que máximo de 56,69 kgfm (a 

4.900 rpm). 
O Mach 1 possui a barra anti-
torção e o sistema de indução 
de ar “open air box” do Mus-

tang Bullitt. O coletor de ad-
missão e sistema de arrefeci-
mento vêm do Shelby GT350. 
Já o escapamento e o difusor 

A quarta geração do Mustang Mach 1 possui componentes utilizados em seus irmãos Bullit, Shelby GT 
350 e Shelby GT 500
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traseiro são compartilhados 
com o Shelby GT500.

Referências 

O Mustang Mach 1 mantém a 
faixa preta com friso colorido 
no capô e nas laterais. A fren-
te traz uma nova grade, com o 
emblema do cavalo ao centro e 
dois grafismos redondos que re-
metem aos faróis auxiliares do 
modelo 1969. O para-choque 
também tem desenho exclusivo.
Na lateral, os grafismos nas 
portas e na região inferior da 
carroceria se conectam com o 
carro original, complementa-
dos pelo emblema Mach 1 no 
paralama dianteiro. As rodas 
de 19 polegadas utilizam pneus 
de 255/40 R19 na dianteira e 
275/40 R19 atrás.
Na traseira, chama a atenção o 
novo aerofólio de perfil discre-
to e supereficiente, bem como o 
difusor com recortes triangula-
res e as quatro ponteiras de es-
capamento integradas, trazidos 
do Shelby GT500. As lanternas 

são interligadas por uma faixa 
preta, com a assinatura Mach 1 
no centro.

Placa de identificação

O Mach 1 tem um interior es-
portivo e requintado, com cores 
e materiais de acabamento espe-
cialmente selecionados. A placa 
afixada no painel com o número 
de identificação de cada veículo 
reforça a sua exclusividade.
Os bancos fazem um tributo ao 
Mach 1 original, com recortes 
horizontais e um detalhe de cor 
contrastante no encosto – laran-
ja na versão cinza Dover e em 
tom claro nas demais. 
Detalhes de metal polido e es-
curecido ajudam a criar um am-
biente de apuro técnico e espor-
tividade. A luz de aproximação 
dos retrovisores externos com a 
projeção do ícone do cavalo no 
chão é um charme extra.
O motorista conta com sete mo-
dos de direção – Normal, Espor-
tivo, Esportivo+, Pista, Drag, 
Neve/Molhado e My Mode –, 

Como se trata de uma série limitada, cada unidade do Mustang Mach 1 terá no painel uma placa com o número de identificação
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Detalhes de metal polido e escurecido ajudam a criar um ambiente 
esmerado e ao mesmo tempo esportivo

Os bancos fazem um tributo ao Mach 1 original, com recortes hori-
zontais e um detalhe de cor contrastante no encosto

Relembrando o primeiro Mach 1, os grafismos na lateral se conectam 
com o carro original de 1969

que adaptam as configurações 
do veículo em cada condição de 
pista. O escapamento com ajuste 
de válvula ativo oferece quatro 
níveis sonoros: silencioso, nor-
mal, esportivo e pista.
Na parte de segurança autônoma, 
é equipado com alerta de colisão 

com detecção de pedestres e fre-
nagem de emergência, assistente 
de permanência em faixa e alerta 
de fadiga. Tem ainda oito airba-
gs (frontais, de cortina, joelhos 
e tórax), controle eletrônico de 
estabilidade e tração, assistente 
de partida em rampa, câmera de 



O desempenho do “muscle car” é garantido pelo motor que oferece 483 cv de potência e torque máximo 
de 56,69 kgfm 

ré com sensor de estacionamen-
to, farol alto automático, sensor 
de chuva e monitoramento indi-
vidual de pressão dos pneus.

Conectividade 

O Mach 1 é o primeiro Mustang 
conectado da América do Sul, 
equipado com o sistema For-
dPass Connect que dá acesso a 
informações e comandos do ve-
ículo pelo celular. O motorista 
também pode dar partida remota 
e ligar o ar-condicionado para 
deixar o carro na temperatu-
ra ideal. O sistema ainda envia 
notificação de alarme em tempo 
real e mostra a localização do 
veículo. 
O Mach 1 tem central multimí-
dia SYNC 3 com navegação e 
comando de voz, além de cone-
xão com Apple CarPlay ou An-
droid Auto. 
O Mustang Mach 1 é disponível 
em oito combinações de cores 
exclusivas. O cinza Dover traz 
faixas pretas com contorno la-
ranja. Nos modelos branco Árti-
co, preto Astúrias e prata Orva-
lho, esse contorno é vermelho. 
Já no azul Indianápolis, laran-
ja Astana, vermelho Arizona e 
amarelo Talladega o contraste é 
feito com o branco.#
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Off-Road

Tivemos a oportunidade de 
dirigir o Jeep Renegade 
Moab, equipado com mo-

tor turbodiesel e que se com-
portou muito bem nas situações 
mais adversas. Oferecido ao pre-
ço de R$ 146.590, o SUV tem 
preço mais em conta que seu ir-
mão mais completo Longitude 
Diesel em cerca de R$ 10.000. O 
nome Moab é uma referência a 
um deserto no estado norte-ame-
ricano de Utah, onde ocorre anu-
almente um evento off-road em 
que os modelos da marca Jeep se 
sobressaem. 
A nova versão conta com itens 
únicos no segmento: câmbio 
automático de 9 marchas, tra-
ção 4x4, seletor de terrenos com 
4 modos e HDC (Hill Descent 
Control - controle de descida). 
Oferece ainda central multimí-
dia Uconnect 7”, ar-condicio-
nado dual zone, sensor de esta-

Trilheiro para encararTrilheiro para encarar
qualquer terrenoqualquer terreno

O Jeep Renegade Moab é o SUV turbodiesel mais barato do mercado e, por isso mesmo, tem aca-
bamento mais despojado e possui menos equipamentos que seu irmão Trailhawk 

Luiz Eduardo Soares
Redator

A traseira do Renegade Moab vem com aerofólio na cor do carro e sensores de estacionamento, além das 
tradicionais lanternas
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O SUV conta com câmbio automático de 9 marchas, tração 4x4, sele-
tor de terrenos com 4 modos e controle de descida

A grade totalmente pintada em preto já demonstra que esse Jeep 
encara todo tipo de terreno

O acabamento despojado do interior reflete a versão mais 
“espartana” de entrada do Renegade a diesel

cionamento traseiro e faróis de 
neblina. 

Motor valente

O motor turbodiesel 2.0L é capaz 
de gerar até 170 cv de potência 
e torque de 37,5 kgfm, números 
mais que suficientes para levar 
o carro por estradas esburacadas 
e trilhas, mesmo em condições 
adversas como lama, atoleiros, 
facões, areia e alagados, já que 
possui ângulos de 30º de entra-
da e 33º de saída e imersão para 
mais de 80 centímetros.
O interior é bem confortável, 
apesar de possuir um acabamen-
to bem ‘espartano’ e despojado 
em relação a vários acessórios 
existentes na versão Trailhawk. 
Mesmo sendo um SUV movido 
a diesel, o isolamento acústico e 

os batentes de absorção, além da 
suspensão independente nas qua-
tro rodas, deixaram o Jeep Rene-
gade Moab com o interior bem 
silencioso.
O pneu sobressalente é do tipo 
‘linguiça’, ou seja, mais estreito 
do que os que equipam o veículo 
mas, mesmo assim, o espaço do 
porta-malas é bem pequeno (320 
litros), contrastando com o es-
paço destinado aos passageiros, 
mesmo para aqueles mais altos e 
que vão no banco de trás.

Liderança

O utilitário esportivo traz pneus 
de uso misto, ganchos em preto 
na dianteira e traseira (semelhan-
tes aos da versão Trailhawk) e vi-
sual escurecido nas rodas de liga 
leve de 17” e na grade frontal. A 

Detalhes em preto fosco combinam com as rodas, barras de teto e para-choques. A inscrição MOAB se destaca no paralama dianteiro
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O motor turbodiesel 2.0L de 170 cv de potência e torque de 37,5 kgfm 
produz um bom desempenho do veículo

As rodas de 17” são 
pintadas em preto 
para combinar com 
os detalhes exter-
nos na mesma cor 
existentes no SUV

Mesmo utilizando um pneu provisório estreito, o porta-malas é consi-
derado pequeno com apenas 320 litros 

versão Moab está disponível em 
cinco cores: Verde Recon, Bran-
co Ambiente, Prata Billet, Cinza 
Antique e Preto Carbon.
O Jeep Renegade Moab deixa de 
ter seis airbags, faróis de LED, 
sistema start-stop para o motor, 
faróis com acendimento automá-
tico, chave presencial, entre ou-
tros detalhes existentes nas ou-
tras versões.
A presença da marca no merca-
do nacional é muito forte, o quer 
pode ser comprovado ao ver o 

resultado das vendas no Brasil: o 
Jeep Renegade garantiu posição 
entre os 10 veículos mais vendi-
dos do País no primeiro trimestre 
e conquistou 16,6% das vendas 
de sua categoria. O modelo foi o 
número um entre os SUVs Com-
pactos no acumulado no ano e fe-
chou com 19.111 unidades ven-
didas. O Compass também fez 
bonito e garantiu a liderança em 
seu segmento, com 65,7% das 
vendas nos três primeiros meses 
de 2021.#

1416 a 23 de abril de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



15 16 a 23 de abril de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Realidade Aumentada

O Taos ainda não chegou ao 
mercado, mas graças à di-
gitalização da Volkswagen 

é possível ver todos os detalhes do 
SUV na palma da mão. A marca co-
loca no ar a opção de configuração 
do Taos no aplicativo VW Expe-
rience, que utiliza a realidade au-
mentada para projetar o novo SUV 
da marca, seja em miniatura ou em 
tamanho real, permitindo inclusive 
que o usuário interaja com o veícu-
lo, abrindo e fechando as portas e até 
simular que está dirigindo o modelo.
Assim, é possível, por exemplo, 
visualizar o Taos em qualquer 
superfície plana, seja na vaga de 
garagem, em uma mesa de jantar 
ou na varanda. O Volkswagen Ex-
perience vem para complementar 
as várias ferramentas digitais que 
a Volkswagen oferece, como o 
DDX, o Meu VW, reforçando a di-
gitalização na marca.
O Volkswagen Experience está 
disponível gratuitamente para as 
plataformas iOS e Android. E o 
melhor: após ser instalado, ele não 
precisa de internet para funcionar.

Ao volante do Volkswagen Ao volante do Volkswagen 
Taos pelo celularTaos pelo celular

Um aplicativo desenvolvido para a montadora permite que os futuros clientes
possam interagir com o novo Taos que será lançado em breve

Da Redação

Interação

Além de escolher a proporção que 
o carro aparece na tela (para ajus-
tar o tamanho do carro basta fazer 
sobre a carroceria o movimento 
de pinça com os dedos na tela), 
o aplicativo permite abrir virtual-
mente todas as portas do veículo - 

incluindo capô e porta-malas. Para 
fazer isso é só clicar em cima da 
área que você quer abrir (há indi-
cações onde é possível interagir 
com o veículo ou ter mais infor-
mações sobre aquele detalhe).
A interação no interior do veículo 
segue a mesma usabilidade da par-
te externa. O cliente, onde estiver, 

pode “entrar” no Taos e ver todos 
os detalhes da cabine, explorando 
itens como a iluminação ambiente, 
o novo volante, o painel digital Ac-
tive Info Display e o VW Play, por 
exemplo. O sistema permite uma 
visão de 360º da cabine e conta 
com marcações em azul nos locais 
que têm informações adicionais.

Os consumidores podem ter acesso ao modelo Taos através da realidade aumentada que utiliza o aplica-
tivo Volkswagen Experience

1616 a 23 de abril de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



O VW AR oferece, ainda, a opção 
de colocar o Taos em movimento. 
É possível, por exemplo, manobrar 
o veículo em uma vaga de estacio-
namento. Para acionar essa função 
basta apertar o ícone com a forma 
de um volante no meu.
O menu na tela principal do aplica-
tivo traz cinco atalhos: “Versões”, 
“Rodas”, “Cores”, “Detecção de 
Pedestres” e “Tenho interesse”.

Launching Edition

Como o Taos está previsto para 
chegar às lojas entre maio e junho, 
neste momento, apenas a versão 
Launching Edition do SUV esta-
rá disponível no ícone “versões”. 
Futuramente, as demais configura-
ções do modelo serão disponibili-
zadas no app.
No ícone “rodas” são exibidas os 
detalhes do conjunto de 18 pole-
gadas, de série em todas as con-
figurações do Taos. Na aba “co-
res” é exibida a tonalidade Bege 
Mojawe, cor de lançamento do 
modelo. Assim como as outras 
opções de versões, as demais co-
res disponíveis para o Taos serão 
reveladas em breve.
O ícone “Detecção de pedestre” 
é mostrada uma animação sobre 
a tecnologia inovadora do SUV 
Volkswagen, que por meio de sen-
sores, identifica o trânsito de pe-
destres à frente do veículo.#
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Futuro

A montadora está apresentan-
do ‘pitacos’ de como será o 
novo Taigo, como se o car-

ro já estivesse na fase de ajustes fi-
nais para chegar ao Velho Mundo. 
Antes mesmo da primeira apresen-
tação oficial europeia, a Volkswa-
gen revelou o nome de seu próxi-
mo modelo crossover. 
O Taigo é o novo membro da gama 
de SUVs da Volkswagen no seg-
mento dos veículos pequenos. Ele 
impressiona pelo design dinâmico 
e emocionante. O novo modelo 
também vem com um grande nú-
mero de sistemas de assistência e 
conectividade no estado da arte.

Crossover Utility Vehicle

Acabou a espera para os que estavam 
à procura de um CUV (Crossover 
Utility Vehicle) combinando uma 
posição de condução elevada com a 
silhueta de um cupê esportivo.

Taigo será o nome do novoTaigo será o nome do novo
Nivus europeu Nivus europeu 

A Volkswagen promete para os próximos meses o lançamento na Europa de um veículo compacto e 
versátil, semelhante ao crossover Nivus brasileiro

Luiz Eduardo Soares
Redator

O novo Taigo será lançado no mer-
cado com motores TSI, faróis de 
LED de série, um moderno con-
ceito operacional, cockpit total-
mente digital e um grande número 

de sistemas de assistência.
O Taigo é baseado no modelo Ni-
vus, sucesso no Brasil, e será fa-
bricado para o mercado europeu 
em Pamplona, na Espanha. O novo 

modelo fará sua estreia na Europa 
no início do segundo semestre e 
será lançado no mercado no final 
de 2021. Nada foi informado sobre 
a vinda do Taigo para o Brasil.#
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31 3333-7575


