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Veja na página 09

Ideal para entregas de pequenos objetos no trânsito 
urbano das grandes cidades

4 anos de mercado já se tornou uma referência 
no comércio de veículos seminovos em BH

Citroën My Ami Cargo Mercado: Auto Maia
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É surpreendente o É surpreendente o 
desempenho do SUV desempenho do SUV 
compacto da CAOA compacto da CAOA 
CHERY CHERY 
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Notas
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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!

Em pouco mais de 10 minutos, todas as 
300 unidades Edição de Lançamento des-
tinadas à fase de pré-venda do Volkswagen 
Taos no site da VW e-store foram vendidas. 
O novo SUV médio premium da VW, feito 
sob a moderna plataforma MQB, chegou 
para ser a nova referência na categoria em 
termos de design, segurança, tecnologia e 
conforto. 
Para os clientes que efetuassem a reser-
va da Edição de Lançamento do Taos, a 
Volkswagen oferecia:
• um ano de Seguro Volkswagen gratuito, 
em parceria com a Porto Seguro;
• um ano de mensalidade do tag Sem Parar;
• um ano de assinatura de áudiolivros via 

aplicativo ubook e
• um ano de assinatura do aplicativo 
PlayKids.
Além disso, a Volkswagen Financial Ser-
vices elaborou uma condição especial que 
permite que o cliente fique um ano sem 
pagar parcelas (carência de 12 meses para 
início dos pagamentos, 35 parcelas regula-
res e uma parcela final de 40% do valor do 
veículo).
Os clientes que não conseguiram adquirir 
a Edição de Lançamento do Taos podem 
pré-reservar o modelo nas configurações 
Highline e Comfortline nas mais de 480 
concessionárias da Volkswagen localiza-
das em todo o País.#

Edição de lançamento do Taos é vendida em minutosEdição de lançamento do Taos é vendida em minutos

Depois de muito suspense e da par-
ticipação do público brasileiro, a 
Fiat batizou seu SUV derivado do 
Argo. E, assim, acabou o mistério, 
ou melhor, a novela. 
Em uma estratégia inédita na in-
dústria automotiva nacional, a Fiat 
engajou milhares de pessoas de 
forma inusitada em uma votação 
aberta - iniciada na final do Big 
Brother Brasil (4/5) - para escolher 
o nome de seu novo SUV, igual-
mente revelado no último dia do 
reality.
Com uma enquete, foram apresen-
tadas três opções: Fiat Pulse, Fiat 
Domo e Fiat Tuo. Logo o assunto 
tomou conta das redes sociais, mar-

cando o sucesso da iniciativa ao 
contabilizar mais de 380 mil votos.
Nesta quarta-feira, 2/6, a Fiat reali-
zou uma Live com Herlander Zola, 
diretor do Brand Fiat América do 
Sul e Operações Comerciais Bra-
sil, que anunciou o nome que o pú-
blico escolheu para o novo SUV da 
marca: Fiat Pulse, uma referência 
imediata à característica do novo 
SUV nacional.
Desde que as alternativas foram 
apresentadas na enquete, foi o 
nome que logo saltou na frente, re-
fletindo uma votação esmagadora, 
com a preferência de 65% dos vo-
tos. Domo ficou com 25% e Tuo, 
com 10%.#

Seguindo os bons resultados alcan-
çados neste ano, o Jeep Renegade 
se consolida como líder absoluto 
da categoria e ultrapassa a marca 
de 30 mil unidades comercializa-
das no acumulado do ano. Até ago-
ra, o modelo já representa cerca de 
17% das vendas nesse segmento e 
mantém a sua liderança.
Na vanguarda do segmento desde 
o seu lançamento, o Jeep Renega-
de foi o primeiro modelo da mar-
ca produzido no país a oferecer a 
nova plataforma de conectividade 

Adventure Intelligence, lançada 
em abril. Com features inéditos 
no mercado e outros existentes so-
mente no segmento de luxo, a pla-
taforma traz serviços e funções de 
conveniência, assistência e entrete-
nimento para seus usuários.
Além de oferecer a Adventure 
Intelligence, a Jeep também fez 
parcerias com as seguradoras Bra-
desco Seguros, Porto Seguro, Pier 
e Tokio Marine com benefícios 
exclusivos para quem tiver a plata-
forma conectada.#
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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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A família Tiggo está sempre 
inovando e a cada novo mo-
delo apresenta novidades 

que estão transformando a marca 
CAOA CHERY em uma das re-
ferências da indústria automotiva 
brasileira.
Dessa forma, a montadora traz 
mais um componente para comple-
mentar o portfólio da marca. Tra-
ta-se do Tiggo 3x Turbo estreia no 
mercado nacional com uma nova 
proposta de dirigibilidade, design 
e tecnologia para o segmento de 
utilitários esportivos compactos.
Tivemos a oportunidade de rodar 
com o carro em São Paulo e sentir 
na prática todo o potencial que o 
SUV oferece.
Produzido em Jacareí (SP), ele 
já está disponível com preço de 
lançamento de R$ 94.990,00 na 
versão PLUS e de R$ 99.990,00 
na versão PRO, vvalores que já 
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Lançamento

Tiggo 3x surpreende peloTiggo 3x surpreende pelo
motor 1.0 Turbomotor 1.0 Turbo

A CAOA CHERY lança no mercado nacional o SUV compacto de muito bom desempenho em um 
modelo que transmite confiança pelos seus atributos mecânicos e belo design

Segundo o fabricante, o Tiggo 3x possui visual inspirado nos movimentos do Kung Fu chinês

está embutido um desconto de R$ 
6.000,00.
Considerado o “jovem atleta” da 
família Tiggo graças ao visual vi-
brante e robusto, o novo produto 

ficará posicionado entre o Tiggo 2 
e o Tiggo 5x.
O motor 1.0 Turbo Flex desenvol-
vido pela CAOA CHERY para o 
mercado brasileiro, associado ao 

câmbio CVT de 9 velocidades, 
traz uma dirigibilidade focada 
100% na experiência do consu-
midor, que pode sentir o ótimo 
torque do motor assim que o ace-

Luiz Eduardo Soares
Redator
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Por dentro, o Tiggo 3x Turbo ganha requinte com detalhes cromados, em 
black piano e na cor prata

O acabamento é premium e conversa com os itens tecnológicos do veículo 
como a multimídia de 9”

O interior do utilitário esportivo é espaçoso, com bancos...

... confortáveis tanto na dianteira quanto na parte de trás

Nas laterais as linhas fluidas são integradas com as caixas de roda pinta-
das na cor do veículo

lerador é acionado. O Tiggo 3x 
Turbo tem um dos maiores tor-
ques da categoria: 17.1 kgfm com 
etanol e 16.8 kgfm a gasolina, já a 
2.000rpm, que posicionam o mo-
delo acima, inclusive, de motores 
de maior cilindrada. A potência 
máxima é de 102 cv a 5.000 rpm. 
Valores maiores que os do motor 
1.5 do Tiggo 2.

Kung Fu Chinês

O Tiggo 3x Turbo tem no design 
um dos seus grandes atrativos, 
com visual composto por elemen-
tos inspirados nos movimentos 
do Kung Fu chinês, caracterizado 
pela força e pelo vigor, ao mesmo 
tempo em que entrega linhas sua-
ves e harmônicas.

A face frontal do Tiggo 3x Turbo 
ostenta uma grade imponente, que 
ganhou desenhos exclusivos para 
cada versão, traz movimento e pro-
fundidade ao design, tanto no dese-
nho tipo “matrix”, da versão PLUS, 
quanto no Diamond, da versão PRO. 
A personalidade forte da dianteira 
do veículo é composta ainda por lu-
zes DRL superiores e faróis e luzes 
repetidoras no para-choque.
Nas laterais as linhas fluidas são 
integradas com as caixas de roda 
pintadas na cor do veículo. A 

versão PRO conta ainda com a 
inscrição “Tiggo” no detalhe do 
vidro lateral traseiro e com mol-
dura cromada na linha de cintura 
dos vidros. Já na traseira, a barra 
de ligação das lanternas em preto 
brilhante agrega sofisticação ao vi-
sual. As rodas, com desenhos ex-
clusivos para cada versão, foram 
desenvolvidas especialmente para 
o mercado brasileiro e compõem 
o desenho do veículo agregando 
ainda mais personalidade ao Tiggo 
3x Turbo.
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 Conforto

No interior, o Tiggo 3x Turbo 
tem visual integrado e moderno, 
com toques de requinte graças 
aos detalhes cromados, em bla-
ck piano e na cor prata. O aca-
bamento é premium e conversa 
com os itens tecnológicos do 
veículo como o multimídia de 
9” colorido e sensível ao toque, 
compatível com Apple Car Play 
e Android Auto. A versão PRO 
traz ainda cluster digital em tela 
LCD de 7” colorida, enquanto a 
versão PLUS possui um painel 
combinado com computador de 
bordo em tela digital de 3.5”.
Medindo 4.200 mm de compri-
mento, 1.760 mm de largura, 
1.570 mm de altura e com dis-
tância entre eixos de 2.555 mm, 
o Tiggo 3x Turbo é espaçoso e 
confortável. O porta malas tem 
capacidade para 420 litros. Os 
bancos são ergonômicos e pos-
sui ajuste de altura para o mo-
torista. O revestimento é com-
binado de tecido e acabamento 
premium na versão PLUS, e com 
revestimento 100% premium na 
versão PRO. Na traseira, eles 
também são rebatíveis e bipar-
tido (60/40). O volante é multi-
funcional, tem ajuste de altura e 
design esportivo com base reta e 
revestimento premium com cos-
tura aparente.
O Tiggo 3x Turbo possui ainda 
ar condicionado eletrônico, com 
visualização das configurações 
na central multimídia, trava-
mento elétrico das portas, vidros 
elétricos com descida contínua e 
abertura pela chave, ajuste de al-
tura dos faróis que tem funções 
“follow me” e “car find” e en-
trada USB. Há ainda sensor de 
estacionamento traseiro nas duas 
versões e câmera traseira com 
guias para manobras na versão 
topo de linha PRO.
 

Segurança

O Tiggo 3x Turbo possui assis-
tente de descida, de série desde 
a versão de entrada, que garante 

O porta-malas é de fácil acesso e tem capacidade para 420 litros... ... o que pode ser ampliado com o rebatimento do encosto do banco traseiro

O motor 1.0 Turbo Flex do Tiggo 3x gera até  102 cv de potência e torque 
máximo de 17,1 kgfm

O SUV mede 4.200 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.570 mm de altura e distância entre eixos de 2.555 mm

mais segurança e viabiliza ma-
nobras precisas em baixa veloci-
dade em descidas íngremes.
Além disso, o Tiggo 3x Turbo 
possui direção elétrica, assisten-
te de partida em rampa e alerta 
de frenagem de emergência nas 
duas versões. A topo de linha 
conta ainda com acendimento 
automático dos faróis, botão de 
partida, luz de boas-vindas nas 
portas dianteiras e faróis (alto e 
baixo) em LED.
Fabricado em chapas de aço de 
altíssima resistência, o veícu-
lo também possui controle de 
tração e estabilidade de última 
geração, freio a disco nas qua-
tro rodas com ABS, distribuição 
eletrônica de frenagem (EBD) e 
assistente de frenagem (BAS). O 
Tiggo 3x Turbo também é equi-
pado nas duas versões com air-
bag duplo, indicador individual 
de pressão e temperatura de cada 
pneu e ISOFIX.
O Tiggo 3x Turbo está disponí-

vel nas cores sólidas branco e 
preto; metálicas vermelho, cin-
za e prata; e branco perolizado. 

A garantia é de cinco anos para 
motor e câmbio e de três anos 
para o veículo completo.#
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Mobilidade urbana

A indústria mundial já come-
ça a perceber que os veícu-
los são muito grandes em 

relação ao número de pessoas e 
ao volume de carga transportado 
e que esta relação precisa ser oti-
mizada. E aí está a tendência do 
futuro, quando os carros deverão 
ocupar menos espaço nas ruas e, 
ao mesmo tempo, oferecer maior 
capacidade operacional. O motor 
a combustão também deverá ser 
descartado.
Por esse prisma, a Citroën con-
tinua inovando em benefício dos 
profissionais, agora com o lan-
çamento na Europa do My Ami 
Cargo, uma solução de entregas 
elétrica, inédita, cheia de astú-
cias, associando todas as vanta-
gens do Ami a um volume útil 
total de mais de 400 litros e uma 
carga útil de 140 kg graças a um 
espaço otimizado e modular que 
ocupa o lugar do banco do pas-
sageiro.
Este novo veículo eletrificado é 

Citroën avança para o futuroCitroën avança para o futuro
Preocupada com o grande número de veículos nas ruas das cidades, a Citroën apresenta nos 

próximos dias o My Ami Cargo, com capacidade para 400 litros e até 140 kg de carga

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com comprimento de 2.41 metros, o My Ami Cargo é ágil e tem grande facilidade para estacionar 
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uma resposta prática e moderna 
para os novos desafios de mobili-
dade enfrentados pelos prestado-
res de serviços de proximidade, 
entregadores, comerciantes, ar-
tesãos, profissionais liberais, ór-
gãos públicos e administrações, 
bem como pelos industriais.

Funcionalidade

O My Ami Cargo associa a capa-
cidade de carga com a funciona-
lidade de um escritório móvel e 
os benefícios do modo elétrico: 
zero emissão de CO2 para uma 
mobilidade limpa e liberdade de 
acesso às zonas regulamentadas, 
facilidade de recarga em apenas 
3 horas em uma tomada conven-
cional, serenidade proporcionada 
pela condução elétrica e custos 
de utilização controlados.
O veículo oferece maior prote-
ção contrachoques e intempéries 
e capacidade de carga melhorada 
em comparação com um veícu-
lo de 2 ou 3 rodas, além de ser 
mais ágil do que um utilitário de 
segmentos superiores graças às 

A grande versatilidade do My Ami Cargo faz dele uma ótima opção 
para as mais variadas atividades

Além da carga, o “carrinho” permite que uma prancheta o transforme 
em escritório

O pequenino da Citroën transporta cargas até o limite de 140 kg e 400 
litros de volume

suas dimensões ultracompactas e 
à sua manobrabilidade. Suas di-
mensões reduzidas de 2,41 m de 
comprimento, 1,39 m de largura 
e 1,52 m de altura, associadas a 
um surpreendente diâmetro de 
giro de 7,20 m, simplificam os 
trajetos urbanos, as manobras e o 
estacionamento.

Para o lançamento comercial, 
previsto para o final de maio, a 
experiência digital inovadora de-
senvolvida para o Ami por meio 
do exclusivo site de vendas on-
line será disponibilizada para o 
My Ami Cargo, com ofertas e 
serviços associados acessíveis a 
todos os profissionais.
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Configurações internas

O Ami em sua versão “veículo 
pessoal” possui um espaço in-
terno que surpreende. O espaço 
interno também é uma das ca-
racterísticas essenciais do My 
Ami Cargo, engenhosamente 
“pequeno por fora e grande por 
dentro”. O My Ami Cargo pre-
serva o aspecto insólito do Ami, 

que inspira simpatia à primeira 
vista. Mas tudo acontece mesmo 
do lado de dentro, onde o lugar 
do passageiro se transforma em 
um espaço de armazenamento de 
260 litros com capacidade para 
acolher carga útil de 140 kg, gra-
ças à substituição do banco por 
uma caixa modular e protegida 
composta por 7 divisórias em 
polipropileno.#

Até o espaço ao lado do motorista pode ser uti-
lizado no transporte de cargas, graças à mobili-

dade interna do veículo
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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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Mercado

Ascenção e referência noAscenção e referência no
mercado automotivomercado automotivo

A AutoMAIA está entre as principais revendas de carros seminovos de BH. Garantia de qualidade, 
segurança e credibilidade, para oferecer ao cliente uma experiência única e completa

O jovem empresário Flávio 
Maia, de 38 anos, se declara 
um verdadeiro apaixonado 

pelo ramo automotivo. Uma identi-
ficação tão forte que, aos poucos, foi 
virando coisa séria. Os caminhos per-
corridos na vida e na profissão o leva-
ram a fundar a AutoMAIA Veículos, 
nascida em Belo Horizonte em 2016, 
fruto de um desejo profundo de explo-
rar e vivenciar esse universo.
Flávio Maia é graduado em adminis-
tração de empresas pela PUC Minas, 
tem MBA em projetos pela Fundação 
Dom Cabral e outro em finanças pelo 
IBMEC. Desde 2018 é também diretor 
de planejamento e marketing da Asso-
ciação dos Revendedores de Veículos 
de Minas Gerais (ASSOVEMG).
Por muitos anos, trabalhou no setor 
de telecomunicações. Mas o encanta-
mento pelos veículos deu o impulso 
para o novo prumo que teria início em 
2013. Depois de deixar a atividade em 

O empresário Flávio Maia transformou, em pouco mais de quatro anos, a agência AutoMAIA em uma potência no setor automotivo mineiro

telecomunicações, começou a com-
prar e vender automóveis, por conta 
própria.
Em 2015, Flávio tinha vendido sozi-
nho 166 carros. “Comprava e vendia 
carros na garagem do meu aparta-
mento em Belo Horizonte. Cheguei a 
alugar 11 vagas de garagem no prédio 
onde eu morava”, lembra.
À medida que a nova atividade foi ga-
nhando corpo, Flávio alugou um esta-
cionamento na Lagoinha, onde nasceu 
e viveu até os 19 anos. A reformulação 
sobre o negócio seria o passo seguinte.  
Flávio visitou mais de 100 imóveis até 
encontrar um espaço de subsolo em 
um prédio entre a Avenida Amazonas 
e a Rua Ouro Preto, em BH. Ele abriu 
a loja em formato sala com estaciona-
mento e, assim, nascia a AutoMAIA 
Veículos.

Salto para o sucesso

No princípio, Flávio assumiu a em-
preitada com outros dois colaborado-
res. Ele se lembra da loja instalada no 
último imóvel, em uma rua sem saída. 

Da Redação

Ali, a AutoMAIA experimentou anos 
de prosperidade, se tornando conhe-
cida devido ao ousado plano de mídia 
coordenado por seu comandante.
O talento logo fez a empresa crescer e 
o espaço foi ficando pequeno. “Come-
çamos a precisar de um lugar maior, 
de estacionamento para receber os car-
ros em avaliação. Não cabia mais ali”, 
rememora. Neste movimento de am-
pliação da marca, encontrou o lugar 
ideal para a construção da nova sede.

A loja agora ocupa um imóvel na Ave-
nida Amazonas, no Barro Preto, com 
mais visibilidade, e faz jus ao cresci-
mento do negócio. O ambiente de 800 
metros quadrados, de frente para a ave-
nida, muito mais que um showroom, é 
um lugar onde os traços arquitetônicos 
modernos se sobressaem para oferecer 
ao cliente uma experiência completa, 
de comodidade e bem-estar. Valores 
que se somam à escolha pelo carro.
Existem nas instalações lounge de 
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convivência, espaço para café, jardim 
vertical, fraldário, espaço pet, e mui-
to mais. Tudo para receber o cliente 
e familiares quando do momento da 
realização desse sonho. “A experiên-
cia com o cliente não se encerra no 
momento do negócio. Pelo contrário, 
começa aí. É preciso cuidar desse 
cliente. Quando precisar de um novo 
serviço ou produto, a ideia é que se-
jamos sua primeira opção. O foco é 
o seu bem-estar. Despertar emoção”, 
revela Flávio Maia.

Empresa reconhecida

A AutoMAIA conta hoje com 22 fun-
cionários e é uma das revendas de ve-
ículos mais conhecidas na cidade. O 
trabalho está centrado nos processos 
digitais. Somando todas as redes di-
gitais, a empresa contabiliza mais de 
100 mil seguidores e, em média, 800 
mil clientes por mês têm contato com 
a marca partindo de alguma platafor-
ma digital.
Em 2019, a AutoMAIA foi conside-
rada empresa destaque do segmento 
pela ASSOVEMG. “Com apenas qua-
tro anos de existência, já negociamos 
mais de 5 mil carros”, diz o executivo.
Para ele, o sucesso do negócio está 
ligado ao foco da empresa em carros 
100% selecionados e a uma gestão 
baseada em quatro pilares: cultura 
organizacional forte, gestão humani-
zada, decisões baseadas nos números, 
profissionais altamente especializados 
e focados no cliente. “Como desafio 

para os próximos anos, a AutoMAIA 
quer se consolidar como a melhor op-
ção em Minas Gerais para compra ou 
venda de um veículo seminovo”, pro-
jeta o empresário.
A pandemia, que traz muitos aspec-
tos negativos, em algumas situações, 
também, evidencia oportunidades. É 
o que acontece no mercado de semi-
novos. É um ramo beneficiado com 
a crise do coronavírus, e Flávio Maia 
identifica dois motivos para tanto: a 
escassez de carro zero no mercado tem 
feito o cliente optar por outro mode-
lo seminovo e, com o isolamento so-
cial, muitas pessoas que preferiam se 
deslocar via aplicativos começaram a 
migrar para o carro próprio - o carro 
virou barreira sanitária. 
E qual a receita para um negócio tão 
bem sucedido, ainda mais em apenas 
quatro anos de existência? “Um negó-
cio só prospera se você faz algo que 
vai superar as expectativas do público 
consumidor. Tem que inovar, fazer di-
ferente e criar processos que visem o 
cliente. O cliente quer comodidade e o 
digital veio pra ficar”, dá a dica o em-
presário, salientando que a transparên-
cia nas relações é a base para qualquer 
negócio. 

Qualidade

Para onde se olha, em todos os cantos 
da empresa tem um quadro que re-
ferencia “Nosso Jeito de Ser”. Todas 
as surpresas do dia a dia precisam ser 
tratadas como os princípios escritos 

nesse quadro. “Também somos extre-
mamente rigorosos com nossos pro-
cessos. Eles complementam a ‘receita 
do bolo’ para a satisfação do cliente”, 
continua Flávio Maia.
O empresário cita outro grande de-
safio na AutoMAIA: a reposição do 
estoque, mantendo o atual padrão de 
qualidade dos carros. A média de qui-
lometragem dos carros hoje na Auto-
MAIA não chega a 25 mil quilômetros 
rodados, e encontrar este padrão de 

carro não é fácil. Mais de 60% do esto-
que é vendido em até sete dias, já que 
este perfil de carro se vende sozinho.
“Não temos os carros mais baratos do 
mercado, mas a qualidade é imbatível. 
Queremos nos posicionar como a pri-
meira opção para vender ou para com-
prar um carro 100% selecionado”. E, 
para quem procura raridades, a Auto-
MAIA é o lugar certo. “Costumo di-
zer que eu brinco de comprar e vender 
carro. É uma diversão”, finaliza.#

Um dos segredos para 
o sucesso da AutoMAIA 
está na diversidade e 
qualidade dos veículos 
seminovos à disposição 
do cliente
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Peugeot Skywalker já sePeugeot Skywalker já se
encontra em órbitaencontra em órbita

A Edição Limitada do SUV 2008 terá apenas 310 unidades e presta uma homenagem aos fãs da 
saga Star Wars.  Equipado com o motor 1.6 THP, o veículo possui detalhes exclusivos

Luiz Eduardo Soares
Redator

Para os fãs dos filmes de ficção 
científica e de batalhas espa-
ciais, chega ao mercado um ve-

ículo que faz alusão ao seriado Star 
Wars, que tanto sucesso fez nas últi-
mas décadas.  E, assim, envolvendo-
-se no filme, podemos afirmar: a saga 
Skywalker continua na Peugeot.
O SUV 2008 acaba de ganhar mais 
um integrante: a série especial 
Skywalker. E bota especial nisso. 
Ainda que mantendo a discrição e 
elegância tão características do mo-
delo, a personalização aplicada ao 
Peugeot SUV 2008 Skywalker re-
sultou em um carro diferenciado e, 
de fato, especial.
Por fora, destaque para os para-lamas 
dianteiros, que ostentam o emblema 
cromado da Aliança Rebelde, uma 
ordem de enfrentamento comanda-
da pela personagem Leia Organa − a 
Princesa Leia nos primeiros filmes de 
Star Wars e líder do movimento nos 
longas mais atuais.
A tampa do compartimento de ba-
gagem, por sua vez, exibe orgulhosa 

O Peugeot 2008 da série especial Skywalker ganhou itens especiais de personalização

Série especial

a assinatura Skywalker, com o logo 
original do filme e acabamento cro-
mado de alto brilho. Este monograma 
especial está aplicado logo abaixo da 
extensão da lanterna, à esquerda da 
tampa do porta-malas.
As mudanças no perfil do novo Peu-

geot SUV 2008 Skywalker vão muito 
além do símbolo da Aliança Rebel-
de nos para-lamas dianteiros. Rodas 
com aro de 16 polegadas modelo Ti-
tane com pintura de alto brilho Gris 
Anthra remetem ao titânio, metal no-
bre e de cor cinza escuro, reconheci-

do pela resistência e leveza.
A capa dos retrovisores externos e as 
maçanetas das portas também ganha-
ram um tom exclusivo na série espe-
cial: são pintadas de cinza em um tom 
grafite, ornando perfeitamente com 
as rodas escurecidas.
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Força interior

Há sinais do tratamento Skywalker 
também na cabine. Os quatro tapetes 
da “nave” recebem piloto e passagei-
ros de maneira exclusiva: têm bordas 
com costura branca e aplicação do 
logo da Aliança Rebelde e assinatura 
estilizada Skywalker. Para plena se-
gurança, o tapete do motorista conta 
com sistema de travamento compatí-
vel com as travas originais instaladas 
no carpete do carro.
Acabamento das portas, console cen-
tral e a parte frontal de todo o painel 

são outra exclusividade da série es-
pecial Skywalker em relação à ver-
são Griffe, na qual é baseada. Na cor 
Cinza Quente, resultam em um clima 
ainda mais sofisticado para a cabine 
e combinam perfeitamente com o te-
cido de toque agradável e com múl-
tiplas texturas – e que é outro ponto 
exclusivo da série especial.

Posto de comando

Além de todo o tratamento que ca-
racteriza a série especial. O Peu-
geot SUV 2008 Skywalker carrega 

O logo e o nome Skywalker aparecem em vários lugares do carro, 
como nas soleiras

O SUV vem equipado com central multimídia Peugeot Connect Radio 
com Apple Car-Play e Android Auto 

um recheado pacote de equipa-
mentos, como o câmbio automá-
tico sequencial de seis marchas 
AT6, piloto automático, limitador 
de velocidade, faróis com DRL de 
LED, airbags frontais e laterais, 
Isofix para fixação de assentos in-
fantis, central multimídia Peugeot 
Connect Radio com Apple Car-
Play e Android Auto e muito mais.
Sob o capô, a série especial traz ex-
clusivamente o motor 1.6 THP flex 
de 173 cv. Serão comercializadas 

310 unidades do Peugeot SUV 2008 
Skywalker e todos os compradores 
ganharão um ano de assinatura do 
Disney+, o serviço de streaming 
de vídeo da Disney. Para assegurar 
ainda mais exclusividade, são ape-
nas duas opções de cores especiais e 
sem custo adicional: Branco Nacré 
e Preto Perla Nera. O novo Peuge-
ot SUV 2008 Skywalker tem preço 
sugerido de R$ 121.990 e já pode 
ser encontrado nas concessionárias 
da marca.#
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Mercado

Carbel Volkswagen quase dobra Carbel Volkswagen quase dobra 
volume de vendas em maiovolume de vendas em maio

Empresa do grupo Carbel tem volume de vendas bem superior aos divulgados pela Fenabrave,
que apontam 7,03% de crescimento em relação a abril  

O empresário Tiago Maia revela que as vendas estão em ritmo de 
crescimento nos últimos meses

Além de um completo showroom, a Carbel Volkswagen também oferece a facilidade da compra pela internet

Da Redação

O setor automotivo continua 
dando sinais de forte re-
cuperação e tem boas ex-

pectativas para o fechamento do 
ano, mesmo com os desafios da 
crise instalada em vários setores 
da economia. Dados da Federação 
Nacional de Distribuição de Ve-
ículos Automotores (Fenabrave) 
divulgados nesta quarta-feira (2 de 
junho), apontam crescimento de 
7,03% nas transações de veículos 
automotores e comerciais leves 
em maio (175.405 unidades) em 
relação ao mês de abril (163.888 
unidades).
E não para por aí. O volume de 
vendas nos cinco primeiros meses 
deste ano foi 30,07% superior ao 
do mesmo período do ano passa-
do, com 837.125 automóveis e co-
merciais leves emplacados frente 
a 640.477 registrados no mesmo 
período de 2020.
Na Carbel Volkswagen, a pionei-
ra da marca alemã em Minas Ge-
rais e uma das maiores do país, o 
volume de vendas tem superado 
as expectativas em plena pande-
mia. “Apesar da crise, da falta de 
insumos, como os microchips tão 
utilizados nos carros, estamos en-
frentando os desafios com muito 
trabalho e inovação. A nossa ex-
pectativa é fechar o ano com um 
volume de vendas 33% superior 
ao do ano passado e 16% maior se 
comparado a 2019, ano anterior à 
pandemia”.
O diretor da empresa Tiago Maia 
se diz otimista com os números 
apresentados. Nos cinco primeiros 
meses deste ano, a empresa teve 
um aumento de 80% nas vendas, 
se comparado a igual perído do 
ano passado. Somente no mês de 
maio, a Carbel Volkswagen ven-
deu 605 automóveis, quase o do-
bro dos 340 do mês de abril.
Para Maia, dois pontos foram es-
senciais para alavancar as vendas: 
o lançamento de três novos carros 
e a estratégia de vendas da Car-
bel Volkswagen. “A empresa está 
sempre investindo em treinamento 
de vendas e na melhor experiência 
para a compra de um veículo. Esta-
mos muito fortes na vendas on-line 

e na nossa central de atendimento. 
Além disso, temos bons carros que 
estão fazendo muito sucesso junto 
ao nosso cliente”, comenta.
O diretor explica que a linha de 
SUVs da Volkswagen chegou para 
ganhar o consumidor. “Hoje temos 
a linha mais completa de SUVs 
comercializada no país. A apos-
ta da montadora foi acertada. Os 
últimos lançamentos confirmam 
a tendência do consumidor pelos 
modelos”.
Nívus e Taos chegaram com força 
de vendas durante a pandemia. So-
mente durante a pré-venda, todas 
unidaddes do Taos se esgotaram 
em menos de sete minutos no mo-
delo que apresenta muita inovação 
e conectividade.
Maia destaca também que a con-
cessionária, que tem duas lojas em 
Belo Horizonte, uma na Savassi e 
outra na Cristiano Machado, refor-
çou ainda mais as vendas no am-
biente on-line durante a pandemia. 
Pertencente ao sólido Carbel Auto 
Group, a empresa proporciona se-
gurança e comodidade ao cliente 
no ambiente on-line.  No Carbel 
Home, o cliente pode adquirir um 

carro sem sair de casa. Pelo site 
carbel.com.br,  o cliente pode ter 
acesso a todo o processo de com-
pra em apenas um clique. Thiago 

explica que todo o contato com os 
consultores de vendas pode ser fei-
to por whatsapp ou pela ferramen-
ta de videochamada no site.
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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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