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Veja na página 11

Fiat Mobi 2022 recebe poucas alterações, mantendo 
a fórmula que agradou ao mercado

Bruno Baptista corre neste final de semana para 
ser líder na Stock Car

Subcompacto Competição
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Motor Turbo 270 faz a diferença!Motor Turbo 270 faz a diferença!
Rodamos com aRodamos com a
Toro Volcano AT6Toro Volcano AT6
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No trânsito, sua
responsabilidade

salva vidas.

Condição válida para Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, cor verde recon, sem opcionais, no valor à vista de R$ 97.990,00. Taxa de financiamento no Programa Next Jeep a partir de 1,09% a.m. 
e 13,69% a.a., com entrada de R$ 64.200,00 (65,52%) e saldo em 48 parcelas, sendo as 47 primeiras no valor de R$ 699,73 e a 48ª no valor de R$ 17.444,50 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), pes-
soa física, com 30 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 114.531,81. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/05/2021, 
a partir de 1,31% a.m. e 16,87% a.a. Taxa de Registro de Contrato TC de R$ 749,00 e Registro em PR de R$ 350,00. Condição válida até 30/06/2021 ou enquanto durar o estoque de 30 unidades, prevalecen-
do o que ocorrer primeiro. O preço apresentado nesta oferta não é válido para os Estados de São Paulo e Paraíba em razão das alíquotas de ICMS praticadas nesses Estados. Os valores à vista e a prazo das parcelas, 
a taxa de juros e o CET foram calculados com base no preço público sugerido para os demais Estados da Federação. Consulte as condições e os preços para o seu Estado em uma concessionária Jeep participante 
da sua região. Todas as propostas estarão sujeitas à aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, a tarifa, a taxa de juros, os encargos e o Custo Efetivo 
Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição de pronta-entrega válida exclusivamente na modalidade de venda vare-
jo para o modelo Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, com previsão de entrega de até 30 dias, contados a partir da data do pedido. Estoque para pronta-entrega de 30 veículos. Cam-
panha vinculada à validade do Programa Next Jeep. Ao término do financiamento, a concessionária poderá realizar a recompra do veículo conforme regras e condições estabelecidas no Manual de Recom-
pra do programa e Acordo de Recompra Futura, e o valor poderá quitar a parcela residual e/ou ser utilizado como parte da entrada para um Jeep 0 km. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos 
adquiridos por meio de modalidades de venda direta, incluindo, mas sem se limitar a: pessoa jurídica, produtor rural, PcD, frotas, taxistas, locadoras, leilões e seguradoras. Imagens meramente ilustrativas. Consulte 
os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque na rede de concessionárias Jeep participantes e/ou na Central de Serviços ao Cliente: 0800 7037 150.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

699+ 47X
  DE

    R$

JEEP
RENEGADE SPORT

+ EMPLACAMENTO GRÁTIS

+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS

+ PRONTA ENTREGA

+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

Contorno, 10.601

Antônio Carlos, 6.366
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Notas

Mercedes-Benz terá aço sem CO2 Mercedes-Benz terá aço sem CO2 Veículos elétricos eVeículos elétricos e
autônomos da GMautônomos da GM
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ajudar  Comprar e Vender!

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!

Diante dos novos desafios ambien-
tais, a Citroën desenvolveu novas 
energias como o ë-Jumpy Hydro-
gen para o mercado europeu.
A tecnologia de hidrogênio vem 
completar a oferta de veículos uti-
litários elétricos na Europa para 
atender às necessidades de utiliza-
ção de 8% das empresas que pre-
cisam fazer trajetos superiores a 
300 km ou que não têm tempo de 
recarregar seus veículos durante o 
dia. 
O ë-Jumpy Hydrogen, furgão elé-
trico com célula de combustível 
e baterias recarregáveis, é o pri-

meiro modelo da Citroën a adotar 
essa nova energia. A integração da 
nova tecnologia foi feita de modo 
a preservar o volume útil e a ca-
pacidade de carga do veículo. Ele 
dispõe de uma confortável autono-
mia de mais de 400 km e de três 
tanques de hidrogênio em fibra de 
carbono com pressão de 700 bar 
que ficam próximos à bateria sob 
os bancos dianteiros e que são re-
abastecidos em apenas 3 minutos. 
E como ele gera zero emissão de 
CO2, os clientes poderão continu-
ar a circular livremente nas zonas 
urbanas regulamentadas.#

Furgão elétrico com célula de hidrogênioFurgão elétrico com célula de hidrogênio

A Mercedes-Benz é a primeira fa-
bricante de automóveis a adquirir 
uma participação acionária da star-
tup sueca H2 Green Steel (H2GS) 
como uma forma de introduzir aço 
livre de CO2 na produção em série. 
Junto com seus fornecedores de 
aço, a empresa está reformulando 
sua cadeia de suprimentos para se 
concentrar na prevenção e redução 
das emissões de CO2.
Essa parceria é mais um passo em 
direção à neutralidade de CO2, 
que a Mercedes-Benz está seguin-
do como parte do Ambition 2039, 

seu objetivo de alcançar uma frota 
de veículos totalmente conectada e 
neutra de CO2 em 2039 - onze anos 
antes do que a legislação da União 
Europeia exige.
Um sedan Mercedes Benz é, por 
exemplo, feito de cerca de 50% de 
aço, o que é responsável por cer-
ca de 30% das emissões de CO2 
na produção. Com essa parceria, a 
marca está enfrentando de forma 
ativa e consistente um dos maiores 
desafios da indústria automotiva 
no caminho para a neutralidade de 
CO2.#

A General Motors anunciou que au-
mentará seus investimentos em EV 
(electric vehicles, ou carros elétricos, 
em português) e AV (autonomous 
vehicles, ou carros autônomos, em 
português) para US$ 35 bilhões até 
o anos de 2025, o que representa um 
aumento de 75% em relação ao com-
promisso inicial anunciado antes da 
pandemia.
A intensificação desse compromisso 
da GM acelera sua estratégia de trans-
formação para se tornar líder de mer-
cado em EVs na América do Norte; 
líder global em tecnologia de bateria 
e célula de combustível por meio de 
sua plataforma de bateria Ultium e 
células de combustível HYDROTEC; 

e, por meio da Cruise, ser a primeira a 
comercializar com segurança a tecno-
logia de direção autônoma em grande 
escala.
A GM compartilhou pela primeira 
vez sua visão de um mundo com zero 
acidente, zero emissão e zero con-
gestionamento há quase quatro anos. 
Os principais fatores que mudam o 
cenário incluem forte adesão públi-
ca ao GMC Hummer EV e Hummer 
EV SUV, ao Cadillac Lyriq e à picape 
elétrica Chevrolet Silverado; investi-
mentos da GM e de revendedores na 
experiência do cliente EV; investimen-
to público e privado em infraestrutura 
de carregamento de EVs; e o ambiente 
político global.#
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Teste

Tivemos uma grata surpre-
sa ao assumir por uma 
semana a direção da pi-

cape intermediária da Fiat 4x4 
e testá-la em diversas situações 
como trânsito urbano, no asfal-
to e até em estradas de terra. 
A Toro Volcano, equipada com 
motor de quatro cilindros com 
1.3 litros de capacidade cúbica 
e turboalimentado, capaz de ge-
rar 185 cv de potência máxima 
a 5.750 rpm e torque máximo de 
270 Nm (27,55 kgfm) a incrí-
veis 1.750 rpm abastecido com 
etanol. Quando o combustível 
é gasolina, sua potência é de 
180 cv no mesmo regime, assim 
como o torque.
Esse motor utiliza injeção direta 
de combustível. Este é um item 
fundamental em motores tur-

Baixa cilindrada que Baixa cilindrada que 
gera bom desempenhogera bom desempenho
Rodamos com a picape intermediária Fiat Toro 1.3 litro Turbo versão Volcano, equipada com câm-

bio automático de 6 marchas, que oferece conforto e muita tecnologia 

Luiz Eduardo Soares
Redator

A picape Fiat Toro Turbo 270 AT6 Volcano se comportou bem, tanto no asfalto quanto na terra

TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE



1218 a 25 de junho de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

bo, porque reduz a temperatura 
da mistura dentro da câmara de 
combustão, diminuindo a ten-
dência à detonação e, portanto, 
aumentando a eficiência da quei-
ma com menor consumo de com-
bustível e melhor desempenho.
O desempenho é muito bom para 
um veículo do porte da picape 
Toro, mesmo com um motor 1.3 
litro, embora turbinado. A dire-
ção é macia e o comportamento 
do veículo na rodovia transmite 
segurança e suavidade de dire-
ção. Mesmo no trânsito travado 
das grandes cidades, dirigir a 
Fiat Toro 1.3 Turbo 270 é uma 
ação prazerosa. 

Tecnologia

Na versão Volcano, o motor 
Turbo 270 trabalha em conjun-
to com um câmbio automático 
de seis velocidades e conta com 
recursos para uso fora de estra-
da “light” como E-Locker com 
TC+, que tem função similar ao 

sistema Locker das rodas, po-
rém realizado de forma eletrô-
nica pelo controle eletrônico de 
estabilidade (ESC). O  sistema 
ESC Off (4x4 Low) foi atualiza-
do e o 4x4 Low está ainda mais 
robusto para sair de situações de 
lama e areia. 
O sistema ABS Off Road permite 
o travamento da roda por breves 
instantes (uso em caminhos não 
pavimentados) formando uma 
cunha de areia ou brita, antes do 
sistema entrar em ação normal. 
Há também o controle de eletrô-
nico de descidas e o auxiliar de 
arrancada em aclives.
Para maior segurança, a Toro 
Volcano oferece airbags para jo-
elhos, além dos normais. Dois 
sensores dianteiros e traseiros 
auxiliares para estacionamento, 
sensores de chuva e crepuscula-
res, bancos de couro

Conectividade

A picape, no quesito conecti-

O perfil lateral da Fiat Toto continua equilibrado e as rodas de 18” completam a harmonia

O interior com acabamento primoroso oferece muito conforto e até 
permite carregar sem fios o smartphone 

O espaço é generoso para quem viaja no banco traseiro 

vidade, oferece carregador de 
smartphone sem fio, uma nova 
central multimídia de até 10,1” 
posicionada na vertical e uma 
plataforma completa de servi-
ços conectados. De forma remo-
ta e com toda a conveniência, o 

usuário conta, na palma da mão 
com seu celular, por exemplo, 
com serviços de manutenção, 
segurança e emergência, nave-
gação, assistência virtual e en-
tretenimento no veículo com 
Wi-Fi dedicado. Retrovisor in-
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terno eletrocrômico, espelhos 
externos com tilt down e luz de 
poça, porta objeto no banco tra-
seiro, chave presencial por apro-
ximação, assentos com ajustes 
elétricos da porta cromada, além 
de outros itens.
O painel de instrumentos 100% 
digital com tela TFT propor-
ciona uma melhor visualização 
das informações com imagens e 
mensagens completas.
O conforto é ponto alto da Fiat 
Toro Volcano Turbo 270 e o aca-

bamento interior de excelente 
qualidade. 
Quanto ao design, a Nova Fiat 
Toro traz um desenho ainda mais 
moderno na dianteira, que inclui 
o Logo Script e a Fiat Flag, novo 
capô, grade trapezoidal, novas 
rodas esportivas de 18” e barra 
integrada ao para-choque. Um 
novo conjunto óptico garante a 
harmonia da frente da picape.
A picape Fiat Toro 1.3 litro Tur-
bo 270 Volcano tem preço suge-
rido de R$ 144.990.#

A tampa traseira dividida em duas portas, que se abrem lateralmente, 
facilita o acesso à caçamba

O motor 1.3 litro turbo é capaz de gerar 185 cv de potência e 270 Nm de 
torque a apenas 1.750 rpm

O grande destaque fica por conta da multimídia de 10,1” na vertical com 
ampla plataforma de conectividade 
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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

O mercado brasileiro conta 
com alguns veículos sub-
compactos, destinados 

quase que exclusivamente para 
uso urbano, dadas suas dimensões 
que não oferecem muito espaço 
para viagens maiores. Conside-
rando o preço, a Fiat possui um 
dos carros mais baratos do nosso 
mercado, o Mobi.
Com mais de 250 mil vendas 
desde seu lançamento, o Fiat 
Mobi chega à linha 2022 com 
pouquíssimas novidades. Afinal, 
por que mexer no time que está 
ganhando?
Dessa forma, junto da versão 
aventureira Trekking, as configu-
rações Like e Easy do Fiat Mobi 
se apresentam ao consumidor 
como uma solução inteligente de 
mobilidade urbana, principalmen-
te nas grandes metrópoles do país, 
oferecendo economia de combus-
tível, agilidade no dia a dia com 
muito estilo. Essa proposta foi 
muito bem recebida pelo merca-
do e vem mês a mês aumentando 
representatividade nas vendas do 
modelo.

Mudanças na medida certa!Mudanças na medida certa!
A Fiat apresenta a linha 2022 do subcompacto Mobi, que quase não sofreu alterações, excetu-

ando um adesivo aqui, uma logomarca ali e uma nova multimídia na versão Trekking

Luiz Eduardo Soares
Redator

Externamente, o Fiat Mobi 2022 quase não sofreu alterações, a não ser por pequenos detalhes 

Adereços

O destaque fica com o Mobi 
Trekking, que está com design re-
novado pelos novos adesivos no 
capô, logo escurecido da Fiat na 
dianteira e na traseira e retroviso-
res externos com luzes indicado-

ras de direção.
Internamente, a versão também 
está mais versátil e exclusiva com 
novos conteúdos de série: volan-
te multifuncional, console de teto 
com porta-objetos e espelho au-
xiliar e, como destaque, a central 
multimídia de 7” com Android 

Auto e Apple CarPlay com pro-
jeção sem fio mais moderna da 
categoria, podendo parear dois 
smartphones. 
A tela é personalizável e exibe 
controle de todas as funções do 
veículo. Além disso, tem baixo 
reflexo diurno e brilho ajustável. 
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O sistema dá suporte a múltiplas 
conexões via Bluetooth e conta 
com computador de bordo. Há 
ainda uma segunda porta USB à 
disposição dos passageiros.

Sonorização

O Mobi Trekking também passou 
a contar com quatro alto-falantes 
e dois tweeters na linha 2022. O 
modelo manteve suas linhas mo-
dernas com moldura destacada na 
caixa de rodas e pintura lateral in-
ferior. Sua robustez fica também 
evidente com os 190 mm de altu-
ra livre do solo e o maior ângulo 
de entrada da categoria, com 24°, 
permitindo a ele transpor com de-
senvoltura obstáculos como va-
letas, lombadas e buracos que o 
asfalto ruim das grandes cidades 
apresenta.
A versão Trekking apresenta 
barras longitudinais de teto, que 
ampliam a altura e deixam o car-
ro mais imponente; teto bicolor; 
calotas escurecidas com desenho 
exclusivo; retrovisores com pin-

tura “black piano”; maçanetas na 
cor da carroceria e tecidos exclu-
sivos com costura laranja.
Na linha 2022, a versão Like pas-
sou também a dispor do repetidor 
de seta nos retrovisores externos 
e manteve a boa oferta de itens de 
série, que contemplam ar-condi-
cionado; direção hidráulica; vi-
dros elétricos dianteiros; travas 
elétricas nas portas; computador 
de bordo; adesivo preto na co-
luna B; molduras nas caixas de 
roda e suspensão elevada como a 
Trekking; limpador e desembaça-
dor do vidro traseiro e dois alto-
-falantes, além da predisposição 
para rádio.
Com foco na praticidade, o Mobi 
Easy não teve modificações no 
modelo 2022.

Motor de 75 cv

O Fiat Mobi possui apenas 907 
kg e é um dos carros mais leves 
do Brasil, o que traz benefícios 
tanto na economia de combustí-
vel como no desempenho. Como 

A versão Trekking apresenta barras longitudinais de teto, que ampliam a altura e deixam o carro mais imponente

A versão mais completa conta com ar-condicionado, direção hidráulica ...

... travas e vidros dianteiros elétricos, além de computador de bordoA versão Trekking também recebeu nova central multimídia 

resultado, o veículo se mostra fá-
cil de estacionar e manobrar, além 
de ágil no trânsito, atributos que 
agradam muito o consumidor. 
O Fiat Mobi também é eficiente 
para o bolso do consumidor, pois 
além de ter preços competitivos, 
sua manutenção é simples, com 
custos baixos. Esse é um dos pon-

tos altos do motor Fire Evo Flex 
1.0, de até 75 cv de potência a 
6.250 rpm (com etanol). Além de 
silencioso, o propulsor tem selo A 
no INMETRO.
Na linha 2022, o Fiat Mobi tem 
preço público sugerido de R$ 
43.990 (Easy), R$ 51.690 (Like) 
e R$ 55.490 (Trekking).#
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Competição

Bruno Baptista quer aBruno Baptista quer a
liderança na Stock Carliderança na Stock Car

Neste final de semana, o piloto RCM Motorsports disputa as duas provas em Mogi Guaçu em 
busca da liderança ou, pelo menos, manter a segunda colocação do campeonato

A disputa está acirrada, e com 
apenas dois pontos do líder 
Daniel Serra na classifica-

ção geral, o piloto Bruno Baptista 
quer assumir a ponta do campeo-
nato e para isso as provas de sába-
do e domingo (19 e 20 de junho) 
são decisivas.
Nesta quinta-feira, 17, Bruno Bap-
tista desembarcou em Mogi Gua-
çu, a 163 quilômetros da capital 
paulista, para disputar a terceira e 
a quarta etapas da Stock Car Pro 
Series 2021.
As atividades preparatórias dessa 
rodada dupla no Autódromo Velo-
citta já começaram, mas os carros 
só entrarão na pista para os treinos 
nesta sexta-feira, 18. No sábado, 
19, serão disputadas a classifi-
cação para o grid de largada e as 
duas provas da terceira etapa, e no 
domingo, 20, a classificação e as 
duas corridas da quarta etapa.
Correndo pelo quarto ano na Stock 
Car, Bruno carrega no retrospecto 
sua primeira vitória na categoria 
conquistada naquele circuito, em 
2019, em sua segunda temporada, 
guiando um Chevrolet Cruze.  

Nova equipe

Agora o piloto integra o time da 

Toyota Gazoo Racing, pilotando 
um Corolla desde 2020. Por mais 
que tanto o Corolla quanto o Cruze 
sejam, na realidade, carros de cor-
rida com carenagem dos modelos, 
faz diferença, por exemplo, na ae-
rodinâmica. Além disso, por estar 
em segundo lugar no campeonato, 
a apenas dois pontos do líder Da-
niel Serra, o piloto carregará um 

lastro de 25 kg no Corolla #44 nas 
corridas do sábado.
 “Claro que eu aprendi bastante so-
bre a pista, mas só corremos lá uma 
vez no ano passado, e com apenas 
um dia de treinos. E claro que se eu 
vencer será maravilhoso, posso até 
ir para a liderança do campeonato, 
quem sabe. Mas prefiro manter os 
pés no chão. O nível dos pilotos e 

das equipes é muito alto, e todos 
querem o mesmo que eu: vencer e 
pontuar bastante. Tenho certeza de 
que a disputa será bem árdua nas 
quatro corridas das duas etapas”, 
conclui Bruno Baptista, piloto da 
equipe RCM Motorsports, que tem 
apoio das empresas XP Private, 
Loctite, Oakberry, Pro Automoti-
ve, Hero, NGK do Brasil e Volt.#

Bruno Baptista na primeira etapa, em Goiânia

Bruno Baptista na segunda etapa, em Interlagos

Da Redação
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Concessionárias

GM terá 79 unidades deGM terá 79 unidades de
atendimento aos elétricosatendimento aos elétricos

A Chevrolet triplicou o número de concessionárias que estão equipadas para o atendimento aos
veículos elétricos da marca, compartilhando o mesmo showroom dos demais produtos

Luiz Eduardo Soares
Redator

Uma das grandes preocupa-
ções do consumidor brasi-
leiro em relação aos carros 

elétricos está na baixa rede de con-
cessionárias que possam atender 
às necessidades desse tipo de ve-
ículo. Pensando nisso, a General 
Motors prevê que o próximo passo 
estratégico é a ampliação da quan-
tidade das concessionárias Che-
vrolet habilitadas para oferecer o 
Bolt EV, o primeiro carro 100% 

elétrico da marca.
Com a expansão prevista para ini-
ciar em breve, o número de conces-
sionárias Chevrolet preparadas para 
comercializar e dar assistência téc-
nica a veículos elétricos irá triplicar, 
saltando de 26 para 79 pontos.
Se a fase inaugural envolveu 14 
cidades em sete Estados mais o 
Distrito Federal, a ampliação ele-
va a abrangência para mais de 50 
cidades em quase 20 Estados. A 
maioria dos novos estabelecimen-
tos está nas regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste do país, além do 
interior de São Paulo.
Na rede Chevrolet habilitada para 

EVs, os veículos elétricos compar-
tilham o mesmo showroom com 
os demais produtos da linha, assim 
como as políticas para test-drive. 
A concessionária especializada 
conta, no entanto, com a oferta de 
um acessório exclusivo: a estação 
doméstica para recarga rápida da 
bateria. Já para a oficina é neces-
sário ferramentais específicos e 
consultores técnicos devidamente 
capacitados, por exemplo.
O segmento de veículos eletrifi-
cados duplica de tamanho a cada 
ano. É um mercado que tem mui-
to potencial, principalmente pelos 
benefícios que a tecnologia zero 

emissão entrega ao consumidor e 
por tudo que ela representa para o 
futuro da mobilidade.
O Chevrolet Bolt EV começou a 
chegar às lojas em março do ano 
passado e fechou 2020 como o 
carro elétrico mais vendido em 
sua categoria no Brasil. Até agora 
mais de 130 unidades foram em-
placadas do modelo, que é equipa-
do com motor de 203 cavalos de 
potência e baterias de 66 kWh, que 
permitem ao veículo acelerar de 0 
a 100 km em aproximadamente 7 
segundos e percorrer 416 quilôme-
tros com uma recarga completa no 
ciclo EPA.#
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Tecnologia

Que tal um ‘papo’ comQue tal um ‘papo’ com
os carros BMW?os carros BMW?

Na realidade, os carros da marca alemã serão equipados, a partir de atualização de software, para 
que neles sejam possíveis interações com o sistema Alexa, que atua sob comando de voz

Da Redação

O mundo tecnológico do sé-
culo XXI está proporcio-
nando uma gama enorme 

de soluções e interatividades 
que há poucas décadas só seriam 
possíveis na imaginação dos ro-
teiristas de filmes de ficção cien-
tífica. O contato homem-máqui-
na está em processo acelerado e 
já é possível verificarmos esta 
evolução nos mais diferentes se-
tores da vida das pessoas. A in-
dústria automotiva, então, está 
se fundindo aos novos conceitos 
tecnológicos da eletrônica, o que 
vem trazendo um número muito 
grande de recursos para facilitar 
o dia a dia de todo o mundo.
Dessa forma, a BMW do Bra-
sil, como parte de sua estratégia 
para seguir com um expoente na-
cional em inovação e conectivi-
dade, disponibiliza gratuitamen-
te em mais 16 de seus veículos 
produzidos a partir de janeiro de 
2019 a atualização remota dos 
serviços que ativam a Amazon 
Alexa. Com a nova funcionali-
dade será possível ter acesso a 
diversos serviços digitais via 
comando de voz do aplicativo e 
ainda controlar dispositivos as-
sociados.

Modelos
 
A atualização remota de softwa-
re está disponível para modelos 
com o sistema operacional 5 e 6. 

São eles: BMW X2 sDrive20i, 
BMW X2 sDrive18i, BMW 
X6 xDrive35i, BMW M140i, 
BMW 120i, BMW 320i, BMW 
430i, BMW M4, BMW X6 M, 
BMW M2 Competition, BMW 
M5, BMW X3 M, BMW X4 M, 
BMW X3 xDrive20i, BMW X4 
xDrive30i e BMW 530e. Para 
ter acesso aos serviços dispo-
níveis na Amazon Alexa, o mo-
torista precisa apenas entrar na 
área ConnectedDrive, localiza-
da dentro de Menu, pressionar 
a tecla “Option” do iDrive, e 
“Atualizar os Serviços”. Depois, 
é só utilizar o My BMW app 
para conectar a conta do cliente 
Amazon com a conta do clien-

te BMW ConnectedDrive. Para 
utilizar a Amazon Alexa a partir 
do veículo é só pressionar o bo-
tão de comando de voz no vo-
lante e iniciar a requisição com a 
palavra de ativação Alexa.
 

Funcionalidade

A Alexa oferece experiências 
interativas por comando de voz, 
incluindo acesso a mais de mil 
skills, que funcionam como apli-
cativos, com informações, jogos, 
podcasts, entre outros. As skills 
estão à disposição dos usuários 
na condução em viagens e no dia 
a dia. Algumas das possibilida-
des de uso são acesso a notícias, 

confecção de lista de compras e 
possibilidade de responder per-
guntas, agendar compromissos 
no calendário, acessar listas de 
reprodução favoritas, pedir a 
previsão do tempo e interagir 
com perguntas do tipo: “Alexa, 
vai chover hoje?”, “Alexa, va-
mos jogar um jogo?”, ou mesmo 
“Alexa, me conta uma piada!”. 
Também é possível acionar dis-
positivos de casas inteligentes à 
distância (certas funcionalida-
des dependem da tecnologia de 
casa inteligente), como acender 
luzes, ligar ar-condicionado, en-
tre outras funcionalidades que 
podem ser conectadas ao dispo-
sitivo.#
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AGILIDADE 

E CONFIANÇA

SEMINOVOS COM AS MELHORES
C O N D I Ç Õ E S  D E  B H

FALE DIRETO COM WALTER

31 99854-5064
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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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