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Esportivo japonês retorna ao mercado com 
muita tecnologia embarcada

O Mercedes-Benz eActros é o primeiro peso-pesado 
da marca nessa configuração

Apresentação do Nissan Z Totalmente elétrico
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O MAIOR EVENTO PRESENCIAL DE 

CONTEÚDO AUTOMOTIVO DE

2021

CONGRESSO AUTO EXPERT

DOIS DIAS DE PALESTRAS E MENTORIAS COM OS MAIORES
ESPECIALISTAS DO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO!

PRINCIPAIS TEMAS:

VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

CAPTAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA E REPASSE

AVALIAÇÃO E VISTORIA AUTOMOTIVA

ESTUDO DE PROFISSÕES NO SETOR AUTOMOTIVO

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE VENDEDOR DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARKETING AUTOMOTIVO

FRANQUIAS AUTOMOTIVAS

OPORTUNIDADES DE NEGÓGIOS

O MERCADO AUTOMOTIVO PÓS PANDEMIA

PERÍCIAS JUDICIAIS 

E MUITO MAIS...
DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021
LOCAL: OURO MINAS PALACE HOTEL

BELO HORIZONTE/MG
WWW.CONGRESSOAUTOEXPERT.COM.BR
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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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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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Notas

Chevrolet prepara a S10 versão Z71Chevrolet prepara a S10 versão Z71

Nova iluminação nosNova iluminação nos
Peugeot 308 e 308SWPeugeot 308 e 308SW
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Conectados para te
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!

Ampliando seu catálogo de peças, 
em agosto, a indústria gaúcha Vie-
mar Automotive lança novas pin-
ças de freio, e também novos itens 
nas linhas de articulações axiais, 
terminais de direção e pivôs de 
suspensão da marca para veículos 
utilitários. 
As novas pinças de freio com su-
porte são próprias para os utilitários 
Iveco e Mercedes-Benz Sprinter. 
Para os modelos Peugeot Boxer, 

Citroën Jumper, Citroën Jumper 
Furgão e Fiat Ducato, a Viemar 
também passou a oferecer no mer-
cado de reposição pinças de freio 
específicas para cada modelo. 
Os novos itens contam com garan-
tia de 70 mil quilômetros rodados 
ou dois anos de uso, como todos os 
produtos Viemar, e podem ser en-
contrados nos principais distribui-
dores, lojas de autopeças e oficinas 
mecânicas de todo o País.#

Novos produtos ViemarNovos produtos Viemar

Picape de visual aventureiro che-
ga em outubro e é um dos quatro 
produtos que a Chevrolet irá lan-
çar no Brasil ainda neste ano.
A configuração mais aguardada 
de fãs da S10 vem aí. É a versão 
Z71, cultuada globalmente prin-
cipalmente por agregar um visu-
al mais aventureiro a picapes.
Inédita no país, a S10 Z71 é um 
dos quatro produtos que a Che-
vrolet irá lançar no Brasil ainda 
neste ano. Até então, a marca ha-
via confirmado o Novo Bolt EV 
e o Novo Equinox.
A S10 é referência: são mais de 

25 anos de tradição e a única pi-
cape da categoria com mais de 1 
milhão de unidades produzidas 
no país. De lá para cá, foram inú-
meras atualizações mecânicas, 
tecnológicas e visuais, sempre 
com foco na robustez e capaci-
dade todo-terreno.
A picape Chevrolet S10 Z71 tem 
público cativo em todo o mundo 
e as perspectivas são de que no 
Brasil não será diferente, pois o 
visual bem agressivo representa 
veículos que ocupam um setor 
do mercado que agrada muito 
quem curte carros especiais.#

A Peugeot alterou os componentes 
de iluminação dos seus modelos 
308 e 308SW, passando a utilizar 
LEDs e controles de intensidade 
adaptativos. Em termos de tecno-
logia, a luz emitida por um LED 
parece branca, tal como a luz dos 
faróis de xênon. Essa luz na ver-
dade é azul, mas uma boa parte do 
espectro azul é absorvida quando a 
luz atravessa uma camada de fósfo-
ro, adquirindo a cor branca.
Além de oferecerem uma longevi-
dade 10 a 15 vezes superior à dos 
halogênios, os LEDs consomem 
pouca eletricidade, contribuindo 

assim para a redução das emissões 
de CO2 dos novos Peugeot 308 e 
308 SW.
É também graças à tecnologia LED 
que os novos Peugeot 308 e 308 
SW podem ostentar a assinatura 
luminosa característica da Marca. 
Por isto, todas as versões, inclusive 
a versão de entrada, usufruem das 
vantagens da tecnologia LED.
As versões GT/GT Pack dos no-
vos Peugeot 308 e 308 SW pos-
suem faróis adaptativos full LED 
dotados de tecnologia matricial, 
batizados de Peugeot Matrix LED 
Technology.# 
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Pré-Lançamento

A produção dos produtos Jeep 
no Brasil ganha mais um 
componente. Depois do Re-

negade e do Compass, a planta de 
Goiana, em Pernambuco, passa a 
produzir também o Jeep Comman-
der, dentro do conceito global e será 
exportado para outros países latino-
-americanos. O preço sugerido é de 
R$ 199.990.
Sofisticação e conforto são sinôni-
mos do novo SUV. Além disso, o 
modelo é completo e já entrega to-
dos os melhores conteúdos de série 
em duas versões: Limited e Over-
land (ambas com opções Turbo flex 
4x2 e Turbo diesel 4x4). O espaço é 
outro atributo do Commander. Afi-
nal, sete lugares representam mais 
conforto, versatilidade e até amplo 
porta-malas, que, inclusive, é um 
dos maiores da categoria, chegando 
a 1.760 litros com todos os bancos 
rebaixados (233 litros com os ban-
cos levantados).

Linhas dinâmicas

O equilíbrio das linhas traz a ele-
gância e dinamismo para um típico 
Jeep. Também possui as tradicionais 
e marcantes sete fendas que, jun-
tamente com os faróis unificados, 
apresentam uma assinatura única, 
reforçando a largura e imponência 
da personalidade do Commander.

Jeep CommanderJeep Commander
chega ao mercadochega ao mercado

O maior, mais completo e sofisticado utilitário esportivo da marca, que transporta até 7 pessoas, 
já é fabricado em Goiana (Pernambuco), e já permite reservas ao preço de R$ 200 mil

Luiz Eduardo Soares
Redator

O utilitário esportivo de grande porte da Jeep chega em quatro versões e equipados com motores flex e a diesel

A silhueta traseira e a barra horizon-
tal também combinam com os mús-
culos robustos e a sofisticação da 
assinatura das lanternas. Além dis-
so, o DNA Jeep pode ser observa-
do em todos os detalhes, como nos 
arcos de roda trapezoidais, ângulos 
de rampa e altura de solo que carac-
terizam o family feeling lateral.

Os faróis Full LED proporcio-
nam mais segurança e possuem 
seta dinâmica. Já as lanternas do 
Commander, também em LED, 
contam com desenho inédito e tra-
zem acabamento em cromo acetina-
do. O grupo óptico traz total harmo-
nia entre suas luzes, uma vez que, 
os faróis de neblina e DRL também 

são em LED.
O interior foi projetado para entre-
gar um refinamento de alto nível, o 
que pode ser visto até nos bancos, 
feitos em couro com detalhes em 
suede. Além de ser um requinte vi-
sual, a mistura de materiais também 
traz uma sensação inigualável de 
maciez e conforto. Os assentos pos-
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O Jeep Commander foi desenvolvido por técnicos brasileiros da planta de Goiana, em Pernambuco, onde será produzido e exportado para outros países

suem ainda costura aparente, com 
tom acobreado, bordado no encosto 
e nos assentos dos bancos. O logo-
tipo da Jeep vem gravado em baixo 
relevo (versão Limited) no banco e 
no apoio de braço, que ainda traz o 
ano de fundação da marca (1941). 
Na Overland, o nome da versão é 
que vem gravado nos bancos.

Espaçoso

Por fora, o modelo oferece seis op-
ções de cores tradicionais (Branco 
Polar, Cinza Granite, Prata Billet, 
Azul Jazz, Deep Brown e Preto Car-
bon), além de uma cor nova e total-
mente exclusiva do modelo: Slash 
Gold, um tom dourado sutil. Nas 
versões Overland, além do teto pre-
to, as molduras inferiores são na cor 
do veículo. Por dentro, há três cores 
como opções para o acabamento in-
terno: couro e suede preto (Limited), 
couro e suede marrom (Overland) e 
couro cinza (opcional).
Espaço é algo que não falta no 
Commander. São três fileiras de as-
sentos, totalizando 7 lugares. Além 
disso, o modelo também conta sur-
preendente espaço de porta-objetos: 
31 litros de volume.
Muito versátil, o Commander per-
mite o rebatimento dos assentos 
de oito formas diferentes, levando 
a uma ampliação do vão de carga 
fácil e intuitiva. A segunda fila tem 
um deslocamento longitudinal de 
até 14cm, permitindo escolher entre 
um maior espaço de pernas também 
para os passageiros da fila do meio 
ou optar por aumentar ainda mais o 
porta-malas.
Vale dizer ainda que a segunda e 
terceira fileiras de assentos são re-
clináveis, garantindo uma posição 
mais confortável personalizada en-
tre cada ocupante. Para completar, 
o Jeep Commander tem ótima aces-
sibilidade a todo esse espaço, com 
ângulo de abertura de portas de 80°, 
o melhor entre seus concorrentes.

Tecnologia

O Jeep Commander se destaca por 
trazer muita tecnologia de ponta. 

A traseira indica linhas musculosas e lanternas estreitas na 
horizontal de bom gosto

Vem com cluster Full Digital perso-
nalizável de 10,25” e central multi-
mídia com tela touch de 10,1” Full 
HD com navegação embarcada e 
espelhamento para Apple Carplay e 
Android Auto por conexão sem fio. 
Conta também com carregamento 
de smartphones sem a necessidade 
de cabo. Basta apoiar o aparelho na 
parte indicada do console central. 
Traz também acesso ao porta-malas 
com abertura e fechamentos elétri-
cos na Limited e Overland, sendo 
que na última ainda há sensor de 
presença (Hands-Free). Ainda há 
pára-brisas e vidros laterais térmi-
cos, rebatimento automático dos 
retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e 
ar-condicionado Dual Zone com ca-
nal dedicado aos assentos traseiros.
Outros destaques em tecnologia, 
que oferecem mais conveniência 
ao cliente, são o banco do motorista 
com ajuste elétrico em todas as ver-
sões, banco dianteiro do passageiro 
com ajuste elétrico na Overland e o 
amplo teto solar panorâmico.
O Jeep Commander vem muito bem 
equipado de série em todas as ver-
sões com tecnologias de direção au-
tônoma e traz controle de cruzeiro 
adaptativo, alerta de colisão com fre-

nagem automática, detecção de pon-
to cego e de tráfego cruzado, alerta 
de mudança de faixa, frenagem de 
emergência para pedestres, ciclistas 
ou motociclistas, detector de fadiga 
do motorista, reconhecimento de 
placas de velocidade, comutação au-
tomática de faróis e park assist.
O modelo traz a Adventure Intelli-
gence, plataforma de conectivida-

de exclusiva da Jeep, em todas as 
versões. Uma grande novidade da 
plataforma na versão Overland é a 
função Alexa in vehicle, que leva a 
assistente pessoal da Amazon para 
dentro do novo SUV da Jeep. 

Segurança e motorização

Segurança é um dos principais atri-
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butos do Jeep Commander, além 
de trazer os diversos itens de con-
dução autônoma o modelo oferece 
sete airbags de série em todas as 
versões: dois frontais, dois laterais, 
dois de cortina e um para o joelho 
do motorista.
O Jeep Commander vem equipado 
com o motor T270, que já vem pre-
parado para atender aos requisitos 
do Proconve L7, previsto para ja-
neiro de 2022. Seu design é focado 
na eficiência e apresenta baixo con-
sumo de combustível. Com tecno-
logia global e produzido no Brasil, 
o T270 tem 185 cv e 270 Nm e é 
o motor flex de maior potência do 
país entre os motores turbo flex.
As versões Turbo Flex do Comman-
der possuem sistema de tração 4x2 
e câmbio automático de 6 velocida-
des. Trazem ainda o modo de con-
dução Sport, que habilita uma cali-
bração diferenciada, com trocas de 
marchas mais rápidas que passam 
a ser realizadas em rotações mais 
altas. Isso torna a resposta do acele-
rador mais ágil e a direção fica mais 
firme, proporcionando uma experi-
ência de condução mais esportiva.
O Jeep Commander possui também 
o Traction Control +, sistema de 
controle de tração que atua em con-
dições em que o veículo tenha piso 
de baixa aderência com o solo em 
uma das rodas. Ele está disponível 
para todas as versões 4x2. 
O Jeep Commander também ofere-

O Jeep Commander vem equipado com elementos mecânicos e 
de conforto que garantem prazer aos ocupantes

O dinamismo e a robustez podem ser observados pela visão frontal com farois unificados à grade de sete fendas

possui 170 cv de potência.
Com o autêntico DNA Jeep, to-
das as versões Turbo Diesel do 
Commander possuem sistema de 
tração 4x4 com reduzida, câmbio 
automático de 9 velocidades, se-
letor de terrenos com três modos 
(Sand/Mud, Snow e Auto) e HDC 
(Hill Descent Control), que auxilia 
o motorista em descidas íngremes 
durante percursos off-road. Além 
disso, possuem altura mínima de 
solo de 21,2 cm, ângulo de entrada 
de 26° e de saída de 24°.

Versões

A versão Limited vem com rodas 
de liga leve de 18”, conjunto óp-
tico Full Led e bancos em couro e 
suede preto e acabamento interno 
preto. Traz muita tecnologia com 
cluster Full Digital de 10,25”, cen-
tral multimídia de 10,1” com plata-
forma Adventure Intelligence e es-
pelhamento sem fio, carregador de 
celular por indução, Keyless Enter 
‘N Go, bancos dianteiros com ajus-
tes elétricos e abertura elétrica do 

porta-malas. Além disso, conta com 
sete airbags e todos os sistemas de 
direção autônoma (ADAS) citados 
anteriormente.
Além de tudo isso, a versão T270 
turbo flex 4x2 vem com o Jeep 
Traction Control+. Já a configu-
ração com motor diesel também 
conta com modo 4x4 Low, seletor 
de terrenos com três modos (Sand/
Mud, Snow e Auto) e Hill Descent 
Control.
A Overland traz rodas em liga leve 
de 19” e bancos em couro e suede 
marrom. Para completar, além dos 
conteúdos oferecidos na versão Li-
mited T270, a versão topo de gama 
do Commander vem também com 
teto solar panorâmico, sistema de 
som premium Harman Kardon, 
banco de passageiro elétrico, por-
ta-malas com sensor de presença 
e tomadas de 127v. Ela ainda traz 
Adventure Intelligence Plus com 
Alexa in Vehicle. Já a configuração 
TD380, além de tudo que há na Li-
mited Turbo Diesel, traz molduras 
inferiores na mesma cor do veículo 
e Jeep Off-Road Pages.#

ce como opção o motor turbo Die-
sel TD380, de quatro cilindros, que 
recebeu um mapa de calibração es-
pecífico, novo volante motor, novo 
conversor de torque, nova turbina e 
teve a curva de pedal aprimorada, 
permitindo um aumento de torque 
de 350 Nm para 380 Nm. Com 2.0 
litros e quatro cilindros, o propulsor 
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Apresentação

São mais de cinco décadas 
que a Nissan mantém no 
mercado a série Z de es-

portivos que tanto sucesso fa-
zem em todo o Planeta, inclusi-
ve com participações em filmes 
de Hollywood. Os novos carros 
chegarão aos consumidores no 
início do ano de 2022, inicial-
mente no hemisfério norte.
Para mostrar de que são capazes, 
os novos veículos da série Z são 
dotados de motor V6 bi turbo de 3 
litros do Z, que acrescenta um au-
mento significativo na produção 
de energia em relação ao 370Z da 
geração anterior. Com os aumen-
tos de 70 cv e de 30% no torque, 
este último Z é diferente de tudo 
antes dele. Desenvolve 405 cv de 
potência e 48,39 kgfm de torque a 
5.600 rpm.
O câmbio manual padrão de 6 ve-
locidades desliza para a próxima 

Nissan apresenta os novosNissan apresenta os novos
esportivos “Z”esportivos “Z”

A marca japonesa apresentou nos Estados Unidos a nova linha dos esportivos série Z, atualizan-
do os mais recentes conceitos da marca

Luiz Eduardo Soares
Redator

O Nissan Z terá a versão Proto Spec, limitada a 240 unidades, com pinças de freio de amarelas com o logotipo Z
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O modelo se utiliza carroceria que obedece excelente efeito aerodinâmico, com menor arrasto do ar

marcha quase que instintivamen-
te, com o mínimo esforço. Tam-
bém está disponível uma moderna 
transmissão automática de 9 velo-
cidades, de respostas rápidas.
O novo Z apresenta um design 
exterior elegante com capô longo 
e seu deck curto. O novo Z assu-
me um design tradicional de car-
ro esportivo com tração traseira, 
com um capô longo, postura tra-
seira mais baixa e uma silhueta 
que homenageia a sua primeira 
geração. Os designers utilizaram 
as tecnologias mais recentes para 
simplificar o design e incorpora-
ram iluminação de LED para dar 
dimensão sem elementos desne-
cessários. 

Toque vintage

Os faróis de LED têm dois semi-
círculos que remetem ao Fairlady 

240ZG do mercado japonês dos 
anos 1970, que se encaixam natu-
ralmente na nova identidade do Z.
Visto de lado, a linha do teto flui 
da frente para a traseira quadrada 
para criar um perfil Z de primei-
ra geração distinto, cuja a trasei-
ra era ligeiramente mais baixa do 
que a altura do para-lama diantei-
ro, dando ao Z sua postura única.
Projetada para se ajustar ao mo-
torista e ao passageiro como uma 
luva, a cabine combina perfeita-
mente a tecnologia moderna com 
toques vintage. O console central 
é inspirado nas gerações anterio-
res, com três medidores analó-
gicos no painel de instrumentos, 
tela de áudio sensível ao toque de 
8 polegadas no centro e botões de 
controle de temperatura perto das 
aletas de troca de marcha.
Para o mercado dos Estados Uni-
dos, o novo Z será oferecido nas 

O Nissan Z terá a versão Proto Spec, limitada a 240 unidades, com pinças 
de freio amarelas com o logotipo Z
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versões Sport e Performance. 
Uma edição limitada do Nissan Z, 
a Proto Spec também será ofere-
cida com pinças de freio exclusi-
vas de cor amarela com o logoti-
po Z, rodas de liga de alumínio de 

cor bronze, assentos de material 
sintético exclusivos com detalhes 
em amarelo e costura interna da 
mesma cor por toda a cabine. A 
produção do Nissan Z Proto Spec 
será limitada a 240 unidades.#

Além do câmbio automático de 9 marchas, o esportivo é oferecido 
também com caixa manual de 6 velocidades 

O Novo Nissan Z é oferecido com motor 3.0 bi-turbo de 
405 cv de potência 

Mesmo de forma digital, o painel e o interior oferecem ele-
mentos com toque vintage

Com vista ao mercado dos EUA, o Nissan Z será oferecido 
nas versões Sport e Performances
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Transporte

Caminhão pesado eActrosCaminhão pesado eActros
totalmente elétrico totalmente elétrico 

A Mercedes-Benz apresentou na Europa o veículo pesado de carga que utiliza somente eletricida-
de armazenada em baterias. A produção em série se inicia em outubro e em breve deve chegar a 

todos mercados  

A Mercedes-Benz Trucks 
apresentou na Europa o 
caminhão eActros elétrico 

movido a bateria para transporte 
pesado em serviços de distribui-
ção. No coração tecnológico do 
eActros está a unidade de propul-
são com dois motores elétricos 
integrados e uma transmissão de 
duas marchas. Ambos os motores 
proporcionam conforto de condu-
ção impressionante e grande dinâ-
mica do veículo, enquanto a pro-
pulsão elétrica silenciosa e livre de 
emissões faz com que o caminhão 
também possa ser usado para en-
tregas noturnas e consiga entrar 
em centros urbanos que tenham 
restrição de circulação de veículos 
a diesel. Dependendo da versão, o 
eActros utiliza três ou quatro bate-

Os caminhões da Mercedes-Benz oferecem muito conforto para os ocupantes 
da cabine

Luiz Eduardo Soares
Redator

rias - cada uma com uma capaci-
dade de cerca de 105 kWh. Graças 
a uma capacidade máxima de 420 
kWh, uma autonomia de até 400 
quilômetros é possível. Com uma 
capacidade de carga de 160 kW, as 
três baterias precisam de um pou-
co mais de uma hora para carregar 
de 20 a 80 por cento quando co-
nectadas a uma estação de recarga 
normal de 400A DC. 

Segurança

Para auxiliar as transportadoras a 
progredir, passo a passo, na mu-
dança para a eletro mobilidade, 
a Mercedes-Benz Trucks incor-
porou o eActros em um sistema 
abrangente que inclui produtos 
de consultoria e serviços para os 
clientes e, possibilitando a me-
lhor utilização possível do veícu-
lo, otimização dos custos totais e 
a criação de uma infraestrutura de 
recarga. Além disso, o caminhão 

elétrico apresenta um alto grau de 
digitalização e conectividade.
Isso também se aplica à seguran-
ça do veículo. Na última geração 
do Actros com propulsão a diesel 

convencional, a Mercedes-Benz 
Trucks já deu uma demonstração 
impressionante do nível de segu-
rança que hoje é possível nas es-
tradas e do que a fabricante está 
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Assim, como ocorre com os automóveis elétricos, as baterias dos cami-
nhões são recarregadas em postos de energia

Um conjunto de baterias de alta performance se localiza na lateral do 
chassi, facilitando a manutenção

fazendo rumo à sua visão de con-
dução livre de acidentes. Com o 
eActros, a Mercedes-Benz Trucks 
não está apenas atenta à segurança 
ativa, por exemplo, sob a forma de 
sistemas instalados de série como 
o MirrorCam, o Side Guard Assist 
S1R (Assistente de Ponto Cego) 
ou a quinta geração do Active 
Brake Assist (ABA 5 – Assistente 
Ativo de Frenagem) com detecção 
de pedestres, mas também com re-

lação aos desafios associados aos 
veículos elétricos e seus sistemas 
de alta tensão.
Numa fase inicial, o modelo de 
produção em série do eActros es-
tará disponível na Alemanha, Áus-
tria, Suíça, Itália, Espanha, França, 
Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha, 
Dinamarca, Noruega e Suécia. No 
momento oportuno, outros merca-
dos serão contemplados.#
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Equipe da TSO Brasil

Fotos: Divulgação

Festival de Velocidade FAST, em 2019, no Autódromo Velocitta
A TSO Brasil possui o próprio espaço de eventos 
automotivos, o Haras Tuiuti
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Testes automotivos

TSO Brasil também naTSO Brasil também na
TV e no YoutubeTV e no Youtube

Empresa voltada para testes de veículos agora se torna sócia do Acelerados, programa televisivo 
e digital, com apresentação de Rubens Barrichello e Gerson Campos

Em 2021, a TSO Brasil, espe-
cializada em eventos auto-
motivos, completa 20 anos 

de atividade e inicia uma nova 
fase, tornando-se sócia do Ace-
lerados, marca de sucesso conhe-
cida pelo canal do YouTube, com 
1,7 milhão de inscritos, e pelo 
programa televisivo, atualmente 
na Rede Bandeirantes, com apre-
sentação de Rubens Barrichello e 
Gerson Campos.  
“A nossa ideia é explorar novas 
possibilidades na área de eventos, 
incorporando a força da marca 
Acelerados. E só de ter o Rubi-
nho e o Gerson como sócios, isso 
é mais de meio caminho andado”, 
diz Cacá Clauset, diretor e sócio 
da TSO Brasil. “Somos um grupo 
apaixonado por carros, motos e 
qualquer veículo que ande. O Ace-
lerados compartilha dessa mesma 
paixão. Juntos, poderemos fazer 
muitas coisas bacanas!”
A compra da participação de Cas-
sio Cortes no Acelerados pela TSO 
Brasil amplia o relacionamento 
entre as duas empresas, que foram 
parceiras em projetos como o festi-
val de velocidade FAST, em 2019, 
e o reality show FAST Driver Bra-
sil, no ano passado. “A aquisição 
aconteceu de forma natural e, para 
nós, é parte da evolução da empre-
sa nestes 20 anos de estrada”, afir-
ma Clauset. “O que a gente sempre 

procura são projetos e empreitadas 
que sejam apaixonantes para quem 
gosta de automóveis, como nós.”

Histórico

A própria história de Cacá Clauset 
comprova suas palavras. Jornalista 
de formação, ele acumulou mais 
de 300 testes de veículos na im-
prensa especializada antes de criar 
a TSO Brasil. Também é piloto 
de rali. Participou duas vezes do 
Paris-Dakar, em 2000 com Amyr 
Klink como navegador, e em 2001 
com Jorge Nieckele. Bicampeão 
brasileiro de rali, também venceu 
em 1996 o Rally dos Sertões, que 
disputou 11 vezes. Em 2001, en-

trou no Guinness Book com o re-
corde de menor tempo na traves-
sia de carro das Américas. Com o 
jornalista Marcelo Spina, a bordo 
de um Subaru Forester, percorreu 
23.500 quilômetros, de Prudhoe 
Bay, no norte do Alasca (EUA), a 
Ushuaia, no sul da Argentina, em 
18 dias, 1 hora e 11 minutos.
TSO Brasil - A empresa nasceu 
em 2001 e conta, além de Cacá 
,com mais três sócios, Daniela 
Stellmann, Felipe Clauset e Det-
lef Altwig. Originalmente criada 
para realizar ralis, logo mudou 
de rota ao ser convidada para 

organizar o lançamento de um 
veículo 4x4. Hoje, com mais de 
1.000 eventos realizados, a TSO 
Brasil tem entre seus clientes a 
maioria das montadoras, impor-
tadoras e fornecedoras do se-
tor automotivo do país. Oferece 
também serviços de administra-
ção de frotas, cursos de direção 
segura e treinamento para rede 
de concessionárias. A TSO Brasil 
possui o próprio espaço de even-
tos automotivos, o Haras Tuiuti, 
campo de provas multiuso na ci-
dade paulista de Tuiuti, com pis-
tas de asfalto e de terra.#

Charles Marzanasco Filho
Jornalista



23 03 a 10 de setembro de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Anúncio

Ford Maverick de malasFord Maverick de malas
prontas para o Brasilprontas para o Brasil

A montadora norte-americana anunciou que a picape Maverick deverá desembarcar em nosso 
mercado no início do próximo ano

A Ford anunciou a chegada 
de mais um produto global 
inédito no Brasil, a picape 

Maverick, programada para estrear 
no mercado em 2022. O anúncio 
foi feito por Daniel Justo, presi-
dente da Ford América do Sul, que 
destacou as características únicas 
do veículo e a sua importância no 
fortalecimento do portfólio de pro-
dutos da marca na região.
A Maverick será o produto de en-
trada na linha de picapes da Ford 
e irá redefinir o segmento, posicio-
nada não só como uma picape mas 
também oferecendo uma alterna-
tiva aos consumidores de carros e 
SUVs. Ela é feita para pessoas com 
estilo de vida dinâmico e conecta-
do, que buscam o conforto e a di-
rigibilidade de um carro. Tudo isso 

A picape de grande porte da Ford chega no início de 2022 e vem disputar 
espaço no concorrido mercado brasileiro

Luiz Eduardo Soares
Redator

combinado com a marca registrada 
das picapes Ford Raça Forte, que 
oferecem durabilidade, capacidade 
de carga e robustez.

Investimentos

A Ford indica que vai continuar a in-
vestir na América do Sul e no Brasil 
em segmentos nos quais a marca tem 
sucesso no mundo inteiro: picapes, 
SUVs, veículos comerciais e ícones, 
como o Mustang e o Bronco.
Nos Estados Unidos, a Maverick 
teve a pré-venda iniciada em junho 
e já é um sucesso, com mais de 
100 mil reservas, sendo 36 mil só 
na primeira semana. O nome Ma-
verick, em inglês, significa inde-
pendente, inovador e foi usado no 
cupê esportivo que se tornou um 
ícone dos anos 70 no Brasil e nos 
Estados Unidos. A semelhança, 
porém, fica restrita ao nome, já que 
se trata de veículos com conceitos 
totalmente diferentes.#
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INFANTIL.

NAGAI

NISSAN

A ROBUSTEZ QUE VOCÊ 
PRECISA COM O CONFORTO 
QUE DESEJA!

FRONTIER

PENSOU NISSAN, PENSOU NAGAI!

Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp.  Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.

BÔNUS
DE ATÉ

R$ 30.000,
COM 1ª PARCELA PARA DEPOIS DO CARNAVAL DE 2022
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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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