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Com altíssimo desempenho, o ‘muscle car’
alemão já foi apresentado ao mercado

Porto Seguro apresenta o Bllu, novo produto que 
pode ter pagamento mês a mês 

Sexta geração do BMW M3 Seguro automotivo
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Como a presença do Grand Che-
rokee foi descontinuada no Bra-
sil, era de se esperar que a Jeep 
apresentasse um novo modelo 
a ser vendido no nosso merca-
do. E, realmente, isso ocorreu. 
Desde o Jeep Day, em abril, a 
montadora já havia liberado um 
“teaser” em que fazia alusão a 
um novo modelo sem, contudo, 
indicar qual seria o nome desse 
novo carro, apesar de algumas 
pequenas dicas. 
Agora, a Jeep divulgou o segun-
do “teaser” com mais detalhes 
do novo modelo a ser fabricado 

na planta brasileira, confirman-
do o nome de seu D-SUV. Tra-
ta-se do Jeep Commander, que 
irá ocupar a lacuna deixada pela 
Grand Cherokee.
A princípio, conforme promes-
sa da companhia, este utilitário 
esportivo terá espaço para sete 
ocupantes e ocupará o segmento 
Premium, com mais sofisticação 
e muitas novidades para o maior 
veículo da Jeep. 
O Jeep Commander será lança-
do no segundo semestre, mas 
em breve novos detalhes serão 
revelados sobre o D-SUV.#

Commander será o novo D-SUV da JeepCommander será o novo D-SUV da Jeep

Até o final do mês de maio, a Vol-
vo Car Brasil vai posicionar um de 
seus veículos, o XC40 Recharge 
Pure Electric, o novo 100% elétrico 
da marca, no estacionamento locali-
zado atrás do MAM, um dos locais 
mais emblemáticos da cidade de 
São Paulo. O carro estará coberto 
por post-its informações que levam 
à conscientização sobre segurança 
no trânsito. A ação, batizada como 
#CarregadodeRespeito, destaca 
duas das principais características 
da marca: eletrificação e respeito às 
pessoas.
O carro ficará estacionado ao lado 
do novo Parklet da marca instalado 

no local. Ele será um espaço para 
descanso e contemplação para o 
público do parque, há também to-
mada para carregamento de celu-
lares e outros eletrônicos, além de 
um Wallbox, o carregador da marca 
para veículos Plug-in Hybrid. Ele 
ficará por 12 meses no Parque Ibi-
rapuera (Maio/21 à Maio/22).
A ação #CarregadodeRespeito quer 
fazer com que a população repense 
a condução de seus veículos trazen-
do um outro olhar para o tema e fo-
cando na segurança, além de, mais 
uma vez, chamar a atenção para 
algo que a marca preza: o cuidado 
com as pessoas.#

Lançado em 23 de maio do ano 
passado, o Star Online da Mer-
cedes-Benz, primeiro Showroom 
Virtual de veículos comerciais do 
Brasil, chega ao seu primeiro ano 
com mais de 1,3 milhão de visi-
tas. A plataforma online engloba a 
venda de veículos novos e semi-
novos, peças e serviços, consór-
cio, além de contratação de finan-
ciamentos e de seguros do Banco 
Mercedes-Benz. Isso inclui todos 
os modelos de caminhões, des-
de leves até extrapesados, ônibus 
urbanos e rodoviários e vans, fur-

gões e Sprinter Truck.
Acessando o Star Online, o cliente 
é levado para dentro das conces-
sionárias em todo o País, de forma 
rápida e online. Ele pode acessar 
essa plataforma pelo computador, 
tablet ou smartphone a qualquer 
hora ou dia. Na tela, tem tudo o 
que precisa. Além das vendas de 
veículos, peças e serviços, agora já 
é possível também simular finan-
ciamentos e realizar cotações de 
seguros do Banco Mercedes-Benz. 
Tudo muito prático, simples e rápi-
do, para facilitar o seu dia a dia.#
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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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Lançamento

Desde a década de 60, o con-
sumidor brasileiro sonha em 
ter acesso ao desbravador da 

Ford, que tanto sucesso fez nos Es-
tados Unidos da América. Depois 
de um certo tempo fora do mercado, 
o utilitário esportivo retorna e dessa 
vez, a montadora o disponibiliza para 
venda em nosso território.
Assim, o Bronco Sport começou a ser 
vendido no Brasil e chega em versão 
única e completa, a topo de linha Wil-
dtrak, com motor 2.0 EcoBoost de 240 
cv, transmissão automática Select-
Shift de oito velocidades, tração 4x4, 
rodas de 17” e pneus todo-terreno. Os 
sete modos de gerenciamento de ter-
reno (G.O.A.T. Modes), o diferencial 
traseiro blocante e o exclusivo piloto 
automático para trilhas são recursos 
que contribuem para o seu imbatível 
desempenho fora de estrada.
Além de 9 airbags, ele vem equipa-
do com tecnologias semiautônomas 
avançadas, como piloto automático 
adaptativo com Stop & Go, assistente 

Ford Bronco enfimFord Bronco enfim
chega ao Brasilchega ao Brasil

Por enquanto, o SUV da Ford é oferecido somente na versão wildtrack. Importado do México, o
veículo vem recheado de alta tecnologia, muito conforto, alto desempenho e caráter 4x4

Luiz Eduardo Soares
Redator

Pela primeira vez o SUV da Ford é oferecido no mercado brasileiro e vem com todos os requisitos
para um verdadeiro off-road

autônomo de frenagem com detecção 
de pedestre e faróis de LED com luz 
alta automática. Sua central multimí-
dia SYNC 3 com tela de 8”, completa, 

inclui som B&O de altíssima qualida-
de e carregador sem fio para celular. 
Conta também com os recursos de 
conectividade do aplicativo FordPass, 

como partida remota e localização do 
veículo pelo celular.
Na cabine, há ainda bancos parcial-
mente de couro com aquecimento, 



1028 de maio a 04 de junho de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

painel de instrumentos digital com 
tela de 6,5”, tomadas elétricas de 110 
V e 12 V, porta-objetos inteligentes 
e porta-malas com sistema de geren-
ciamento de carga que permite criar 
diferentes divisórias e até uma mesi-
nha auxiliar. Lançado por R$256.900, 
com todos esses atributos, o Bronco 
Sport oferece um conjunto superior 
ao dos competidores diretos da mes-
ma faixa de preço. Oferece garantia 
de três anos.

Potente e ágil

O Bronco Sport tem motor 2.0 Eco-
Boost, com turbo e injeção direta, que 
gera 240 cv e 38 kgfm de torque máxi-
mo. Combinado ao peso de 1.718 kg 
do veículo, que resulta numa relação 
peso/potência de 7,16 kg por cavalo, 
ele garante uma direção envolvente e 
esportiva. E também é rápido: acelera 
de 0 a 100 km/h em 8 segundos.
A transmissão automática Select-
Shift de oito velocidades, com teclas 
para trocas manuais e resfriador de 
óleo, tem um funcionamento fluido 
e preciso. Os pneus são todo-terreno, 
225/65 R17 Pirelli Scorpion AT. Esse 
conjunto chama a atenção tanto pelo 
desempenho em estrada como fora de 
estrada, evidenciando a versatilidade 
de uso do veículo.
Além de posição elevada de diri-
gir e capô longo, que aumentam a 
percepção de domínio da estrada, o 
Bronco Sport tem ótimo diâmetro 
de giro, com boa resposta e precisão 
na direção. O cuidadoso isolamento 
acústico da cabine amplia a sensa-
ção de conforto. 
O Bronco Sport conta com tecnolo-
gias que garantem uma experiência 
off-road memorável e confiante em 
todo tipo de terreno. Sua dinâmica 
foi inspirada no Baja Rally, uma 
das competições off-road mais di-
fíceis do mundo.
Isso é evidenciado pelo entre-eixos 

mais curto, de 2.670 mm, e pelos 
ângulos de entrada (30,4º), de saída 
(33,1º) e de transposição de rampa 
(24,4º), bem como pela distância livre 
do solo de 223 mm, que proporciona 
também uma excelente posição de di-
rigir. Dois ganchos frontais facilitam o 
reboque em caso de atoleiro.
O piloto automático off-road é um 
novo recurso que traz mais confian-
ça e segurança em trilhas desafiado-
ras, como subidas, descidas, erosões 
e terrenos escorregadios, em veloci-
dade de até 32 km/h, ou abaixo de 
10 km/h em ré. 
A câmera frontal de 180° proporciona 
uma visão ampla da pista para evitar 
pedras, buracos e outros obstáculos.
O Bronco Sport tem capacidade de 
imersão de 600 mm e excelente iso-
lamento contra entrada de água, útil 
também em situações de enchentes nas 
cidades. O seu módulo do controle de 
estabilidade inclui um sensor de incli-
nação lateral e longitudinal, que pode 
ser visualizado na opção off-road.
A tração traseira com dupla embre-
agem controla as rodas de forma 
independente, variando o torque, e 
também pode desconectar a tração 
4x4 quando não é necessária, para 
economizar combustível. O bloqueio 
do diferencial traseiro é outro recurso 
exclusivo do Bronco Sport quando se 
exige tração máxima.

Modos de terreno

Os sete modos de gerenciamento de 
terreno do Bronco Sport – Normal, 
Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, 
Rocha e Lama/Terra –, também conhe-
cidos como G.O.A.T. Modes (“Goes 
Over Any Type of Terrain”), permitem 
personalizar a experiência na estrada 
ou off-road. Eles ajustam quatro siste-
mas do veículo: direção, controle ele-
trônico de estabilidade e tração, trans-
missão e resposta do motor.
O Bronco Sport tem perfil quadrado 

Apesar de possuir estilo bem comportado, o Bronco não foge das trilhas e de terrenos alagados

O Bronco tem carregador de celular por indução. A central multimídia 
com tela de 8” tem comando de voz

Os bancos são parcialmente revestidos com couro e ostentam uma bela 
combinação bicolor

e os faróis redondos que são uma re-
leitura moderna e tecnológica do clás-
sico dos anos 60. A frente alta exibe 
um elemento gráfico escurecido que 
contorna todo o conjunto de faróis e 
grade. Dentro dele, a assinatura de luz 
redonda se conecta com uma barra 

iluminada e o nome Bronco em des-
taque, em lugar do oval azul da marca.
O conjunto ótico dianteiro e traseiro 
usa tecnologia LED, com elementos 
geométricos para criar um visual 
marcante. Volumes esculpidos no 
capô, nas portas, nas caixas de ro-
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A carroceria do Ford Bronco vem em duas cores e o teto no estilo safári realça a imponência do modelo

O teto solar é um dos vários acessórios que são oferecidos na versão 
Sport do Bronco

O porta-malas oferece espaço de 580 a 1472 litros (com o encosto do 
banco traseiro rebatido)

das, na coluna C e na traseira aju-
dam a transmitir solidez e seguran-
ça. O teto em estilo safari aumenta 
a percepção de espaço interno na 
segunda fileira e também destaca a 
altura do Bronco Sport comparado a 
outros carros na rua.
As lanternas traseiras são verticais e 
posicionadas fora da tampa do porta-
-malas. Nos faróis, lanternas e outras 
partes do carro, como o vidro traseiro 
e o bocal de abastecimento, encon-
tram-se os “Easter Eggs”, grafismos 
com referências históricas e funcio-
nais do veículo.
A carroceria em dois tons – com teto, 
colunas, para-choques e molduras 
laterais em preto – realça a elegante 
funcionalidade do SUV. Sua paleta 
exclusiva tem nove opções de cores: 
Laranja Delhi, Vermelho Zadar, Mar-
rom Dubai, Branco Ártico, Prata Or-
valho, Cinza Torres, Azul Malacara, 
Azul Lyse e Preto Astúrias.
O interior do Bronco Sport impressio-

na pelo requinte, silêncio e conforto, 
com acabamento em dois tons, preto 
e marrom, e materiais de textura di-
ferenciada. As áreas funcionais são 
destacadas por formas geométricas e 
verticais pronunciadas em relação ao 
painel. Os bancos de formas esculpi-
das, com excelente ergonomia, são 
um show à parte. Além de revesti-
mento em couro e camurça na parte 
superior, de toque aveludado, dis-
põem de aquecimento.

Versatilidade

O porta-malas com 580 litros, ou 
1.472 litros com o banco traseiro re-
batido (padrão VDA), oferece grande 
versatilidade. O seu sistema de ge-
renciamento de carga permite montar 
uma prateleira completa ou parcial, 
uma divisória e até uma mesa. Conta 
ainda com alças e ganchos para fixa-
ção de objetos e equipamentos.
O acesso ao porta-malas pelo vidro 

traseiro, com abertura independente, 
facilita o manuseio de bagagens.
O Ford Bronco Sport foi pensado 
para oferecer uma experiência conec-
tada completa, por meio do modem 
embarcado e do aplicativo FordPass. 
Com acesso remoto pelo celular, o 
usuário pode travar e destravar por-
tas, dar partida e ligar o ar-condicio-
nado, checar o odômetro, a autono-
mia e a pressão dos pneus, receber 
alertas de acionamento do alarme e 
de funcionamento do veículo e saber 
a sua localização.
O Bronco Sport vem também com 
quatro portas USB, incluindo duas 
do tipo C, e carregador de celular por 
indução. A central multimídia SYNC 
3 com tela sensível ao toque de 8 po-
legadas tem comando de voz para 
telefone, ar-condicionado, áudio, na-
vegação, Apple CarPlay e Android 
Auto. O sistema premium de áudio 
da Bang & Olufsen, com 1.000 W de 
potência, dez alto-falantes e subwoo-

fer, proporciona uma experiência de 
som envolvente.
Além de nove airbags, ele vem equi-
pado com sistemas de radar e câme-
ras de última geração que ajudam a 
evitar acidentes e tornam a viagem 
mais tranquila.
Suas tecnologias semiautônomas in-
cluem: assistente autônomo de fre-
nagem com detecção de pedestres, 
piloto automático adaptativo com 
Stop & Go, alerta de ponto cego, 
sistema de alerta e centralização na 
faixa, assistente de manobras eva-
sivas, farol alto automático, câmera 
traseira de visão 180° e reconheci-
mento de placas de velocidade.
O novo SUV dispõe também de um 
sistema de alerta de fadiga que moni-
tora o comportamento do motorista 
por meio de sensores e recomenda 
uma parada para descanso ao detectar 
sinais de desatenção.
O Ford Bronco é oferecido ao preço 
de R$ 256.900.#
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Mercado

Assim como a AMG está 
para a Mercedes-Benz, 
os carros M3 estão para a 

BMW, e a produção do primeiro 
automóvel dessa ‘safra’ deu tanto 
resultado que já chegou à sexta ge-
ração.
Agora, o mercado brasileiro se 
prepara para receber esse novo 
modelo BMW M3, um dos carros 
mais icônicos da marca alemã e 
que marcou presença na história 
do Salão de Frankfurt, em 1985, 
com o primeiro E30: motor de 
200cv capaz de atingir velocidade 
de até 230 km/h e aceleração de 0 
a 100 km/h em 6,7 segundos. O 
veículo, considerado um dos me-
lhores da BMW M, ganhou espaço 
no mercado, tanto nas pistas quan-
to no dia a dia do motorista.
O motor que equipou a primeira 
geração do BMW M3 foi desen-
volvido por Paul Rosche, Geren-
te Técnico da BMW Motorsport 
GmbH, que também criou o motor 
turbo que Nelson Piquet usou para 

BMW M3 chega àBMW M3 chega à
sexta geraçãosexta geração

A versão tem o DNA dos carros de corrida da marca e há 35 anos vem sendo produzida a partir de 
modelos de rua que recebem incrementos mecânicos para alto desempenho

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com um cuidado muito especial quanto à aerodinâmica e à mecânica, o M3 tem performance surpreendente

vencer o Campeonato Mundial de 
Fórmula 1, em 1983, a bordo de 
um BMW Brabham. Ambos foram 

desenvolvidos com base no motor 
de quatro cilindros de 2.000cv, fa-
bricado em grandes séries e blocos 

compartilhados.
O Série 3 foi desenvolvido e adap-
tado em prazos muito curtos pelo 
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time de engenharia da divisão 
BMW M – na época conhecida 
como BMW Motorsport –, que 
também era responsável pela apre-
sentação base da homologação das 
variantes do Grupo A dentro do 
universo das corridas. O trabalho 
resultou em 17.970 unidades de 
produção em circulação – um nú-
mero excepcional para o objetivo 
que era montar, pelo menos, 5.000 
unidades para o cumprimento dos 
regulamentos da FIA (Federação 
Internacional de Automobilismo) 
–, além de posicionar o carro como 
o de maior sucesso no automobi-
lismo mundial.
 

Evolução
 
Há 35 anos sendo referência e lí-
der no segmento de sedãs esporti-
vos, os modelos BMW M3 fizeram 
história. Após o sucesso, em 1992, 
a BMW lançou a segunda geração 
do M3, também conhecida como 
E36. O modelo chegou ao merca-
do com uma nova proposta de car-
roceria, ainda mais elegante que 
seu antecessor. Apesar da imagem 

externa mais contida, tanto a sen-
sação de direção quanto de desem-
penho com o motor de seis cilin-
dros em linha, despertavam uma 
experiência única ao volante.
Já nos anos 2000, a terceira gera-
ção do BMW M3, o E46, se apre-
sentava com design marcadamente 
esportivo e motor seis cilindros em 
linha com 343cv a 7.900rpm. Em 
2007, foi a vez da quarta geração 
aparecer em cena com o E92, que 
trouxe portas, porta-malas e lu-
zes com o Série 3 Coupé, além do 
motor de oito cilindros em V com 
420cv entregues a 8.300 rpm.
Seis anos depois, a quinta geração 
do BMW M3 com o F80 foi apre-
sentada em 2013 com mudanças 
na linha, que manteve a nomencla-
tura M3 para a carroceria sedan. 
Já a versão Coupé foi nomeada 
M4. Outro marco foi o retorno do 
motor seis cilindros em linha com 
uma potência de 431cv.

Duas versões

A personalidade única do se-
dan continua sendo traduzida na 

O BMW M3 é um superesportivo que oferece todos os recursos de um carro que esteja presente em uma pista de corridas

O habitáculo do superesportivo faz lembrar o interior de
naves espaciais

Os bancos bicolores e em formato de concha completam o espírito 
de competição do carro

Assim como nos bancos da frente, o banco traseiro é oferecido em 
duas cores, aumentando o charme

A sexta geração do BMW M3 mantém a tradição de capô alongado e 
carroceria sedan da marca
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O motor gera até 510 cv de potência, capaz de levar o M3 a 100 km/h 
em apenas 3,9s

nova geração com os modelos 
G80, o M3 Competition e o M3 
Competition Track, ambos com 
510cv (79cv a mais que a gera-
ção anterior) a 6.250 rpm e 650 
Nm de torque entre 2.750 e 5.500 
rpm, que permite aceleração de 0 
a 100km/h em 3,9 segundos e ve-
locidade máxima de 290 km/h.
Entre os destaques em termos de 
tecnologia das novas versões, que 
chegam este mês ao Brasil, está 
no M Drive Professional com o 
M Drift Analyzer, que registra a 
duração, a distância percorrida, 
a linha e o ângulo de drift com 
uma classificação exibida no dis-

play; o M Laptimer, que fornece 
tempos de volta e análise de per-
formance quando utilizado o car-
ro em uma pista; e o M Traction 
Control, que oferece ajustes na 
aceleração, na curva de torque e 
na programação dos sistemas de 
controle de tração e de estabili-
dade para dar mais segurança em 
terrenos difíceis, ou uma pilota-
gem ainda mais direta e esporti-
va – de acordo com a escolha do 
motorista.
As cores e preços serão anun-
ciados pela BMW simultanea-
mente a chegada do B3 ao nos-
so mercado.#
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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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Negócios

“Melhor prevenir do“Melhor prevenir do
que remediar”que remediar”

Surge no mercado uma nova modalidade de seguro que permite ao proprietário contratar cobertura 
para o veículo por períodos mensais. Trata-se do Bllu do Grupo Porto Seguro

Luiz Eduardo Soares
Redator

O número de veículos au-
tomotores rodando pelas 
ruas, avenidas e estradas 

está aumentando de forma avas-
saladora no Brasil. E com maior 
número de veículos disponíveis, 
cresce também a ação da bandida-
gem, com furtos e roubos batendo 
recordes, principalmente nas me-
trópoles. Além disso, o número de 
acidentes também sobe considera-
velmente. 
A melhor solução para quem quer 
proteger o patrimônio é fazer um 
seguro. Acontece que, em muitos 
casos, um seguro convencional 
tem valor muito elevado. Mas, 
agora, já existe alternativa. 
Quem não tem um seguro auto já 
pode contar com uma nova opção 
no segmento de proteção veicu-
lar. O Bllu, nova aposta do Grupo 
Porto Seguro, chega ao mercado 
mineiro neste mês de maio, como 
uma solução em seguro para os ve-

Shayene Almeida comanda a Primor Seguros que tem equipe capacitada para atender às necessidades de 
qualquer tipo de cliente

ículos. O produto está disponível 
para todo o Estado.
Com um modelo inovador e pio-
neiro de assinatura mensal, o novo 
seguro auto permite ser contratado 

de uma forma 100% digital pelo 
cliente, mas ainda assim a assina-
tura estará atrelada ao Corretor de 
Seguros, que também comercia-
lizará o produto. O Bllu também 

conta com um pagamento mês a 
mês em valor acessível e pode ser 
pago por meio de cartão de crédi-
to recorrente, sem o comprometi-
mento do limite.



Solução acessível

Gilmar Pires, Diretor Executivo da 
Azul Seguros, empresa que opera 
a novidade e que também integra o 
Grupo Porto Seguro, explica que o 
Bllu tem como principal objetivo 
o incentivo à inclusão securitária. 
“Essa aposta chega em um mo-
mento em que cerca de 70% dos 
veículos no Brasil não possuem 
qualquer tipo de seguro ou cober-
tura para proteção do bem e tercei-
ros”, revela.
Além de Minas Gerais, o Bllu 
também já está disponível em 
todo o estado do Rio de Janeiro. 

Ainda segundo Gilmar, o produ-
to atende veículos de passeios 
nacionais e de utilização particu-
lar, com até 25 anos de uso e de 
até R$ 50 mil.
O Bllu conta com coberturas con-
tra colisão, roubo e furto, incêndio 
e alagamento, danos corporais e 
materiais a terceiros de R$ 20 mil 
e a cobertura para vidros, que é op-
cional. Além disso, tem assistência 
24h para o carro, com serviço de 
guincho para até 400 quilômetros, 
chaveiro e troca de pneu.
Se o cliente precisar de um conser-
to no carro, com o Bllu ele tem à 
disposição oficinas credenciadas 
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específicas, podendo parcelar a 
franquia em até 10x e ainda tendo 
a disponibilidade de um voucher 
para usar em transporte por aplica-
tivo no valor de R$ 300, durante 
o período em que o carro está no 
conserto.
Para assinar o Bllu basta acessar 
bllu.com.br.
De acordo com Shayene Almei-
da, corretora da Primor Seguros, 
com experiência no ramo há mais 
de 15 anos, o Bllu é um produto 
inovador e que vem atender aos 
mais variados perfis de consumi-
dores, já que eles podem contratar 
o seguro para seus veículos men-
salmente, dentro as necessida-

des de cada um. “Através de link 
próprio, o proprietário do veículo 
pode renovar a qualquer momento 
o seguro, pagando mês a mês. Isso 
dá mais dinamismo à cobertura do 
auto seguro, oferecendo mais op-
ções ao dono do bem segurado”, 
explica Shayenne.
A Primor Seguros está instalada 
nos dois maiores centros de co-
mercialização de veículos da Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte: o Portal Auto Shopping na 
avenida Pedro II, nº 1900, Capital 
e no Só Marcas Auto Shopping, 
na avenida Babita Camargos, nº 
1295, Contagem. O whatsapp da 
Primor é (31) 98723-8403.
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Produtor rural pode trocarProdutor rural pode trocar
veículos por grãosveículos por grãos

Em sistema de permuta, a Stellantis apresenta um projeto piloto em que o profissionais do agrone-
gócio podem adquirir seus veículos pagando com a produção dos respectivos ramos de negócio

Luiz Eduardo Soares
Redator

De olho em um dos setores 
mais importantes da econo-
mia brasileira, a Stellantis 

acaba de criar uma nova modalida-
de de venda de veículos ao setor do 
agronegócio por meio de operações 
barter trade - do inglês, troca ou 
permuta. A nova forma de negócios 
contempla produtores rurais que po-
derão adquirir modelos da Fiat, Jeep 
e Ram mediante o pagamento fixo e 
liquidado em grãos como soja, com-
modity cotada internacionalmente.
As operações barter trade se ba-
seiam na troca de mercadorias, mas 
são mais complexas do que a prática 
de escambo, historicamente conhe-
cida. A transação ocorre envolven-
do as definições do valor do bem 
a ser adquirido, da cotação básica 
da commodity agrícola a ser usa-
da como pagamento, do seguro, da 
aquisição do bem e, ao fim, da liqui-
dação financeira. 

A garantia na aquisição do veículo fica por conta do fornecimento do produto que foi indicado no contrato

Se o produtor rural necessitar de um veículo para transportar a família, pode optar por um Novo Jeep Compass...

Mercado
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legenda

Projeto piloto

Nesta primeira fase do projeto, 1,2 
mil produtores de soja do Mato Gros-
so, Goiás, Tocantins, Bahia, Paraná e 
Pará foram selecionados e podem se 
habilitar à compra dos veículos.
O projeto piloto da operação de 
barter trade envolverá ampla gama 
de modelos, abrangendo veículos 
de trabalho e de passeio.
A Fiat denominou seu programa de 
Agro Fácil Fiat e oferecerá as pica-
pes Toro e Strada (exceto o modelo 
Volcano) e o furgão Fiorino. 
A Jeep disponibilizará seus mode-
los Renegade e Compass, produzi-

... se for mais aventureiro, nada melhor do que pegar trilhas com o 
Jeep Wrangler

... ou ainda por uma picape Nova Fiat Strada para o transporte de 
mercadorias. Agora...

dos no Brasil, e Wrangler e Grand 
Cherokee, que são importados, de-
nominando seu programa de Bar-
ter é Jeep.
A marca Ram, através do progra-
ma Barter Ram, oferecerá as pica-
pes 1500 e 2500.
O agronegócio brasileiro é um se-
tor muito dinâmico da economia, 
fortemente atuante nas exporta-
ções e na geração de divisas, além 

de grande incorporador de novas 
tecnologias. O setor corresponde 
a mais de 21% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país e também 
se destaca nas exportações e na 
geração de superávit na balança 
comercial. Tem, ainda, apresenta-
do crescimento constante ao longo 
das últimas décadas e consegue 
manter-se estável mesmo em perí-
odos de crise.#
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Indústria

o assistente de estacionamento au-
tomático, e itens de segurança, 
entre eles o alerta de colisão com 
sistema de frenagem autônoma de 
emergência.
O Chevrolet Tracker foi o SUV 
mais vendido do Brasil em março, 

com 6,4 mil unidades emplacadas. 
Além disso, foi o veículo de pas-
seio que mais cresceu em volume 
de vendas no primeiro trimestre, 
com um incremento de quase 12 
mil unidades ante o mesmo perío-
do do ano passado.#

Tracker: 100 mil unidades Tracker: 100 mil unidades 
produzidasproduzidas

A Chevrolet comemora uma marca expressiva na linha de montagem brasileira de
seu utilitário esportivo de porte compacto

Da Redação

O primeiro SUV compacto 
da Chevrolet fabricado no 
Brasil acaba de completar 

100 mil unidades produzidas. O 
feito alcançado pelo Novo Tracker 
acontece cerca de um ano após o 
seu lançamento, o que demonstra 
também a excelente aceitação do 
produto no mercado local e regio-
nal, já que um terço do volume foi 
destinado à exportação.
O segmento dos SUVs é hoje o 
que mais cresce no país, com um 
incremento superior a 20% nas 
vendas, considerando os números 
do fechamento do primeiro trimes-
tre deste ano. Aliás, o Tracker foi o 
veículo de passeio que mais cres-

ceu em volume de emplacamen-
tos, com um incremento de quase 
12 mil unidades ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Plataforma global

O início da produção do Tracker no 
Brasil coincidiu com a chegada da 
nova geração do veículo, que repre-
sentou uma guinada na trajetória do 
produto, o que reforça a assertivi-
dade da estratégia de nacionaliza-
ção traçada pela Chevrolet junto 
com a renovação do seu portfólio.
O Novo Tracker utiliza uma nova 
arquitetura global que traz impor-
tantes avanços em dirigibilidade 
e tecnologias para um veículo de 
sua categoria, o que inclui motori-
zação turbo de alto desempenho e 
eficiência energética, além de itens 
de conectividade, como o Wi-Fi 
nativo, itens de comodidade, como 
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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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