Edição Digital - EDIÇÃO N 118 - 11 a 18 de junho/21 - Belo Horizonte - MG

www.webseminovos.com.br

O Jornal é enviado semanalmente By LeadLovers para mais de 20 mil lojistas de carros.

Taos “esquenta” disputa entre SUVs

?

Em breve, chega
ao Brasil o novo
modelo da VW

Veja na página 09

Toyota Corolla Cross

A Osaka prepara para os dias 19 e 20 sessões de
test-drive do novo SUV da marca

Pág.

14

Presente de aniversário

A GED Veículos, ao completar um ano, anuncia a
inauguração da GED Picapes

Pág.

19

Conectados para te ajudar comprar e vender!

11 a 18 de junho de 2021

INFANTIL.
INFANTIL.
INFANTIL.
INFANTIL.

02

03

11 a 18 de junho de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Conectados para te ajudar comprar e vender!

11 a 18 de junho de 2021

04

05

11 a 18 de junho de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Conectados para te ajudar comprar e vender!

06

11 a 18 de junho de 2021

Notas

Veículos Mercedes com proteção de dados
A Mercedes-Benz fortalece a política
que garante a proteção dos dados de
todos os clientes e a segurança de seu
produto é um pilar estratégico fundamental. Essa preservação das informações vem sendo implementada ao
longo do ciclo de vida do veículo para
permitir uma mobilidade cada vez
mais segura.
Os pesquisadores do Tencent Security Keen Lab conduziram uma análise
detalhada e abrangente do hardware
e do software do MBUX - Mercedes-Benz User Experience. Esse laboratório de pesquisa de segurança pertence à Tencent, maior portal de serviços

de internet da China, e conta com uma
equipe de profissionais mundialmente conhecida e respeitada que apoia o
avanço dos recursos de segurança de
veículos inteligentes conectados.
Em uma pesquisa de oito meses na
qual foi testado o sistema de informação e entretenimento MBUX, a
equipe encontrou vários obstáculos
de segurança e explorou com sucesso
algumas superfícies de ataque na unidade principal e no T-Box (Telematics Box). Eles obtiveram o primeiro
acesso físico e, como consequência,
posteriormente, o acesso remoto à
principal ECU de infoentretenimento:

Tecnologia que salva vidas

Os carros evoluem não só no que
diz respeito ao design e à performance. Eles tornam-se mais seguros à medida que novas tecnologias
são adicionadas, sejam para melhorar a proteção aos ocupantes, sejam
para ajudar a reduzir falhas humanas, responsáveis por cerca de 90%
dos acidentes de trânsito.
O que até recentemente era uma exclusividade de veículos premium,
os sistemas avançados de segurança agora estão disponíveis também
para modelos mais acessíveis e de
grande volume, entre eles as novas
gerações do Onix, Onix Plus e Tracker, da Chevrolet.
De acordo com os dados coletados
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em São Paulo pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a
cidade mais movimentada do país
viu o número de acidentes de trânsito cair 52% entre os anos de 2010
e 2019.
Segundo os técnicos, isso se deu
com a chegada das novas tecnologias de segurança, já que elas têm
um papel importante nessa redução.
Assim, mais de 20% dos clientes
Chevrolet optam por veículos equipados com os pacotes mais avançados de segurança, percentual duas
vezes maior do que há cerca de dois
anos, quando as novas gerações de
Onix, Onix Plus e Tracker ainda
não haviam sido lançadas.#

a unidade principal. Isso permitiu que executassem certas
funções do veículo remotamente, como mudar as cores da
iluminação interna e exibir imagens na tela de infoentretenimento.#

Nissan entrega Versa como prêmio
A campanha de pós-venda “Tudo Em
Dia Nissan” terminou com a entrega
do prêmio principal ao vencedor. O
cliente José Carlos da Silva, de Penha,
Santa Catarina, recebeu as chaves de
um Novo Nissan Versa 1.6 CVT Advance com um carregador de celular
sem fio e o programa “Nissan Protect
Plus”, programa que oferece os três
primeiros anos de revisões periódicas
do veículo (ou 30 mil km rodados, o
que ocorrer primeiro) e cobertura da
assistência 24h do Nissan Way Assistance também por 36 meses. A entrega
do prêmio ocorreu na concessionária
Nissan Globo, na cidade catarinense
Itajaí.
A campanha “Tudo Em Dia Nissan”
teve como objetivo incentivar seus
clientes a ter a manutenção do veículo
em ordem e equipados com acessórios originais. Assim, quem adquiriu
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Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
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.

R$ 200 em peças, acessórios e serviços nas concessionárias Nissan de
todo Brasil, recebeu números da sorte
para concorrer nos sorteios, que foram quinzenais e ofereceram prêmios
como bicicletas, drones e câmeras de
gravação.
O cliente José Carlos da Silva realizou
a revisão de 60.000 Km do seu veículo
e recebeu seus números da sorte. E foi
o grande ganhador do último sorteio,
que deu direito ao Novo Versa. “Levei
minha Frontier para revisão e tive a
alegria de ser sorteado com esse lindo
Nissan Versa 0km.”, disse.
O departamento de pós-venda da Nissan incentiva os clientes da marca a
manter seus veículos sempre atualizados na manutenção com campanhas
anuais de premiações como a “Tudo
Em Dia Nissan” e a “Revisão Premiada Nissan”.#

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!

Siga-nos!
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Taos promete ser referência
entre os SUVs médios
O modelo da Volkswagen estará em breve nas concessionárias e se posicionará entre o T-Cross e
o Tiguan, com o propósito de concorrer diretamente com o Jeep Compass, ao preço de R$ 154.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

P

ensado, inicialmente, para o
mercado norte-americano, o
Volkswagen Taos, que utiliza
a nova plataforma MQB, faz alusão
ao nome de uma cidade do estado
do Novo México e também a denominação do idioma utilizado pela
tribo Tiwa, daquela região, que se
traduz em “lugar de salgueiros vermelhos”.
Mas como o SUV também está
sendo comercializado na América
Latina, a montadora escolheu concentrar a produção do Taos na planta que fica localizada na cidade de
Pacheco, na Argentina.
Assim, o Volkswagen Taos será
oferecido em duas versões: Comfortline e Highline, ambas equipadas com motor 250 TSI e câmbio
automático de seis marchas.
Com elementos singulares e ousados, o Taos tem o dom de impressionar e ser notado em qualquer lugar.
Suas dimensões são proporcionais,
com distância entre os eixos longa e
balanços dianteiro e traseiro, curtos.
Destaque para a ‘coluna A’ com um
desenho extremamente ‘rápido’ e a

O nome Taos se refere a uma cidade do estado do Novo México (EUA) e a um idioma indígena daquela região

linha de cintura elevada, garantindo
porte musculoso e imponente.
Na dianteira, a personalidade do
Taos é marcante. A começar pelos
faróis full-LED com um desenho

extremamente refinado e com sistema IQ. Light, o mais moderno
do segmento. Deles nasce o DRL
(Daytime Running Light), filetes
em LED que cortam a grade fron-

tal com elegância e se fundem com
o novo logo da marca. Trata-se da
nova identidade visual da Volkswagen em todo o mundo, que estreou
na família de carros elétricos ID. na

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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O Volkswagen Taos é montado sobre a plataforma MQB e se posiciona entre os SUVs T-Cross e Tiguan

Europa. Complementam o visual
o capô vincado e bem horizontal,
a frente extremamente vertical e o
para-choque com linhas marcantes,
especialmente o acabamento em
preto brilhante em formato de “X”.
Na traseira, o para-choque está em
perfeita sintonia com a musculatura de todo o carro. As lanternas têm
traços sofisticados e que acompanham perfeitamente o grafismo dos
faróis. O nome Taos vem fixado na
base da tampa do porta-malas e,
mais à direita, o emblema 250 TSI
-referência ao torque de 25,5 kgfm
e ao moderno motor turbo com injeção direta de combustível. As belas
rodas de liga leve de 18 polegadas,
de série em todas as versões, completam o visual externo do Taos.
Espaço interno
O SUV médio da Volkswagen tem
4.461 mm de comprimento, sendo
2.680 mm de entre-eixos, 1.626 mm
de altura e 1.841 mm de largura.
Com essas medidas, pessoas altas
viajam com conforto no banco traseiro, sem enfrentar problemas com
joelhos raspando no banco dianteiro

ou cabeça encostando no teto.
O porta-malas oferece 498 litros
para levar a bagagem. Os bancos
traseiros ainda podem ser rebatidos,
ampliando significativamente a capacidade de carga e permitindo o
transporte de objetos grandes, como
bicicletas ou pranchas de surfe.
Com a utilização de elementos nobres, como material soft touch e
couro revestindo portas e painel
frontal, o Taos proporciona uma
atmosfera elegante e com muito
requinte, a exemplo de veículos de
segmentos superiores.
E essa refinada ambientação fica
ainda mais premium com os bancos revestidos em couro sintético,
o volante multifuncional com novo
design - presente nos modelos da
família de elétricos ID e que estreou aqui no Brasil com o Nivus
- e a sofisticada “Ilha digital”, que
envolve o motorista, formada pelo
painel de instrumentos Active Info
Display com uma incrível tela de
10,25 polegadas e pela central de
infotainment VW Play, que utiliza
uma tela gigante de 10,1” polegadas, de altíssima definição.
Além disso, o Ambient Light per-

Com a excelente distância entre os eixos de 2.680
milímetros, o novo SUV...

O interior do Taos oferece um ambiente agradável e requintado, graças
aos materiais nobres e acabamentos perfeitos

mite aos ocupantes escolher a cor Por meio de radares frontais, o sisda iluminação interna. São 10 cores tema, ao identificar o iminente risco
de atropelamento, dispara um alerta
à disposição.
sonoro e visual no painel de instrumentos, e inicia imediatamente a
Segurança
frenagem do veículo, com o objetiUma das principais novidades tec- vo de evitar a colisão, a uma velocinológicas é a Frenagem Autônoma dade de até 50 km/h.
de Emergência, conhecida pela si- Outro recurso high-tech presente
gla AEB (Autonomous Emergen- no Taos é o ACC (Adaptive Cruise
cy Brake), que no Taos traz ainda Control), ou Controle Adaptativo
a função de detecção de pedestres. de Cruzeiro, com função Stop&Go,

... oferece muito conforto e grande espaço interno, até para
pessoas mais altas
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que faz o Volkswagen parar completamente de maneira automática,
caso o veículo à frente pare, e o coloca em movimento no momento
em que o carro adiante volte a se
mover, em um intervalo de até três
segundos.
Frenagem automática pós-colisão
(Post Collision Brake), alerta de fadiga, detecção de veículo no ponto
cego, alerta de tráfego traseiro cruzado com frenagem de emergência
para manobras, seis airbags (dois
frontais, dois laterais e dois do tipo
cortina), controles de tração (ASR)
e estabilidade (ESC), auxílio de
partida em rampa e XDS+ (sistema
de bloqueio eletrônico do diferencial) completam a recheada lista de
recursos eletrônicos do Taos.
O painel é totalmente digital. A
multimídias da versão Comfortline vem com a exclusiva tela de 8
polegadas de altíssima resolução,
enquanto a versão Highline traz de
série o Active Info Display e tela
de 10,25 polegadas e inteiramente
configurável.
Aliás, junto com a chegada do
Taos às concessionárias, o VW A partir dos faróis full-LED, nasce o DRL (iluminação diurna) e filetes em LED que cortam a grade frontal
Play traz novos aplicativos exclusivos para download na loja virtu- O SUV chega recheado de novidaal VW Play Apps.
des desde a configuração de entrada, Comfortline. Entre os itens de
Desempenho
série, destaque para o ar-condicionado Climatronic dual-zone com
O Taos chega equipado com o saídas de ar para os passageiros do
motor 250 TSI Total Flex, que já banco traseiro, câmera de ré, carequipa T-Cross, Jetta e a linha regador de smartphone por induGTS, que gera 150 cv de potência ção, direção elétrica, controlador
a 5.000 rpm e torque de 25,5 kgfm automático de velocidade (Piloto
já a partir de 1.500 rpm, com eta- Automático), sensores de chuva e
nol e/ou gasolina, proporcionando crepuscular, sistema KESSY, paiacelerações vigorosas e retomadas nel de instrumentos digital com
intensas. A aceleração de 0 a 100 tela de 8 polegadas, central de inkm/h ocorre em somente 9,3 se- fotainment VW Play, entre muitos
gundos. A velocidade máxima é de outros.
194 km/h. A transmissão é automá- Dois pacotes de opcionais são
tica de seis velocidades, com re- ofertados para esta versão: Pacote O teto solar panorâmico completa a elegância e o conforto oferecidos
curso de troca de marchas através Conforto - bancos revestidos de pelo Volkswagen Taos
das “borboletas” atrás do volante couro; bancos dianteiros com sismultifuncional.
tema de aquecimento; e banco do com Detecção de Pedestres e ACC Já a Highline ganha mais duas toO Taos tem suspensão indepen- motorista com ajustes elétricos e (Controle Adaptativo de Cruzeiro). nalidades incríveis e exclusivas:
dente nas quatro rodas, sendo tipo ajuste lombar.
Para a Comfortline estão à disposi- Azul Atlantic e Mohave Bege.
McPherson na dianteira e multi- Pacote Segurança - AEB (Frena- ção as cores Preto Mystic, Branco Os preços do Volkswagen Taos se
link, na traseira.
gem Autônoma de Emergência) Puro, Prata Pyrit e Cinza Indium. iniciam em R$ 154.990.#

O encosto do banco bipartido pode ser rebatido ampliando o volume de
498 litros do porta malas

O motor é o 250 TSI Total Flex, que gera 150 cv de potência e torque de
25,5 kgfm, com etanol e/ou gasolina

Conectados para te ajudar comprar e vender!

11 a 18 de junho de 2021

Presente
Presente
no
Presente
futebol,
no futebol,
no
nos
futebol,
eventos
nos eventos
nos
culturais
eventos
culturais
e culturais
na vida
e na de
vida
e na
milhares
de
vida
milhares
de milhares
de associados,
de associados,
de associados,
a Auto
a Auto
a Auto
Truck
Truck
agora
Truck
agora
temagora
um
temespaço
um
temespaço
umpara
espaço
para
os para
os os

amantes
amantes
de
amantes
carros
de carros
de
e Fórmula
carros
e Fórmula
e1.Fórmula
1.
1.
Localizado
Localizado
Localizado
no Sóno
Marcas
Sóno
Marcas
Só
Auto
Marcas
Auto
Shopping,
Auto
Shopping,
Shopping,
os visitantes
os visitantes
os poderão
visitantes
poderão
poderão
vivenciar
vivenciar
uma
vivenciar
experiência
uma experiência
uma experiência
imersiva
imersiva
noimersiva
Simulador
no Simulador
no de
Simulador
Fórmula
de Fórmula
de
1 que
Fórmula
1 que 1 que
foi desenvolvido
foi desenvolvido
foi desenvolvido
em tamanho
em tamanho
emreal
tamanho
para
real você
para
real se
você
para
imaginar
você
se imaginar
seem
imaginar
uma
em uma
em uma
pista de
pista
verdade
pista
de verdade
de
andando
verdade
andando
em
andando
alta
emvelocidade.
alta
emvelocidade.
alta velocidade.

FAÇA A COTAÇÃO
FAÇA A COTAÇÃO
FAÇA A COTAÇÃO

Auto Truck
Auto no
Truck
Auto
Só Marcas
no
Truck
Só Marcas
no
Auto
Só Marcas
Shopping
Auto Shopping
Auto Shopping
Av. Babita
Av.
Camargos,
Babita
Av.Camargos,
Babita
1295, Camargos,
Cidade
1295,Industrial
Cidade
1295,Industrial
Cidade
- Contagem/MG
Industrial
- Contagem/MG
- Contagem/MG
Segunda a sábado
Segunda
– 9h
a sábado
Segunda
às 19h – 9h
a sábado
às 19h – 9h às 19h
Domingo e feriados
Domingo– e9h
feriados
Domingo
às 16h –e9h
feriados
às 16h – 9h às 16h

12

13

11 a 18 de junho de 2021

31

Conectados para te ajudar comprar e vender!

98551 0585

Conectados para te ajudar comprar e vender!

11 a 18 de junho de 2021

14

Mercado

Tradição e confiabilidade
do nome Osaka
Em 1946, surgia o Grupo Águia Branca. Dentre as empresas desse grupo, a Osaka Veículos é
a concessionária voltada para a marca Toyota em Minas Gerais com 17 lojas

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

história da empresa Osaka
Veículos, que ostenta a
bandeira da montadora
japonesa Toyota, remonta à fundação do Grupo Águia Branca
no Leste de Minas Gerais, e com
sede atualmente em Vitória, no
estado do Espírito Santo. Desde 1946, o Águia Branca vem
vivendo um processo de crescimento contínuo e diversificado,
se posicionando entre os maiores conglomerados empresariais
do País. O Grupo possui empresas distribuídas em três Divisões
de Negócios: Passageiros, Logística e Comércio, que atuam
de acordo com as características
específicas de cada segmento.
No que se refere ao comércio de
veículos automotores, o Grupo
Águia Branca possui 26 concessionárias. Representando os
automóveis Toyota, existem 17 A Osaka prepara para os dias 19 e 20 sessões de test-drive do novo SUV da marca

15

11 a 18 de junho de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

concessionárias com denominação Osaka em Minas Gerais,
sendo quatro lojas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. No Espírito Santo, também
existem concessionárias Toyota,
mas com o nome de Kurumá.
Osaka em Minas
Responsável pelas lojas de nossa região, o gerente-geral Aires
Valin já se encontra em Belo
Horizonte desde 1997, quando
o ocorreu o primeiro contato do
executivo com a marca Toyota,
sendo que há sete anos prestando
serviços ao Grupo Águia Branca.
Aires explica que a atuação em
Minas Gerais é bem marcante
já que, além de dois estabelecimentos em BH, a Osaka Toyota está presente nas cidades de
Contagem, Sete Lagoas, Juiz
de Fora, Muriaé, Ubá, Barbacena, Teófilo Otoni, Governador
Valadares, Ipatinga, João Monlevade, Manhuaçu, Uberaba,
Patos de Minas e duas lojas em
Uberlândia. “Também trabalhamos com a marca Lexus – divisão dos carros de luxo da Toyota
– com endereço na avenida Carandaí, na Capital”, relata.
Aires também relata que o mo- O Gerente Geral Aires Valin informa que o mercado de veículos está aquecido

As lojas da Osaka Toyota possuem departamentos de veículos 0KM...

... que, na concessionária da Pampulha, está sob a responsabilidade
do gerente Lino Augusto de Carvalho Neto

Todas as lojas seguem o padrão internacional da
Toyota quanto, ao conforto,...

... segurança e tranquilidade no momento de escolher um carro 0KM

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Nos casos dos veículos seminovos na loja da Osaka Pampulha ...

mento é recuperação do mercado dos veículos 0KM, assim que
a indústria se normalizar e voltar a fornecer os veículos. “Com
a falta dos veículos novos para
pronta entrega, o mercado de
seminovos ficou extremamente
aquecido e isto também pôde
ser notado através dos negócios
da Osaka Seminovos”, revela.
Test drive no Alphaville
Há poucos dias, o mercado
brasileiro teve a oportunidade
de conhecer o SUV médio da
Toyota, o Corolla Cross, que
chegou com uma série de novidades tecnológicas que garantem mais segurança, desempenho, conforto, entretenimento e
conectividade.
Externamente, uma grade trapezoidal dianteira e novo conjunto
ótico dão forma ao novo visual
da marca utilizado no Corolla
Cross. O interior oferece conforto e tem excelente acabamento, seguindo o que se encontra
no sedan. As linhas laterais são
harmoniosas e a traseira dá o
tom bem apropriado para um
utilitário esportivo.
As versões com motor a combustão conta com um 2.0L Flex,

11 a 18 de junho de 2021

... o cliente pode procurar a gerência comandada
por Fernando Vargas Freitas

que rende 177 cv de potência
(A) e 169 cv (G). O torque máximo abastecido com etanol ou
gasolina é 21,4 kgfm. O sistema híbrido da Toyota combina
um motor 1.8L flex, com 101
cv de potência (A) e 98 cv (G).
Torque de 14,5 kgfm com qualquer combustível. Esse motor
funciona em conjunto com dois
motores elétricos de 72 cv de
potência e 16,6 kgfm de torque.
Trata-se do único sistema híbrido flex do mundo, desenvolvido
especialmente para o Corolla.
Em qualquer versão, a trans- As concessionárias Osaka Toyota são completas, além
missão do SUV é a Direct Shift de amplas oficinas, ...
(CVT) que simula 10 marchas.
No próximo final de semana,
(dias 19 e 20) haverá um evento
promovido pela Osaka Toyota,
de 10h às 16h, no espaço comercial do Alphaville, em Nova
Lima. Lá, o público presente
poderá conhecer de perto todos
os atributos do utilitário esportivo Toyota Cross, em todas as
versões, e o porquê de o carro
ter se tornado um fenômeno de
vendas. O público também participará de sessões de test-drive
com os veículos Toyota e verão
as facilidades oferecidas pela
Osaka para a aquisição dos modelos da marca.#
... possuem venda de peças para os modelos da marca

No sábado e domingo (19 e 20) haverá sessões de test-drive do Corolla
Cross para o público presente no Alphaville (Nova Lima)

A Osaka Toyota possui equipes de vendas treinadas para um bom
atendimento ao cliente
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2
1
1/2
A PARTIR DE
R$

94.290
TAXA 0%
IPVA PAGO
EMPLACAMENTO

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.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
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Mercado

GED Veículos já projeta expansão
A empresa está no mercado automotivo mineiro há um ano, com vendas em torno de 40 veículos por mês, e já adquiriu um terreno de 1.000 m2 para inaugurar em breve a GED Picapes

Luiz Eduardo Soares
Redator

H

á um ano, surgia na avenida Américo Vespúcio, nº
1148, no bairro Aparecida, a GED Veículos, uma revenda
veículos que se transformou em
sucesso na capital mineira. Possuidora de sede própria com aproveitamento de 700 m2 de área construída, a empresa é fruto de seus
diretores que há 20 anos estão no
ramo e venda de compra de automóveis, sempre oferecendo segurança e garantia de bons negócios
aos seus clientes.
Mas o grupo empresarial não atua
somente no ramo do comércio de
veículos, já que também tem presença marcante nos setores de sacolão, distribuidora de bebidas e
de comércio de materiais de consA GED Veículos possui um estoque de 45 automóveis multimarcas, todos de excelente qualidade
trução.
Vendas aquecidas
Diego Reis Lima, 38 anos, é diretor da GED Veículos e explica
que o momento atual é de vendas
aquecidas dos modelos seminovos, uma vez que uma série de fatores contribui para esta situação.
“A pandemia trouxe uma mudança
de paradigma no setor de compra e

venda de veículos, com as pessoas
investindo mais em segurança ao
ter o carro próprio e também aplicando o dinheiro que estava parado no mercado financeiro como
poupança, por exemplo. Como a
indústria está em ritmo lento para
a entrega dos carros 0KM, a corrida pelos seminovos está acelerada”, explica Lima.

Se no passado os carros 1.0 eram
os mais procurados pelos consumidores, hoje essa realidade é outra. “Vendemos veículos que variam entre os preços de R$ 30 mil
e R$ 150 mil, e a grande procura
se dá por aqueles acima de R$ 100
mil”, revela o diretor.
Diego Reis Lima informa que a
GED Veículos tem sempre um es-

toque em torno de 45 automóveis
e que mensalmente é vendida uma
média de 40 unidades. “Nosso
grande problema está na reposição
de estoque, mas graças às indicações e ao nosso grande relacionamento com as pessoas da Grande
BH, estamos sempre adquirindo
novos produtos”, completa.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Veículos próprios
A GED Veículos não trabalha com
consignação mas tão somente com
carros próprios, que são adquiridos observando todos os cuidados
como laudo cautelar e a origem
dos mesmos.
A empresa comercializa seus produtos oferecendo um grande leque
de financiamentos, desde aqueles
da própria GED Veículos, bem
como outros oferecidos por bancos
e financeiras. Ainda, há o sistema
de delivery, em que os vendedo-

11 a 18 de junho de 2021
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res da empresa levam os carros até
às residências ou locais de trabalho dos clientes, desde que sejam
dentro da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.
Como a GED Veículos está em
pleno processo de expansão, a
diretoria da empresa adquiriu um
terreno em frente a atual loja, com
área de 1.000 m2, para a construção das instalações que irão receber a GED Picapes, uma nova loja
especializada somente nestes modelos. A inauguração está prevista
para os próximos meses.#

A equipe da revenda está preparada para atender todas as necessidades
dos clientes

O showroom da empresa de 700 m2 oferece ampla variedade de marcas
e modelos

A GED Veículos não vende carros sob consignação, somente
com unidades próprias
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Edição limitada

Somente para o
mercado europeu
A Renault agora irá produzir seus esportivos através da Alpine, que acaba de apresentar o A110
Légende GT 2021 com motor de 292 cv. A princípio, o carro não virá para o Brasil

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

s letras RS de Renault
Sport não existem mais
e a marca francesa se associou a outra empresa também
com sede na França para fabricar
os carros esportivos. No Brasil,
apenas o modelo Sandero foi oferecido sob o estilo RS. A marca
não informou se algum modelo
Alpine poderá ser comercializado
no mercado nacional. Mas fica a
expectativa.
Enquanto isso, no Velho Mundo,
após o sucesso do A110 Légende GT lançado em 2020, a edição
2021 do esportivo conta com novos itens de design exclusivos e
um alto nível de equipamentos alinhados com as expectativas de dos
clientes topo de linha. Ele também
foi enriquecido com características
técnicas que destacam a personalidade esportiva do A110, utilizando
o grupo motopropulsor de 292 cv
do A110S.
Além dessa nova interpretação
do design, é na associação motor/
chassi que a Alpine apresenta sua

A Alpine passou a preparar os modelos Renault transformando-os em esportivos de alto desempenho

combinação mais inédita.
Inaugurando uma nova cor Argent
Mercure fosco, o A110 Légende
GT 2021 também está disponível
na cor Bleu Abysse, já presente
na gama. Os monogramas Alpine
coloridos ou esmaecidos e os aros
de rodas de 18 polegadas Grand

Prix diamantados com suas pinças
de freio na cor amarelo ouro oferecem um contraste sutil com as
duas cores de carroceria. Os faróis
traseiros de LED translúcidos dão
aquele toque final, que diferencia
o A110 Légende GT 2021 dos outros A110.

Unidades numeradas
Na cabine, os bancos Confort
Sabelt, com seis opções de regulagem contam com duas opções
de acabamento de couro, marrom
ambreado ou preto, material que
também está presente nos painéis

23
das portas. Os pespontos na cor
marrom ou cinza são realçados
pela marcação do ponto central
do volante. Entre os outros itens
diferenciadores estão um teto de
microfibra Dinamica, bem como
frisos de carbono brilhante com
um acabamento entrelaçado com
fio acobreado no console central,
no painel de instrumentos e nas
saídas de ar. Os tapetes de carpete e o repousa-pés de alumínio do
lado do passageiro complementam
a atmosfera acolhedora e o espírito
Gran Turismo desta edição limitada A110 Légende GT 2021. Sob o
console central, uma placa numerada dá destaque à exclusividade
do modelo.
Argent Mercure fosco com reves-
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timentos internos em tons de preto
para um visual moderno e tecnológico ou o Bleu Abysse associado
ao couro marrom ambreado para
um interior elegante e sofisticado
– tudo é uma questão de gosto e
personalidade. A experiência de
condução é seguramente marca registrada da Alpine: agilidade, conforto e performance.
Alto desempenho

Além do design externo elegante
e da cabine diferenciada, o A110
Légende GT 2021 se caracteriza
por uma associação chassi / motor
O interior ganha atributos de automóveis que são preparados para
inédita. Baseado na versão Légen- corridas, sem perder o conforto e luxo
de, ela utiliza o grupo motopropulsor de 292 cavalos, o escapamento
Sport e o sistema de frenagem de de 250 km/h em circuito. Além
alta performance, até então dispo- dos acabamentos exclusivos desta
níveis apenas no A110S, para ofe- edição limitada, o veículo conta
recer um equilíbrio inédito entre com vários equipamentos de séconforto e performances. Assim rie: sensores de estacionamento
como todos os Alpine, ele se ba- dianteiro e traseiro, câmera de ré
seia em uma estrutura leve de alu- e sistema de áudio Focal. Assim,
mínio, com um motor em posição o A110 Légende GT 2021 oferece
central traseira e uma suspensão o equilíbrio certo entre conforto e
com dupla triangulação (dianteira comportamento dinâmico preciso,
e traseira). O motor turbo de 1,8 facilitando o uso no dia a dia.
litro entrega uma potência de 292 Para uma garantia ainda maior de
cv, para um torque de 32,6 kgfm, exclusividade e diferenciação, o
disponível de 2.000 a 6.400 rpm. A110 Légende GT 2021 será liO peso leve e a transmissão com mitado e numerado, com 300 unidupla embreagem permitem que dades destinadas apenas para a
o A110 Légende GT 2021 vá de 0 Europa, ao preço referência de 72
a 100 km/h em apenas 4,4 segun- mil euros, aproximadamente R$
O A110 Légende GT foi cuidadosamente pensado para oferecer grandos e atinja a velocidade máxima 460 mil.#
de eficiência aerodinâmica
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Volvo na liderança entre
os eletrificados
No Brasil, as vendas dos veículos eletrificados aumentam a cada dia e a marca Volvo se destaca na
preferência dos consumidores

Da Redação

no acumulado do ano, como nos
resultados do mês passado.
Meta ambiciosa

A

Volvo Car Brasil segue
dominando entre os veículos eletrificados, e atinge a
marca recorde de quase 40% entre todos os modelos eletrificados
vendidos no Brasil. Dentre os modelos Plug-in Hybrid, que podem
ser carregados na tomada e abastecidos no posto de combustível, a
marca sueca chega à 74,8% de participação no mês de abril e 71,8%
no acumulado do ano.
Também no mês de abril, a Volvo Cars coloca seus três SUVs XC90, XC60 e XC40 - no topo da
lista do segmento premium, tanto

“Seguimos com nosso objetivo
principal que é a eletrificação.
Chegar a quase 75% entre os modelos híbridos plug-in vendidos no
Brasil é uma marca muito importante e que reforça o compromisso
da marca”, destaca João Oliveira,
diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.
Com 657 unidades comercializadas no mês de abril, a marca sueca
se mantém na vice-liderança do
segmento premium com 19,7% de
share. No acumulado do ano, são
2.414 unidades e 18,2% de participação, também com a segunda A Volvo Cars responde por quase 40% dos veículos eletrificados
posição.#
vendidos no Brasil
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