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Veja na página 08

Há oito meses em BH, a Nagai já se prepara para 
inaugurar loja em Contagem

Hatch recebe prêmio nos EUA de Melhor Valor de 
Revenda e Propriedade 

Concessionária Nissan Nissan LEAF elétrico
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Fiat Argo Drive 1.3 S DesignFiat Argo Drive 1.3 S Design
Motor 1.3 tem bom Motor 1.3 tem bom 
desempenho. Hatch desempenho. Hatch 
ganhou itens deganhou itens de
conforto econforto e
segurançasegurança
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A PARTIR DE

R$ 94.290
TAXA 0%
IPVA PAGO
EMPLACAMENTO

JEEP RENEGADE 21/21

Consulte condições na concessionária. taxa 0 valIda para os modelos longitude e limited , Ofertas sujeitas a variação de acordo com a versão do carro e modalidade de compra. Válida para compra realizada no dia 15/05/2021.
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Notas

Mais de 1 milhão de veículosMais de 1 milhão de veículos
produzidos no Polo Jeepproduzidos no Polo Jeep

Família “Z” do Nissan encanta geraçõesFamília “Z” do Nissan encanta gerações

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos digital, não se responsabiliza 
pelos anúncios veículados nesta edição, todos os 
preços, estado de cada veículo e documentação é por 
conta e risco do comprador e do vendedor. As peças 
de publicidade veículadas pelos nossos anunciantes 
são de inteira responsabilidade dos mesmos. 

O Jornal WSN 
NEWS digital é 
uma publicação 
semanal da 
Webseminovos 
Sistemas  Ltda, com 
sede em Belo Horizonte 
inscrita no CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo 
seu conteúdo pode ser lido também no site de 
classificados www.webseminovos.com.br.

Diretores:
Carlos Eduardo Silva
Rafael Almeida Silva

Siga-nos!

Editor:
Carlos Eduardo Silva

email: carlos@webseminovos.com.br

Distribuição: 
By LeadLovers para mais de 20 mil entre consu-

midores finais e equipes de vendedores de carros 
de todo o Brasil.

Contato com a redação:
carlos@webseminovos.com.br

Whatsapp: 31.99404.6814
Tel. Fixo: 31.3646.2246

Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br

Tel: 31.3646.2246 • Celular: 31.9404.6814

Fotografias:
Maurício Vieira

Redador:
Luiz Eduardo Soares

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda

Av: Del Rey, 111 - torre A -sala 101/102- Caiçara - 
Belo Horizonte - MG - CEP: 30775-240

Tel: 31.3646-2246

Conectados para te
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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!

A General Motor anunciou no último dia 
10 que irá produzir um modelo inédito 
no complexo industrial de São Caetano 
do Sul. Especula-se que seria uma pica-
pe média abaixo da S10, que se transfor-
maria em uma concorrente da Fiat Toro. 
O produto é uma das novidades do atual 
ciclo de investimento da empresa a ser 
aplicado até meados da década no Es-
tado de São Paulo. São R$ 10 bilhões 
para a renovação do portfólio e para o 
desenvolvimento de novas tecnologias.
De acordo com a diretoria da marca, o 
modelo chegará para complementar a li-
nha de picapes Chevrolet e, além disso, 
vai estrear um conceito completamente 

inovador para a marca no segmento de 
veículos utilitários.
A picape está neste momento em fase 
de desenvolvimento e será o próximo 
integrante da nova família de veículos 
globais da Chevrolet, já composta pe-
las atuais gerações de Onix, Onix Plus 
e Tracker - todos referência em suas res-
pectivas categorias.
Um dos objetivos da GM com o futu-
ro veículo é o de ampliar a presença da 
marca Chevrolet no próspero segmento 
de picapes, contribuindo ainda para o 
fortalecimento de outros produtos es-
tratégicos para a empresa no mercado, 
como a S10.#

Toro terá concorrente da Chevrolet?Toro terá concorrente da Chevrolet?

Com a marca de um milhão de veículos 
recém alcançada, o Polo Automotivo 
Jeep chega ao sexto ano de operação com 
motivos para celebrar. Foi desta planta 
que saiu o primeiro carro conectado da 
Stellantis no Brasil: o Jeep Renegade 
equipado com a Adventure Intelligence 
by Jeep Connect, plataforma de serviços 
de conectividade. Ali também nasceu a 
nova geração da picape Fiat Toro e do 
líder de segmento Jeep Compass. Mas 
o Polo não para por aí. Ainda este ano 
será lançado o quarto produto da planta 
pernambucana, um modelo inédito que 
chega para colocar a Jeep no segmento 
de D-SUV e consolidar o Polo como um 
verdadeiro SUV Center.

Desde o início de suas atividades, o Polo 
Jeep investe no desenvolvimento de suas 
pessoas. Atualmente, mais de 14 mil pes-
soas trabalham no Polo Automotivo Jeep. 
Cerca de 90% são nordestinos, sendo 
85% pernambucanos. Eles são protago-
nistas do sucesso do Polo. 
Concebida para produzir até quatro mo-
delos simultaneamente, a planta passou 
por ajustes para receber no segundo se-
mestre o novo utilitário esportivo, um 
D-SUV com capacidade para sete pas-
sageiros. Antes de chegar à manufatura 
de fato, as adaptações foram concebidas 
virtualmente durante nove meses com a 
participação integrada de todas as áreas 
envolvidas.#

Desde 1969, o venerado Fairlady 
Z tem enfeitiçado os apaixonados 
por carros esportivos pelo mundo 
afora. Mesmo com o lançamento de 
várias versões do modelo ao longo 
dos anos, ele sempre manteve sua 
identidade como o arquétipo do car-
ro esportivo japonês.
Hiroshi Tamura é engenheiro-chefe 
de produção dos veículos da família 
Z e explica o que inspira a paixão 
dos consumidores por esses carros: 
“Para mim, o “Z-ness” é o espírito 
da Nissan. É a forma como o carro se 
conecta ao motorista – à mente, cor-
po e alma do condutor –, proporcio-
nando o máximo prazer ao dirigir. 

É assim que motorista e máquina se 
unem, resultando em uma autêntica 
“unicidade” ou “ligação” entre eles. 
O Z expressa uma atitude surpreen-
dente, que passa da atração à primei-
ra vista à sedução, para formar uma 
relação duradoura. Isso é único no Z.
Para Tamura, o Z é atemporal, 
graças ao seu estilo e acessibilida-
de. Milhões de pessoas têm uma 
relação especial com esse carro. 
Pergunte para os seus parentes e 
amigos que conhecem esse ícone 
japonês e você vai ter sorrisos e 
respostas positivas. É isso o que 
faz com que o espírito do Z esteja 
a cada dia mais vivo.#
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Presente no futebol, nos eventos culturais e na vida de milhares 
de associados, a Auto Truck agora tem um espaço para os 
amantes de carros e Fórmula 1.

Localizado no Só Marcas Auto Shopping, os visitantes poderão 
vivenciar uma experiência imersiva no Simulador de Fórmula 1 que 
foi desenvolvido em tamanho real para você se imaginar em uma 
pista de verdade andando em alta velocidade.

Auto Truck no Só Marcas Auto Shopping
Av. Babita Camargos, 1295, Cidade Industrial - Contagem/MG

Segunda a sábado – 9h às 19h
Domingo e feriados – 9h às 16h

FAÇA A COTAÇÃO
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Teste

Nossa primeira impressão 
foi positiva ao dirigir o 
Fiat Argo Drive 1.3 litro 

equipado com o conjunto S De-
sign e câmbio manual. O preço 
deste modelo fica na casa dos 
R$ 71.500.
O hatch da Fiat tem um desempe-
nho muito bom, mesmo sem tur-
bo. O motor de alumínio não utili-
za correia dentada e, sim, corrente 
de distribuição e responde muito 
bem em todas as faixas de rota-
ção. Acoplado a um câmbio ma-
nual de cinco marchas, o motor 
tem comportamento suave, mes-
mo notando que as relações de 
marchas sejam curtas, mas ideais 
para um propulsor que gera 101 
cv (G) e 109 cv (E) de potência 
máxima. O torque máximo é de 
13,7 kgfm (G) e 14,2 kgfm (E). 
Em movimento, sentimos que o 

Versão intermediáriaVersão intermediária
mais ‘recheada’mais ‘recheada’
Rodamos com o Fiat Argo Drive 2021 equipado com motor 1.3L e com o pacote S Design. O hatch 

ganhou partida sem chave e os controles de tração, de estabilidade e de arrancada em rampa

Luiz Eduardo Soares
Redator

A versão que testamos do Argo está equipada com o segundo conjunto da marca em equipamentos 
de segurança e conforto
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Fiat Argo Drive 1.3 S Design se 
comporta muito bem nas curvas 
e nas retomadas de velocidade. 
A suspensão é bem equilibrada e 
oferece conforto aos ocupantes, 
mesmo em ruas com paralelepí-
pedos. A direção com assistência 
elétrica é bem precisa e macia, 
respondendo com rapidez aos co-
mandos do motorista.
Abastecemos o hatch somente 
com etanol e o consumo girou em 
torno de 6 km/l na cidade e 11,5 
km/l no trânsito rodoviário, segun-
do a indicação do computador de 
bordo. De acordo com a Fiat, a ve-

locidade máxima do veículo nes-
tas condições é de 180 km/h (G) e 
184 km/h (E).

Pacote S Design

O pacote S Design oferece uma sé-
rie de equipamentos de segurança 
e conforto que deixam o Argo Dri-
ve 1.3 mais atraente, mesmo não 
sendo o conjunto mais completo 
que a Fiat oferece. 
Sentimos falta da câmara de ré. 
Mesmo assim, pelo valor de R$ 
3.880,00 esse pacote oferece 
controles de tração, de estabili-

O Argo Drive 1.3 S Design conta com rodas de 15” escurecidas e com alguns adesivos especiais

O interior é escurecido e o volante multifuncional, mas sentimos falta 
da câmara de ré

O encosto do banco traseiro não possui divisão e somente pode ser 
rebatido totalmente

O Argo equipado com o pacote S Design e pintura metálica é vendido 
com preço em torno de R$ 71.500
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O motor Fiat flex 1.3 litro do Argo oferece 101 cv de potência com 
gasolina e 109 cv com álcool etílico

O porta malas é condizente para um hatchback, já que tem espaço 
para 300 litros de bagagem

1014 a 21 de maio de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

dade e assistente de partida em 
rampa. Ainda, inclui itens de 
conveniência (ar-condicionado 
digital, entrada e partida sem 
chave), faróis auxiliares, interior 
escurecido e alguns detalhes de 
acabamento. As rodas também 
são alteradas e escurecidas com 
aro 15 e pneus 185/60.
O encosto do banco traseiro pode-
ria ser fracionado, o que facilita-
ria uma melhor configuração para 
transporte de objetos maiores e 
também o acesso ao compartimen-
to de bagagens, que tem capacida-
de para 300 litros.

Regulagem do volante

O volante tem apenas a regulagem 
de altura, o que prejudica em al-
guns casos a visualização do pai-
nel do veículo, que tem um quadro 
de indicadores de boa leitura.
Pela proposta do Fiat Drive 1.3 S 
Design, o acabamento não foge à 
regra, apesar de apresentar muito 
plástico duro, mas nada que possa 
comprometer.
O volante multifuncional é de 
boa ‘pega’ e tem comandos do 
equipamento de som e do com-

putador de bordo. No centro do 
painel há uma tela multimídia de 
sete polegadas que pode ser com-
patível com aplicativos para An-
droid e Apple.

No geral, o Fiat Argo Drive 1.3 S 
Design 2021 é ideal para casais 
com no máximo dois filhos pe-
quenos ou, ainda, para o uso ur-
bano diário.#
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Mercado

A Nagai é uma das mais an-
tigas concessionárias da 
marca Nissan em atividade 

no País. Fundada em 2006, na ci-
dade de Juiz de Fora-MG, a em-
presa é comandada por Aloísio 
Mota Júnior e seus filhos Felippe e 
Aloísio Neto, que já operam tam-
bém as marcas Renault, Citroën e 
Peugeot, além da Nissan. Durante 
os quase 15 anos de existência, a 
empresa atingiu os mais altos ní-
veis de participação de mercado e 
qualidade em atendimento, estan-
do por três vezes entre as melhores 
revendas da América Latina.
Há oito meses, a Nagai Nissan se 
instalou em Belo Horizonte, na 
avenida Antônio Carlos, nº 6.280, 
no bairro Pampulha e está sob o 
comando do Gerente Comercial 
de Veículos Novos Marcos Souza, 
que já conta com a experiência de 
16 anos de serviços prestados à 
Nissan. Marcos está com 55 anos 
e é bacharel em Ciências Contá-
beis, com MBA pela Fundação 

Nagai Nissan já pensaNagai Nissan já pensa
em expansão!em expansão!

Com apenas oito meses no mercado da Capital, a concessionária comercializa
cerca de 100 veículos ao mês. O Grupo Nagai possui sete revendas no Brasil e

representa quatro marcas automotivas

Luiz Eduardo Soares
Redator

Getúlio Vargas em Gestão Empre-
sarial. “Nos instalamos em BH e a 
receptividade do mercado foi além 
das expectativas, pois atualmente 
estamos vendendo cerca de 100 

unidades ao mês, em vendas dire-
tas e de showroom. O carro chefe 
é o Nissan Kicks, que representa 
50% de nossas vendas”, revela o 
executivo.

Conforto para o cliente

O cliente Nagai pode contar com 
muito conforto, já que o ambiente 
da concessionária é todo climati-

A Nissan Nagai BH possui fácil acesso, já que se encontra na avenida Antônio Carlos nº 6.280 – Pampulha
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zado, com mobiliário moderno e 
espaço kids para a criançada se 
divertir enquanto os pais cuidam 
dos negócios, conhecendo os 14 
veículos que estão à disposição no 
showroom. Há, ainda, um serviço 
de leva e traz para os clientes. O 
pós-venda oferece além de con-
sultorias oficina para os veículos 
Nissan, podendo receber até 20 
unidades por dia.
De acordo com o Diretor da Na-
gai Felippe Mota, o gosto e a 
preferência do consumidor bra-
sileiro estão mudando nestes úl-
timos anos, pois ele se encontra 
muito conectado, valorizando 
principalmente a experiência em 
dirigir com segurança com a sua 
família, o que pode ser encontra-
do no conceito Nissan Intelligent 
Mobility.
“Com este conceito, a Nissan traz 
o futuro ao presente, com os ve-
ículos mais tecnológicos para o 
mercado nacional”, exemplifica 
Felippe Mota.

Mercado mineiro

Para o diretor, o mercado automo-
tivo de Belo Horizonte é muito 
competitivo, pois todas as marcas 
se fazem presentes e o consumidor 
mineiro visa prioritariamente a ex-
celente relação custo x benefício 

O cliente Nagai conta com grande facilidade e muito conforto no amplo showroom da loja

A concessionária possui grande equipe treinada e capacitada para 
atender aos clientes Nissan

Com dependências modernas e climatizadas, a loja ainda oferece 
espaço Kids para a garotada

Com experiência de 16 anos de Nissan, Marcos Souza é o Gerente de 
Vendas dos veículos 0KM

O Diretor do grupo Nagai Felippe Mota explica que o mercado 
automotivo esta em transformação

no momento de considerar a com-
pra do seu novo patrimônio.
Mota ainda explica que o mercado 
automotivo mundial está em cons-
tante evolução e as marcas com 
maior solidez financeira, permane-

cerão. “Sentimos orgulhos em re-
presentar a Nissan, uma fabricante 
global de veículos com uma linha 
completa que comercializa mais de 
60 modelos no mundo”, completa.
Sobre o mercado mineiro de auto-

móveis, Felippe Mota explica que 
mais de 90% das vendas da em-
presa são para o estado de Minas 
Gerais, aonde já há planos de ex-
pansão para o município de Con-
tagem-MG”.#
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Importado 

Nissan LEAF é premiado nos EUANissan LEAF é premiado nos EUA
O hatch compacto elétrico da Nissan ganha o título de “Melhor Valor de Revenda e Custo de 

Propriedade em 5 Anos”. O veículo é comercializado também no Brasil

Luiz Eduardo Soares
Redator

É muito importante nos dias 
atuais levar em conside-
ração vários parâmetros 

que vão impactar a vida de um 
veículo após sua retirada da con-
cessionária. Nos Estados Unidos, 
o site KBB.com tem ajudado os 
compradores de carros novos a 
considerar a depreciação, custos 
com combustível, manutenção e 
outros fatores em sua premiação 
‘Melhor Valor de Revenda e Cus-
to de Propriedade em 5 Anos’ (5-
Year Cost to Own Awards), que 
na edição 2021 inclui o 100% 
elétrico Nissan LEAF. E o LEAF 
acaba de vencer a categoria Veí-
culo Elétrico da premiação pelo 
quarto ano consecutivo nos Esta-
dos Unidos.
O Nissan LEAF, que é comercia-
lizado também no Brasil, é um 
ícone global e um dos carros elé-
tricos mais vendidos do mundo e 
incorpora os pilares da visão Nis-
san Intelligent Mobility, que tem 
como objetivo transformar a ma-
neira como os carros são condu-
zidos, impulsionados e integrados 
à sociedade. O modelo conta com 
um e-powertrain que oferece gran-
de eficiência energética por meio 
baterias de íon-lítio de 40 kWh. O 
conjunto oferece um desempenho 
estimulante ao entregar potência 
equivalente a 149 cavalos (110 
kW) e torque de 32,6 kgfm (26% 
maior). É desempenho com emis-
são zero.

Economia

Tudo isso com uma economia sig-
nificativa com recarga/abasteci-
mento. Em um levantamento da 
Nissan do Brasil com dados mé-
dios de mercado para o custo do li-
tro de gasolina e do quilowatt-hora 
(kWh), a redução de custos de re-
carga/abastecimento pode chegar 
a 75% ao se rodar com um Nis-
san LEAF em comparação com 
um automóvel de tamanho similar 
com motor a combustão.
O modelo 100% elétrico da Nissan 
já tem mais de 500 mil unidades 
vendidas em todo o mundo. A atu-
al geração, a segunda do modelo, 
é comercializada no Brasil desde 
2019. Seguindo o conceito da vi-
são Nissan Intelligent Mobility, 
e graças à excelente autonomia e 
a sistemas inovadores, o Nissan 

LEAF fortalece o sucesso da Nis-
san em veículos elétricos e promo-
ve a expansão do segmento glo-
balmente. O modelo é produzido 
em três países, de três continentes 
diferentes, e é comercializado em 
mais de 50 mercados pelo mundo.

Único pedal

O Nissan LEAF está equipado 

com um conjunto de tecnologias 
avançadas. Ele conta, por exem-
plo, com o inovador e-Pedal, que 
permite o condutor simplificar 
movimentos na hora de acele-
rar, desacelerar e parar o carro, 
pois pode utilizar somente o pe-
dal do acelerador para todas es-
sas ações – algo revolucionário 
e que representa uma nova ma-
neira de dirigir. Já para assegu-

rar a segurança dos ocupantes, 
o modelo vem com o Nissan In-
telligent Safety Shield. Esse “es-
cudo inteligente de segurança” 
integra sistemas como: Alerta In-
teligente de Mudança de Faixa, 
Sistema Inteligente de Preven-
ção de Mudança de Faixa, Assis-
tente Inteligente de Frenagem de 
Emergência, Controle Inteligen-
te de Velocidade, Sistema de Ad-

O hatch elétrico LEAF também é comercializado no Brasil e incorpora a tecnologia Nissan Intelligent Mobility

O veículo conta sistemas de alertas de mudança de faixa, frenagem de emergência e controle inteligente de 
velocidade
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vertência de Ponto Cego, Visão 
360° Inteligente com Detector de 
Movimento, Alerta Inteligente 
de Atenção do Motorista, Siste-
ma de Monitoramento de Pressão 
dos Pneus e Alerta de Tráfego 
Cruzado Traseiro.
Disponível em sete concessioná-
rias da marca japonesa em cin-
co estados e no Distrito Federal, 
o Nissan LEAF é um dos carros 
elétricos com a maior frota circu-
lante em solo brasileiro e no ano 
fiscal 2020 (abril de 2020 a março 
de 2021) alcançou 18% de partici-
pação no segmento de carros elé-
tricos, que conta com veículos de 
sete marcas diferentes no país.#

O sistema e-Pedal permite que o motorista utilize somente um pedal 
tanto para acelerar quanto na frenagem

A economia com abastecimento pode chegar a 75% no Nissan LEAF 
em comparação ao carro com motor a combustão
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Lançamento

A montadora Nissan pre-
parou um esportivo dig-
no de conquistar uma 

posição na galeria dos mais 
renomados automóveis de alto 
desempenho, tanto pelo design 
quanto pela performance e no-
vidades que virão do país do sol 
nascente.
Dessa forma, a Nissan revelou 
a nova versão do Nissan GT-R 
NISMO, o icônico modelo que 
personifica a evolução contínua 
da marca para entregar o máximo 
prazer de dirigir. O novo Nissan 
GT-R NISMO e a versão Special 
Edition estão previstos para se-
rem comercializados a partir de 
outubro, no Japão.
Ambos os modelos serão ofere-
cidos na nova cor exclusiva para 
a divisão de performance da 
Nissan, a NISMO Stealth Gray, 
inspirada no asfalto dos circuitos 
de competições onde os modelos 
GT-R competiram e quebraram 
recordes. 

Esportivo da Nissan éEsportivo da Nissan é
revelado no Japãorevelado no Japão

A montadora anunciou que o carro começará a ser vendido em outubro,
 mas já antecipou as muitas novidades que o GT-R NISMO irá oferecer

Luiz Eduardo Soares
Redator

O motor V6 de 3,8 litros com duplo turbo do GT-R NISMO chega a alcançar 441 kW (600 cv) de potência
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Versão Especial

A versão Special Edition exibe um 
capô em fibra de carbono exclusi-

vo da NISMO, com acabamento 
clearcoat. Por utilizar um capô sem 
pintura a opção não apenas deixa à 
mostra o intrincado trabalho apli-

cado na fibra de carbono, mas tam-
bém proporciona um ganho de 100 
gramas em termos de redução de 
peso ao já esbelto GT-R. Também 



exclusivas nesta edição são as ro-
das de alumínio forjado de 20 po-
legadas, assinadas pela Rays que 
exibem toques na cor vermelha e 
se harmonizam com os detalhes na 
mesma cor espalhados pela carro-
ceria.
O novo logo da Nissan, revelado 
no Nissan Ariya, aparece pela pri-
meira vez em um modelo de pro-
dução, adornando a tampa do por-
ta-malas e as rodas.
Os itens que já fazem parte da li-
nha Nissan GT-R NISMO são as 
grandes pinças de freio e os discos 
de cerâmica da Brembo – os maio-
res que já equiparam um carro de 
performance japonês, com 410 
mm na frente e 390 mm na traseira 
do veículo.
O GT-R NISMO continua sendo a 
última palavra em veículo de per-
formance para a Nissan, oferecen-
do tecnologias comprovadas nas 
competições e uma fantástica ex-
periência de condução. O motor 
VR38DETT V6 de 3,8 litros com 
duplo turbo do GT-R NISMO, com 
turbocompressores idênticos aos 
que equipam os modelos de compe-
tições da GT3, continua sendo o co-
ração do sistema de transmissão do 
GT-R, alcançando 441 kW (600 cv).

Sob encomenda

Feito por encomenda, o GT-R NIS-
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MO Special Edition conta com no-
vos componentes de alta precisão 
e peso equilibrado, incluindo os 
anéis de pistões, bielas, virabre-
quim, volante do motor, polia do 
virabrequim e molas das válvulas 
configuradas com tolerâncias ain-
da mais refinadas, entregando um 
funcionamento mais eficiente e 
maior rotação do turbo.

Cada motor é produzido artesa-
nalmente pelo seu próprio técnico 
especialista, denominado takumi. 
A placa de certificação takumi ins-
talada no motor também recebeu 
uma cor exclusiva.
No Japão, por meio de uma par-
ceria com o McDonald’s, um 
Nissan GT-R NISMO em minia-
tura estará disponível no menu 

“Tomica Happy Set”, uma das 
opções mais pedidas do car-
dápio para crianças no McDo-
nald’s. Para esta promoção, a 
Nissan e o McDonald’s organi-
zaram um evento em conjunto 
na sede mundial da Nissan em 
Yokohama, no Japão. Este menu 
Happy Set está no Japão, por 
tempo limitado.#
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Tecnologia

Duas companhias líderes 
da indústria de veícu-
los comerciais – o Gru-

po Daimler e o Grupo Volvo 
– definiram oficialmente seu 
plano de ação pioneiro para a 
nova “joint venture” de células 
de combustível, a “cellcentric 
GmbH & Co. KG”, como par-
te de um compromisso do setor 
para acelerar o uso de células de 
combustível baseadas em hidro-
gênio para veículos pesados de 
longa distância e outras aplica-
ções.
Com a ambição de se tornar 
uma fabricante global líder de 
sistemas de células de combus-
tível, a “cellcentric” construirá 
uma das maiores unidades de 
produção em série de sistemas 
de células de combustível da 
Europa, com início de produção 
programado para 2025. 

Política europeia

E, para agilizar o lançamento 
das células de combustível ba-
seadas em hidrogênio, as duas 
acionistas da joint venture pe-
dem por uma estrutura de políti-
cas de hidrogênio harmonizadas 
na União Europeia em apoio à 
tecnologia, para que se torne 

Desenvolvimento de células Desenvolvimento de células 
de combustívelde combustível

Os Grupos Daimler e Volvo formam parceria para acelerar um plano de desenvolvimento de células 
de combustível para veículos pesados, que tenham com base o hidrogênio

uma solução comercial viável.
De acordo com o Grupo Daimler 
e com o Grupo Volvo, caminhões 
elétricos movidos a bateria e ca-
minhões movidos por células de 
combustível baseadas em hidro-
gênio se complementarão de-
pendendo do caso individual de 
uso requerido pelos clientes. A 
energia obtida por meio de bate-
rias será mais utilizada para car-
gas mais leves e para distâncias 
mais curtas, enquanto a energia 
das células de combustível ten-
de a ser a opção preferida para 
cargas mais pesadas e distâncias 
mais longas.#

Caminhões movidos a bateria e os movidos por células de combustí-
vel se complementarão

A Daimler e a Volvo querem uma legislação unificada na Europa para 
as células de combustível

Da Redação
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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.

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.

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.




