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Veja na página 12

A BMW utilizava motor V8 para equipar os modelos 
503 e 507 apresentados em 1955

O Mercedes-AMG GT Black Series V8 de 730 cv 
teve todas unidades vendidas no Brasil

Alto desempenho Velocidade e desempenho
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Notas

Chassis de ônibus Volvo para longas distânciasChassis de ônibus Volvo para longas distâncias

Ideal para entregas urbanas Ideal para entregas urbanas 
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A Chevrolet está preparando uma 
grande ofensiva de produto no 
mercado brasileiro, com quatro no-
vidades que chegam nos próximos 
meses ao mercado e que estão sen-
do reveladas uma a uma. São elas 
Novo Bolt, Novo Equinox, a inédi-
ta versão Z71 da S10 e o Cruze RS.
Será a primeira vez que o Cruze 
ganha uma configuração com visu-
al realmente esportivo na região.
Dentro da linha de versões espe-
ciais, a RS é uma das mais cultu-
adas da Chevrolet no mundo, pelo 
fato de agregar acabamentos exclu-

sivos que proporcionam um design 
mais arrojado ao veículo. Inicial-
mente presente apenas em veículos 
icônicos da marca, seu conceito 
vem se expandindo para diversos 
modelos do portifólio.
“No Brasil, a linha RS estreou com 
o Onix e, em breve, estará dispo-
nível também para o Cruze Sport6. 
Mas não vamos parar por aí, pois 
existe um desejo do consumidor 
para que este conceito seja estendi-
do a outros modelos turbo do por-
tfólio Chevrolet”, informa a direto-
ria da General Motors.#

Chevrolet Cruse RS chega em breveChevrolet Cruse RS chega em breve

Os novos chassis para ôni-
bus Volvo são destinados 
para rotas extensas, que 
usam versões doble decker 
(duplo piso) e low driver 
(posto do motorista rebai-
xado no primeiro piso), 
para viagens de 400 quilô-
metros ou mais.
O software de controle do 
motor foi aprimorado para 
as condições de topografia, 
carga e condução do Brasil 
que proporciona redução 
expressiva no consumo de 
diesel, um dos mais impor-
tantes itens na planilha de 
custos do transportador. 
Outra boa novidade é uma 
nova versão da transmis-

são I-Shift que proporcio-
na trocas ainda mais rápi-
das e suaves, melhorando 
o desempenho e o conforto 
em marcha. 
Os novos B420R+ e 
B450R+ trazem modifi-
cação no sistema de pós-
-tratamento (SCR), com 
sistema de dosagem de 
Arla32 atualizado. O dis-
positivo ganhou novo mó-
dulo de comando, além de 
nova bomba e injetores. 
As mudanças seguem um 
padrão adotado na linha 
de caminhões Volvo, sim-
plificando a manutenção 
e reduzindo custos opera-
cionais.#

A Iveco oferece ao mercado a nova 
versão da City Daily 30-130 chassi-
-cabine com foco no e-commerce. O 
veículo faz parte da linha Daily, re-
conhecida no segmento de transpor-
tes pela versatilidade de aplicações 
que o torna o modelo perfeito para 
diferentes operações urbanas. São 
características do veículo comercial:
No design, novos conjuntos óticos 
elevados com luz diurna de rodagem 
(DRL) dão um mais moderno ao ve-
ículo. O novo painel e a coluna de 
direção com regulagem melhoram 
a ergonomia.  O City 30-130 conta 
com novo ar condicionado manual, 
novo sistema multimídia (opcional), 

alavanca de câmbio no painel, novo 
volante que privilegia a dirigibilida-
de e bancos com novos revestimen-
tos, além de trio elétrico (trava + vi-
dro + retrovisor). 
O novo sistema primário de freio 
é ainda mais eficaz e o comercial 
conta com  freio a disco nas quatro 
rodas, com sistema de estabilidade 
ABS + EBD + ESP + VDC, mais 
tecnologia no sistema de frenagem 
ESP adaptativo. Possui sistema Hill 
Holder (assistência de partida em 
rampas) e airbag duplo. 
O motor FPT F1  tem excelente per-
formance na cidade com 130 cv de 
potência e torque de 32,65 kgfm.#
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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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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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TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE

Tracker 1.2 Turbo Premier

Tivemos a oportunidade de 
rodar por alguns dias com 
o utilitário esportivo Che-

vrolet Tracker 2022, na versão 
Premier, equipada com motor de 
1.2 litro de cilindrada cúbica tur-
boalimentada, a top do modelo. 
Na realidade, pouco mudou em re-
lação ao modelo do ano anterior, 
mas o foco na conectividade foi 
um dos maiores destaques do ve-
ículo, já que agora é possível fazer 
o espelhamento do celular na tela 
multimídia MyLink sem utilizar 
cabo, como ocorre nos Chevro-
let Onix e Onix Plus, o que não 
existia no carro 2021. Podem sem 
empareados até sete celulares ao 
mesmo tempo na multimídia, que 
ainda oferece wi-fi 4G dentro do 
SUV. Existe uma base para carre-
gar o celular por indução. Vários 
porta-objetos são distribuídos no 

O SUV tem bomO SUV tem bom
custo/benefíciocusto/benefício

O utilitário esportivo da Chevrolet, modelo 2022, mostrou que o motor 1.2 turbo e o câmbio auto-
mático de 6 velocidades tiveram um casamento perfeito: bom desempenho com economia

Luiz Eduardo Soares
Redator

Em relação ao modelo anterior, o Tracker 2022 teve a tampa do porta-malas redesenhada e a placa passou 
para o para-choque traseiro
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O Tracker possui linha de cintura alta e levemente inclinada para frente. As rodas da versão Premier são de 17”

interior do veículo. O acabamen-
to interno é esmerado com costu-
ras aparentes nas partes em couro, 
apesar de contar com alguns ele-
mentos em plástico duro.
Esta versão do Tracker 1.2 Tur-
bo vem equipado com teto solar 
panorâmico, o que diferencia em 
relação aos seus irmãos. A chave 
é do tipo presencial que aciona 
sem nenhum contato o botão do 
sistema elétrico e o de partida do 
motor. Essa chave também libera 
as travas das portas através de um 
pequeno botão que vem na maça-
neta externa da porta do motoris-
ta (na versão anterior, esse botão 
também equipava a maçaneta do 
passageiro que viajava na fren-
te e que foi suprimido). Por falar 
em supressão, a luz de neblina que 
ficava no centro do para-choque 
traseiro também foi retirada. Os 
outros itens existentes no modelo 
2021 continuam no veículo, o que 
o transforma em um bom custo-
-benefício para os clientes.

Segurança e comodidade

O volante multifunções tem regu-
lagens de profundidade e de in-
clinação, se adequando aos mais 
variados padrões exigidos pelos 
motoristas. As regulagens do ban-
co do motorista são elétricas, o 
que valoriza ainda mais o SUV. 
Todos os bancos são revestidos 
em couro e com desenho agradá-
vel. Notamos que o acabamento 
em couro nas laterais das portas 
da frente não estão presentes nas 
portas traseiras.
O Tracker 1.2 Premier é fornecido 
com detector de ponto cego, muito 
útil quando se tem por perto uma 
moto ou uma bicicleta. O sistema 
Park Assist, que permite encos-
tar o veículo em vagas apertadas 
sem maiores dificuldades, conta 

ainda com sensores de estaciona-
mento na frente e na traseira, além 
da câmera de ré. São seis airbags 
para aumentar a segurança, mas os 
freios das rodas traseiras ainda são 
os de tambor e na frente a disco.
Um display central no painel in-
dica as funções do computador 
de bordo e também dos itens de 
funcionamento do SUV.  O ar con-
dicionado é digital e automático, 
mas não é do tipo dual zone. 
Em caso de freadas repentinas do 
veículo que vai à frente, entram 
em ação os sensores de colisão 
dianteira com sistema de frena-
gem de emergência. O sistema 
start/stop desliga o motor quan-
do se para em um semáforo, por 
exemplo, e o religa ao pisar no 
acelerador.
Os farois são 100% de LED e 
contam com luzes diurnas tam-
bém em LED. Os indicadores de 
direção frontais estão na posição 
vertical. Os farois acendem auto-
maticamente e os limpadores de 
parabrisa são acionados por sen-
sores de chuva. 
Esses elementos com a com-
posição de linhas do Chevrolet 
Tracker fazem deste utilitário es-
portivo um bom investimento e 
que chama a atenção pela beleza, 
principalmente da parte dianteira. 
Visto de lado, o SUV mantém os 
mesmos traços da versão 2021, 
com a linha de cintura alta e leve-
mente inclinada para frente. A tra-
seira se mantém dentro do mesmo 
padrão mas a tampa do porta-ma-
las foi totalmente redesenhada e 
o suporte de placa foi deslocado 
para o para-choque. As rodas são 
de liga leve de 17 polegadas. O 
modelo 2022 do Tracker ficou 
um pouco maior, com dimen-
sões: 4,27 m de comprimento, 
1,79 m de largura, 1,62 m de al-
tura e 2,57 m de entre-eixos.

O acabamento interno é em couro com costura aparente, 
embora existam alguns itens de plástico duro

Para maior comodidade do motorista, o banco vem equipado 
com regulagens elétricas e tem boa ergonomia
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Excelente desempenho

Para equipar esse utilitário espor-
tivo, a Chevrolet utilizou o mo-
tor 1.2 litro de cilindrada cúbica, 
flexfuel, turbo, capaz de gerar até 
133 cv de potência a 5.500 giros 
por minuto e torque de 21,4 kgfm 

já em 2.000 rpm. De acordo com 
o INMETRO, o consumo é muito 
bom, perfazendo 7,7 km/l na cida-
de e 9,4 km/l, quando se usa o eta-
nol. Já com gasolina, o consumo 
passa a ser de 11,2 km/l na cidade 
e 13,5 km/l. Chega a 100 km/h em 
9,4 segundos a partir da inércia, e 

O motor 1.2 litro turbo é capaz de levar o SUV à velocidade 
de 185 km/h e faz de 0 a 100 em 9,4s

O porta-malas tem capacidade entre 393 e 1.278 litros e o 
espaço pode ser dividido em dois níveis

tem velocidade final de 185 km/h.
O câmbio automático de 6 velo-
cidades é bem ajustado e corres-
ponde plenamente ao que o motor 
oferece. Isso gera um bom desem-
penho para um SUV, com retoma-
das rápidas e acelerações seguras, 
além das trocas suaves e rápidas.
O Tracker é bem espaçoso, inclu-
sive para três passageiros adultos 
que viajarem no banco de trás, 
mesmo para aqueles acima de 
1,80m de altura.
Para o transporte de bagagens o 

porta-malas leva até 393 litros 
(podendo chegar a 1.278 litros 
com o banco traseiro rebatido) e 
vem com um muito útil tapete de 
borracha tipo bandeja que, ainda, 
permite a separação do espaço em 
dois níveis.
O acerto da suspensão privilegia 
o conforto, mas ainda mantém o 
padrão ideal de segurança para um 
veículo desta categoria.
O Chevrolet Tracker 1.2 turbo Pre-
mier é oferecido ao preço de R$ 
131.290.#
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31 98551 0585
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História

Reviver o passado é sempre 
bom, principalmente em 
relação àquelas ocasiões 

especiais, quando uma indústria 
assusta o mundo automotivo com 
apresentações espetaculares. As-
sim, o Salão Internacional do Au-
tomóvel de 1955, em Frankfurt, na 
Alemanha, foi aberto com novi-
dades que agitaram os entusiastas 
por carros. Os modelos recém-che-
gados mais cobiçados estavam no 
estande da BMW, que foi pronta-
mente cercado por uma multidão. 
Todos queriam conferir o BMW 
503 e BMW 507 e alguns poucos 
sortudos ainda conseguiram entrar 
neles. Eram carros de tirar o fôle-
go, criações únicas de um designer 
até então desconhecido, chamado 
Albrecht Graf Goertz.
O poderoso BMW 503, que trazia 
a presença clássica de um grande 
GT, e o atlético e esportivo 507 
mostraram do que a BMW era ca-
paz. O chassi, os eixos e o motor 
eram praticamente idênticos ao 
igualmente lendário BMW 502 
3.2, carinhosamente conhecido 
como Anjo Barroco.
 

Motor de 8 cilindros

O BMW 503 e o BMW 507 eram 
movidos por um V8 de última ge-
ração com 3.2 litros de cilindrada. 
Não havia nada parecido na Ale-

Dois modelos queDois modelos que
agitaram as basesagitaram as bases

Nos anos 50, a BMW revolucionou os conceitos de carros esportivos ao apresentar no Salão do 
Automóvel da cidade alemã de Frankfurt os modelos 503 e 507, movidos por um motor V8 

Luiz Eduardo Soares
Redator

manha daquela época. No 503, o 
motor produzia 140cv, subindo 
para vigorosos 150cv no 507. Isso 
foi o suficiente para entregar uma 
velocidade máxima de pelo menos 
190km/h – ou de até 220km/h com 
a relação da marcha final ajusta-
da para tal no 507. Na década de 
1950, isso representava um novo 
nível de desempenho.
 

Quilometragem esportiva

O BMW 503 era um Grand Turis-
mo nos moldes clássicos: extrema-

mente confortável, com um apetite 
insaciável por longas distâncias 
e disponível em versão coupê ou 
conversível. Para uma melhor 
distribuição do peso, a caixa de 
câmbio foi enviada para trás, fi-
cando sob os bancos dianteiros. E 
os clientes na Alemanha também 
podiam optar por um teto operado 
eletricamente para a versão com 
capota de lona.
O 507 era um carro totalmente di-
ferente. Baixo e esguio, seu cor-
po musculoso era desprovido de 
adornos – e ainda é um dos carros 

Nos anos 50, a febre dos motores V8 estava no auge e a BMW seguiu o exemplo de alto desempenho 
nos modelos 503 e 507

O acabamento interno desses esportivos era em couro e o trabalho feito 
com muito capricho
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mais bonitos de todos os tempos. 
Era um banquete para os sentidos, 
com a trilha sonora, a performan-
ce e o magnetismo visual do 507 
criando o show definitivo. Multi-
dões de admiradores se reuniam 
sempre nos lugares nos quais que 
ele estava presente.
 

Uma oportunidade única

Os dois carros eram assinados 
por um designer alemão que tra-
balhava em um estúdio em Nova 
York.  Albrecht Graf von Goertz 
nasceu em uma família aristocra-
ta em 1914. Abandonou o ensino 

médio e deu as costas a um estágio 
em um banco. Ele se mudou para 
os EUA em 1936. Ali, no cenário 
Hot Rod da Costa Oeste, desco-
briu uma paixão pelo design de 
automóveis. Depois da guerra, ele 
trabalhou, entre outros, para Ray-
mond Loewy – indiscutivelmente 
o designer industrial mais renoma-
do de sua época –, antes de se lan-
çar sozinho em 1953. Ele já con-
tava com bons relacionamentos na 
BMW e os levou para o próximo 
nível. Seus projetos para o BMW 
503 e, acima de tudo, para o 507, o 
transformaram em um nome fami-
liar quase da noite para o dia.

Dentro de um conceito mais familiar, o BMW 503 aliava 
conforto e desempenho

O BMW 507 fez sucesso nas pistas e até o astro Elvis Presley 
quis ter um desse modelo

 Elvis Presley

No entanto, o sucesso em grande 
escala permaneceu indescritível 
para os carros dos sonhos de Al-
brecht Graf von Goertz. Nem mes-
mo Elvis Presley, que causou gran-
de agitação ao comprar um BMW 
507 durante o serviço militar na 
Alemanha, poderia fazer muita 
coisa para mudar isso. O proble-
ma era que as pessoas que tinham 
dinheiro para comprar um ainda 
eram muito poucas e os clientes no 
principal mercado de exportação 

dos EUA já estavam mal-acostu-
mados em termos de potência e 
deslocamento; até os velhos e só-
brios carros de família tinham um 
motor de oito cilindros sob o capô 
nos Estados Unidos.
E assim a cortina desceu um tan-
to prematuramente entre 1959 e 
1960, com apenas 251 exemplares 
do BMW 507 e 412 do BMW 503 
(273 cupês e 139 conversíveis) 
produzidos. Naquela época, eles 
pareciam bons demais para ser 
verdade – e esse sentimento ainda 
vale até hoje.#



1817 a 24 de setembro de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



19 17 a 24 de setembro de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!



2017 a 24 de setembro de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

Da Redação

Esportivo

A “raiz” deste esportivo se 
encontra dos veículos de 
competição da marca que 

disputam a fórmula GT3, com 
entrega personalizada para cada 
uma das unidades. Este é o mais 
rápido dos carros da marca neste 
segmento.
A Mercedes-Benz inicia as ven-
das do modelo Mercedes-AMG 
GT Black Series no Brasil. As 
primeiras unidades do veículo 
começaram a desembarcar no 
Brasil em junho e todas as uni-
dades já foram vendidas desde 
o anúncio oficial do modelo em 
outubro de 2020.
Na Mercedes-AMG, o termo “Bla-
ck Series” é sinônimo de um au-
tomóvel especial desde 2006. Pu-
ramente esportivo, com um design 
expressivo e com a transferência 
da tecnologia mais consistente do 
automobilismo para a produção 
em série, os modelos dessa linha 
são raridades automotivas exclusi-
vas e representam o luxo da mar-
ca, além de toda a sua performance 

Potência é o que não falta Potência é o que não falta 
neste Mercedesneste Mercedes

Chega ao Brasil, já com todas as unidades vendidas, o esportivo Mercedes-AMG GT Black Se-
ries, equipado com motor V8 de 4.0 litros e potência de 730 cv. Faz de 0 a 100 km/h em 3,2s

Cada unidade do Mercedes- Benz AMG GT Black Series é personalizado de acordo com o desejo do cliente

superior.
Produzido com volume extrema-
mente limitado para todo o mun-
do, o modelo traz várias modifica-
ções em relação ao modelo GT de 

série. Entre essas mudanças, estão 
a carroceria com novos elementos 
aerodinâmicos (difusor dianteiro 
exclusivo e um grande aerofó-
lio traseiro ajustável), transmis-

são AMG DCT 7G ajustada para 
maior torque, uso de fibra de car-
bono e alumínio em diversas áreas 
tanto para reforço estrutural como 
para redução de peso.
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Motor V8 4.0 litros
 
E é embaixo do capô que está a 
principal modificação: o motor V8 
4.0 litros, que equipa as demais 
versões AMG GT, passa de 585 
cv para 730 cv e 800 Nm (81,63 
kgfm) de torque. O tempo para ir 
de 0 a 100 km/h é de 3,2 segundos 
e a velocidade máxima é de 325 
km/h. Esse incremento de potência 

e torque só é possível com o uso 
de tecnologias vindas das pistas 
nos sistemas de exaustão, do novo 
virabrequim plano e maiores com-
pressores de ar entre outras modi-
ficações.
A atenção aos detalhes segue no 
momento da entrega, com o novo 
conceito de “Unboxing Black Se-
ries”. Todas as unidades serão 
entregues por uma equipe de es-

O esportivo chega à velocidade de 325 km/h e acelera de 0 a 100 em apenas 
3,2 segundos, fruto do motor 4.0 litros V8 de 730 cv 

pecialistas altamente treinados da 
própria marca. Em data, hora e 
local definidos pelo cliente. Esse 
novo formato de entregas alia ex-
clusividade ao DNA esportivo da 
Mercedes-AMG.
Para a diretoria da companhia da 
estrela de três pontas, “Cada mo-
delo Mercedes-AMG GT Black 
Series é único. Produzimos cada 
unidade de acordo com os desejos 
de nossos clientes para que cada 
momento a bordo de um AMG GT 
Black Series seja uma experiência 
marcante, com todos os valores 
que refletem o luxo e a esportivi-
dade de nossa marca”.#
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A antena do tipo barbatana de tubarão é um dos itens que compõem o pacote de acessórios do sedã

A soleira e o tapete com a indicação do nome do modelo deixam 
o carro mais elegante

A chave presencial oferece controle sobre as travas das portas 
e acionamento do alarme

O Nissan Versa também pode ser equipado com carregador de 
celular por indução

Da Redação

Mercado

Versa fica mais elegante com Versa fica mais elegante com 
acessórios originaisacessórios originais

A Nissan está oferecendo uma série de acessórios para equipar o modelo novo Versa, e o mais 
novo destaque fica por conta da antena estilo barbatana de tubarão

O design elegante e atraente 
do Novo Nissan Versa pode 
ficar ainda mais destacado 

com a novidade que chega à linha 
de Acessórios Originais Nissan. O 
sedã conta agora com a antena re-
ceptora de teto estilo barbatana de 
tubarão, que se soma aos mais de 
30 itens disponíveis, sendo oito de-
les exclusivos para o modelo.   
A novidade oferece um visual es-
portivo ao Novo Nissan Versa e 
tem instalação fácil e rápida. Pode 
ser encontrada nas cores: branco 
diamond, branco aspen, azul péro-
la ray, prata classic, cinza grafite, 
preto premium, vermelho sólido, 
vermelho malbec e o exclusivo la-

ranja. O preço sugerido para venda 
ao consumidor é R$ 211,54.
Os Acessórios Originais Nissan são 
desenvolvidos e homologados para 
deixar os modelos da marca com 
um toque pessoal. O Novo Nissan 
Versa tem à disposição mais de 30 
itens, sendo oito deles exclusivos. 
Todos ajudam a valorizar ainda 
mais o seu elogiado design.

Qualidade

Aprovados pela engenharia da mar-
ca, os acessórios são desenvolvidos 
por fornecedores com qualidade 
comprovada, instalados nas con-
cessionárias Nissan com mão de 
obra treinada. Não tiram a garantia 
de fábrica do veículo e podem ser 
financiados junto com o veículo, 
sem pesar no bolso na hora da com-

pra.
A lista de Acessórios Originais Nis-
san desenvolvidos apenas para o 
mais novo sedã do mercado inclui 
carregador sem fio de smartphones 
(wireless charger), sensor de esta-
cionamento dianteiro, tapetes em 
carpete, tapetes de borracha, alar-
me ultrassom, friso de porta lateral, 
soleira de porta e automatizador de 
vidros.
Além desses itens exclusivos, o 
Novo Nissan Versa pode ser equi-
pado com outros produtos da linha 
de Acessórios Originais Nissan 
como caixa organizadora, trava de 
porta mala, câmera de painel para 
gravação, capa de chave de silico-
ne, tapete para pets, trava antifurto 
para estepe, entre outros. A linha 
completa pode ser consultada no 
site da Nissan.
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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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