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Novo Jeep Renegade

O SUV conta
agora com motor
turbo T270
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Novo Citroën C3

O menor modelo da marca no Brasil foi totalmente
reestilizado e está com aspecto de SUV
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A montadora chinesa BYD traz para o nosso mercado
o modelo totalmente eletrificado Tan EV

Conectados para te ajudar comprar e vender!

02

11 a 18 fevereiro de 2022

IPVA 2022 TOTAL PAGO
VEÍCULOS COM 1 ANO
•
DE GARANTIA
VEÍCULOS COM INSPEÇÃO DE 116 ITENS
FINANCIAMENTO COM 0 DE ENTRADA EM ATÉ 60 MESES

RENAULT DUSTER 1.6 16V
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 200 TSI
SCE FLEX EXPRESSION MANUAL
TOTAL FLEX AUTOMÁTICO

SÓ R$78.900,

SÓ R$111.990,

CHEVROLET EQUINOX 2.0 16V TURBO
CHEVROLET PRISMA 1.4 MPFI
GASOLINA PREMIER AWD AUTOMATICO
LT 8V FLEX 4P MANUAL

SÓ R$163.900,

SÓ R$65.990,

CHEVROLET ONIX 1.4 MPFI
LT 8V FLEX 4P AUTOMATICO

SÓ R$63.990,

CHEVROLET JOY 1.0 8V PLUS
BLACK EDITION FLEX MEC

*Data de validade: 28/02/22.

www.grandeminas.com.br
Perceba o risco, proteja a vida.

SÓ R$66.500,
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Notas

Vem aí a picape “gigante” da Ram
A Ram 3500 será o terceiro modelo da
única marca premium de picapes do
Brasil. A novidade vai entregar ainda
mais força e capacidade, para se tornar
o novo ápice na linha das caminhonetes mais desejadas do país.
A 3500 representará a inclusão no mercado brasileiro de um segundo modelo
inédito da Ram em menos de um ano,
depois da chegada da 1500 Rebel nas
concessionárias em abril passado.
Equipada com motor turbo diesel Cummins de 377 cv de potência e 1.150 Nm
de torque (12 cv e 65 Nm a mais do que
na Ram 2500), a nova picape poderá

carregar 1.752 kg e rebocar até 9.021
kg, números inigualáveis no Brasil, Na
comparação com a 2500, são 664 kg
e 1.160 kg a mais nas capacidades de
carga e reboque, respectivamente.
Ainda não temos ideia de quais alterações estéticas a picape Ram 3500 sofrerão no Brasil em relação ao modelo
que é fabricado nos Estados Unidos
(foto) e nem a faixa de preços que o
utilitário será comercializado em nosso
território.
Em breve, serão divulgadas mais informações sobre a Ram 3500, que será
lançada dentro dos próximos meses.#

Volvo XC40 Recharge Pure Eletric, o recordista de prêmios!
A Volvo Car Brasil teve em 2021 um
dos melhores anos de toda sua história
no País. Além do crescente número nas
vendas dos veículos, totalmente eletrificados, a marca sueca também bateu
novo recorde de prêmios conquistados.
A avaliação de jornalistas especializados
de diversas áreas garantiu à Volvo Car
Brasil um reconhecimento que extrapola
os produtos, e reconhece tudo aquilo que
a marca tem feito em eletrificação.
Ao todo, nas diversas categorias, foram
15 prêmios garantidos pela marca sueca,
com destaque para o Executivo do Ano
pela Revista AutoEsporte, concedido ao
Head da Volvo Cars para a América Latina, Luis Rezende.
O XC40 Recharge Pure Electric, que foi
lançado em setembro de 2021, marcou

uma nova fase na história da marca no
Brasil. A Volvo já havia anunciado seu
plano de eletrificação e, desde meados
do ano passado, passou a comercializar
somente carros eletrificados. A chegada
do primeiro veículo 100% elétrico da
marca, além de muito esperada, representou um marco para a companhia que
é referência quando o assunto é eletrificação.
O modelo ‘abocanhou’ os prêmios de:
Melhor Elétrico Premium – Car Magazine; Melhor Carro Verde – Auto Esporte; Melhor Elétrico – UOL; Melhor
Eletrificado (Híbrido/Elétrico) Prêmio
Mobilidade Estadão; Melhor Elétrico –
Carsughi L’Auto Preferita; Melhor Elétrico – Terra / Trend Car 2022; e Melhor
Elétrico/Híbrido – TopCar TV.#

Customização para o extra-pesado Arocs 8x4
Com a chegada do Arocs 8x4 ao mercado brasileiro, a Mercedes-Benz elevou o patamar de força, robustez e tecnologia de caminhões off-road
no Brasil. Esse novo gigante fora de estrada da
estrela de três pontas nasceu em operações reais
brasileiras, a partir da necessidade dos clientes,
sendo projetado para suportar condições extremas, topografias exigentes e rotas desafiadoras.
Customizações do Arocs disponíveis para mineração. O portfólio de itens especialmente customizados para o Arocs já conta com os seguintes
itens específicos para operação na mineração:
Caixa de proteção da chave geral, com fechadura, indicador de torque das porcas das rodas,
giroflex com luz giratória, suporte da válvula
de basculamento, limpador de para-brisa na posição vertical, proteção da tampa do tanque de
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combustível e do ARLA 32, horímetro adicional
instalado na porta do motorista, preparação para
instalação de câmeras de monitoramento e sensor de fadiga, além outras soluções específicas
para as operações off-road.
O Mercedes-Benz Arocs 8x4 é um caminhão
extrapesado basculante que veio revolucionar as
operações fora de estrada no Brasil, sendo indicado para mineração, construção civil pesada e
grandes obras de infraestrutura.
O Arocs tem capacidade técnica para até 58 toneladas de PBT – peso bruto total e 150 toneladas de CMT – capacidade máxima de tração,
conforme as condições de operação. É um caminhão preparado para receber básculas de 20
a 24 metros cúbicos de capacidade volumétrica
de carga.#
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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.

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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Lançamento

Linha Jeep Renegade
ostenta motor turbo T270
Com alterações estéticas singulares, melhores itens de segurança e conforto, além do propulsor de
185 cv e 270 Nm de torque, o utilitário esportivo é oferecido por valores a partir de R$ 123.790

Luiz Eduardo Soares
Redator

D

esde 2015, o Jeep Renegade
surgiu como o primeiro veículo da marca a ser fabricado
no Polo Industrial de Goiana (PE)
e chega à linha 2022 mais moderno, capaz e eficiente. O Novo Jeep
Renegade une um visual atualizado
dentro e fora da cabine com tecnologias avançadas, mais segurança e
um desempenho surpreendente, graças ao novo motor T270 de até 185
cv. Tudo isso, claro, sem abrir mão
da capacidade off-road que é marca
de todos os Jeep.
O Novo Jeep Renegade marca a chegada da versão Série S, inédita na linha do Renegade e que completa o
topo de gama do modelo junto com
a Trailhawk.
Todas as versões do novo Renegade
são equipadas com o motor T270
com tecnologia global e produzido

O Jeep Renegade ficou mais elegante com as lanternas e parachoque traseiros redesenhados

no Brasil, já conhecido dos clientes
de Compass e Commander. O propulsor alcança 180 cv com gasolina
e 185 cv com etanol, sendo o motor
turbo flex mais potente e moderno
fabricado no Brasil. Seu torque de

270 Nm (com qualquer combustível) está disponível desde 1.750
rpm, permitindo mais performance
e eficiência tanto no asfalto quanto
na terra.
O Novo Jeep Renegade conta com

câmbio automático de seis marchas
nas versões com tração 4x2 e caixa automática de nove marchas nas
com tração 4x4 com bloqueio de diferencial. Agora, as versões 4x4 possuem até cinco modos de condução,

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Visto de lado, destacam-se as novas rodas de liga-leve de 17” a 19”, com um desenho para cada versão

que ajustam os parâmetros do motor,
câmbio e bloqueio de diferencial traseiro conforme o tipo de piso e desejo do motorista. São eles: Auto (Automático), Sport (Esportivo), Snow
(Neve, recomendado para pisos muito escorregadios), Sand/Mud (Areia/
Lama) e Rock (Pedra) - este último
é exclusivo da versão Trailhawk. O
pacote fora de estrada é complementado pelas funções 4WD Low, que
prioriza as relações mais curtas do
câmbio automático, 4WD Lock, que
faz o bloqueio do diferencial traseiro, e o Hill Descent Control, capaz
de manter automaticamente a velocidade do veículo mesmo em descidas
íngremes.
O novo modelo 4x2 chega de série
com o Jeep Traction Control +, sistema de controle de tração que atua
em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o
solo em uma das rodas. Outro item

de série nas versões 4x2, o modo
Sport permite que o motorista aproveite ainda mais toda a performance
do motor T270 em qualquer situação, tendo uma direção mais firme e
uma experiência de condução mais
esportiva.
Design renovado
O Renegade é fácil de ser identificado na rua, não importa a distância ou
o clima. As alterações estéticas começam pelos faróis circulares, que
agora são Full LED em todas as versões com luz de direção integrada.
O para-choque frontal ficou mais
robusto, com linhas fortes cruzando a peça horizontalmente e emolvolante do modelo segue o mesmo padrão utilizado nos irmãos maiores
durando os novos faróis auxiliares, O
Compass e Commander
também em LED. O conjunto recebeu uma peça proeminente na parte
inferior. Agora, as grades dianteiras
são emolduradas por reentrâncias

Graças à boa altura do teto e o espaço para as pernas, três adultos viajam
com muito conforto no banco de trás
O motor turbo gera 185
cv de potência e torque
de 270 Nm. O câmbio
automático pode ser de
6 ou 9 velocidades

em sua base que trazem também elementos do “X” das lanternas, dando
ainda mais personalidade ao Jeep
Renegade.
Na lateral, as novas rodas de liga-leve têm de 17” a 19”, com desenho
atrelado à proposta de cada versão.
Vale dizer que na versão Trailhawk
há ainda um novo Easter Egg nas rodas. Os retrovisores trazem luzes de

direção integradas contornadas por
uma peça retilínea com o nome Jeep
gravado em ambos os lados do carro,
enquanto os badges laterais adotam
novos grafismos. Na traseira, mais
personalidade: o “X” que virou marca do Renegade e veio dos tanques
de combustível extras dos primeiros Jeep, adota um estilo inédito nas
lanternas em LED, que são comple-
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mentadas pelo novo para-choque
traseiro redesenhado.
Por dentro, o Novo Renegade chama a atenção logo ao primeiro olhar,
com um volante redesenhado - assim
como no Compass e Commander - e
adornado pelo badge Jeep. O novo
apoio de braço central soma mais um
easter-egg para os fãs de Renegade,
assim como no Jeep Commander.
As palavras “Jeep 1941” gravadas
em baixo relevo servem como um
lembrete permanente do ano de nascimento da marca que criou o SUV
no mundo.
O Novo Jeep Renegade será oferecido em sete cores, sendo três novas
para o modelo: Granite Crystal, Cinza
Sting e a marcante Punk’N Orange,
exclusiva da versão Trailhawk. Esse
tom de laranja faz uma homenagem
tanto à cor de lançamento mundial do
modelo quanto ao tom disponível no
Jeep Wrangler. As outras quatro tonalidades são Branco Polar, Prata Billet,
Azul Jazz e Preto Carbon. Vale dizer
que essa última passa a não ser cobrada no Novo Renegade.
Para os aventureiros, a Jeep oferece adrenalina com o Renegade Trailhawk T270 Turbo Flex AT9 4x4
Conforto e segurança

res identificam a leitura da sinalização horizontal da via e podem fazer
O grande destaque fica pela fre- correções pontuais no volante para
nagem autônoma de emergência alertar o motorista que o veículo está
(AEB), que faz um monitoramento invadindo as faixas laterais. Por fim,
contínuo do tráfego à frente. Senso- a câmera também faz a leitura e re-

A versão Renegade Trailhawk traz um conjunto de itens de conforto, segurança e dirigibilidade nas trilhas

O modelo traz quadro de instrumentos Full Digital de 7” com tela customizável ao gosto do motorista

O belos bancos foram minuciosamente projetados para oferecer conforto e
segurança aos ocupantes

conhecimento contínuo das placas
de trânsito, indicando no painel a velocidade da via em tempo real.
A segurança é reforçada pelo detector de fadiga, de série em todas as
versões. O novo Renegade também
pode receber a comutação automática do farol alto.
O monitor de veículos no ponto cego
(BSM) usa sensores nas laterais do
Renegade para alertar o motorista da
presença de carros ao redor em pontos que podem não ser vistos pelo
condutor. O aviso de tráfego traseiro
soma mais proteção em manobras e
saídas de garagem em ré e auxilia o
sistema de estacionamento automático Park Assist. Vale dizer que este
último, AHB e BSM são de série nas
versões Trailhawk e Série S.
Além de todas essas tecnologias
autônomas, o Novo Jeep Renegade
traz quadro de instrumentos com
opção Full Digital de 7” com tela
customizável que pode ser ajustada
conforme o desejo do motorista.
O Novo Jeep Renegade traz ainda

sistema multimídia com tela de até
8,4 polegadas com integração sem
fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de carregador de celular
por indução. Outros passageiros ainda podem carregar seus smartphones
por meio das três entradas USB.
O novo Renegade será oferecido em
quatro versões, sendo que as versões
Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. A
nova versão S oferece tração 4x4 e
câmbio automático de nove marchas
e seletor de terreno com quatro modos de condução. Por fim, a icônica
Trailhawk completa o catálogo.
Os 1.000 primeiros clientes que
comprarem o Novo Jeep Renegade
ganharão um welcome kit composto
por uma caixa de som e copo retrátil
que virão em um estojo exclusivo,
que ainda dá direito a uma corrente
militar personalizada (dog tag).
Os preços sugeridos do Novo Jeep
Renegade variam de R$ 123.790 a
R$ 168.723.#
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Anúncio

Citroën C3: um hatch com
atributos de SUV
Totalmente reestilizado, o Novo C3 chega trazendo novos conceitos como mais conforto e espaço
para os ocupantes, além de muita tecnologia em segurança, dirigibilidade e conectividade

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Citroën procurou reduzir e
mesmo anular os pontos negativos mostrados no menor modelo da marca ao apresentar
o Novo C3, concebido para atender as principais necessidades do
consumidor brasileiro e sul-americano. Com atributos importantes e
muito valorizados por esses clientes, como tecnologia, versatilidade
e conforto, o modelo incorpora a
experiência de um SUV no interior
de um hatch.
Por dentro, o Novo C3 se destaca. Um de seus pontos fortes, seu
espaço interno será um dos seus
diferenciais em seu segmento. O
hatch foi concebido com códigos
SUV, um pouco vertical e proporções bastante únicas, ampliando
seu espaço interno, levando em

conta as expectativas dos clientes
da região.
O modelo foi pensado para oferecer uma experiência única, funcional e prazerosa para seus ocupantes, que devem estar confortáveis
e permanecer conectados para
escutar suas músicas preferidas e
utilizar o smartphone como se estivessem em casa.
Espaço interno
O espaço a bordo do Novo C3 é
generoso, pensado para acolher
confortavelmente cinco pessoas.
Sua arquitetura, com uma ótima
distância entre eixos, oferece uma
excelente habitabilidade interna.
Os ocupantes dos bancos traseiros
dispõem de um dos melhores espaços para as pernas do segmento. Com bancos acolhedores, projetados para oferecer o bem-estar
Citroën, o modelo ainda chegará
com excelentes condições de dirigibilidade proporcionada por

O modelo foi pensado para oferecer uma experiência única, funcional e
prazerosa para seus ocupantes

sua posição mais elevada de condução. Com essas características,
a Citroën alia toda a agilidade de
um hatch com um excelente espaço interno e conforto para todos
os ocupantes. Um carro moderno
e versátil, ideal para clientes que
buscam uma alternativa autêntica
e original para o seu dia a dia, bem

como para viagens de fim de semana.
O Novo C3 conta ainda com práticos espaços de acomodação de
objetos e um dos porta-malas mais
generosos do segmento. Os comandos no volante também oferecem um verdadeiro conforto em
matéria de ergonomia e segurança.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Seu painel horizontal transmite a
sensação de um ambiente ainda
mais amplo ao futuro lançamento
da Citroën.
Conectividade
A conectividade é essencial nos
dias de hoje e representa outro
destaque na concepção do Novo
C3, feito para facilitar o dia a dia
dos consumidores. O modelo conta com a Citroën Connect Touchscreen, uma central multimídia de
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10”, que possibilita espelhamento
do celular 100% sem fio e reconhecimento de voz acionado através do volante.
Através do estudo dos comportamentos dos clientes em relação ao
uso das novas tecnologias, a Citroën aperfeiçoou a integração dos
telefones celulares no Novo C3,
criando equipamentos dedicados
e inéditos para facilitar a vida dos
usuários: o local específico para o
celular no console central, os três
pontos de fixação (dois próximos

O Novo C3 conta com central multimídia de 10”, que possibilita espelhamento do celular 100% sem fio

Um de seus pontos fortes do modelo é seu espaço interno, que será um dos
diferenciais em seu segmento

às saídas de ar em cada extremidade do painel de instrumentos
e outro próximo das saídas de ar
centrais) onde se encaixam os suportes de smartphone, três entradas USB “quick charge” e a tomada de 12V.
Com muita força, personalidade e
um estilo único, o versátil Novo

C3 é ideal para ruas e estradas brasileiras e sul-americanas.
Com estreia no mercado brasileiro
e sul-americano em breve, o Novo
C3 é o primeiro modelo anunciado
do projeto C-Cubed, que prevê o
lançamento de uma família de três
veículos com foco no mercado internacional até 2024.#
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Competição

Bruno Baptista corre ao lado
de seu primeiro instrutor
Piloto apresenta o novo layout do Corolla Stock Car e terá Alan Hellmeister como parceiro
na Corrida de Duplas. A prova acontece às 13h55 de domingo (13/02)

Charles Marzanasco Filho
Jornalista

Para Bruno Baptista, a Corrida de
Duplas que abre a temporada 2022
da Stock Pro Series neste domingo
(13/02), às 13h55 no Autódromo
de Interlagos, que não terá público nas arquibancadas por causa
do aumento de casos de Covid-19,
é importante para os pilotos que
acreditam que podem lutar pelo
título brasileiro da principal categoria do automobilismo brasileiro.
Tanto que o jovem piloto do competitivo Team RC convidou, para
parceiro, o experiente Alan Hellmeister, que foi justamente o seu
Coach (instrutor) na sua primeira
temporada no automobilismo, em
2014, quando foi campeão da F4
Sul-americana, logo após sair do
Kart.
“Naquela minha estreia nas corridas de carros, em que me tornei o
primeiro brasileiro a conquistar o
título da importante categoria escola F4 do automobilismo mundial, recém criada pela FIA, o
Alan foi quem me deu conselhos
e as principais dicas de pilotagem.
Agora, ao contrário da maioria dos
pilotos que trouxe para parceria
nomes mais famosos do automobilismo internacional, eu confio nele
para um bom resultado na corrida
de convidados. Não só pela sua
experiência com conquistas de títulos na GT Brasil e Porsche Cup,

Com novo visual, o Toyota Corolla de Stock de Bruno Baptista será uma das atrações da corrida de duplas em Interlagos

mas principalmente pelos bons resultados que obteve nas suas últimas corridas de duplas em provas
de longa duração”explica Bruno
Baptista, piloto do Team RC.
A abertura do Campeonato Brasileiro da Stock Car terá duas corridas distintas, sendo a primeira
com pilotos oficiais da categoria
e a segunda com os convidados,
de três classificações diferentes:
Ouro (que já venceram provas de
Stock Car); Prata: (que já tiveram

Bruno Baptista está confiante em relação ao seu desempenho, como também de seu parceiro Alan Hellmeister

participação em edições passadas
da própria Corrida de Duplas ou
em provas isoladas do campeonato da categoria, com classificação
entre os 10 primeiros colocados);
e, Bronze (sem participação prévia
em provas de Stock Car).
Assim, o regulamento prevê um
sistema de equalização de lastro
nos carros, onde os da classe Ouro
levam peso extra de 30 kg ao peso
mínimo do carro da dupla, os da
Prata, 10 kg a mais e os da Bronze
não terão lastro. Por já ter participado de três corridas de duplas
na Stock, Alan Hellmeister foi
classificado como piloto Prata e o
Toyota Corolla de Bruno Baptista
terá que carregar 10 kg a mais de
lastro.
As duas corridas de domingo terão
30 minutos de duração cada uma
mais uma volta, da mesma forma
do que uma etapa normal do ano
passado e das próximas desta temporada, quando são disputadas
apenas por um participante oficial.

bém posicionamento invertido entre os 10 primeiros lugares.
Já a contagem de pontos da pole-position (2) e da classificação dos
20 primeiros colocados da primeira corrida será idêntica à atual, valendo 30 pontos a vitória. Mas na
segunda, de pilotos convidados, o
vencedor somará apenas 12 pontos
para o piloto oficial do carro, ou
seja, a metade dos 24 pontos que
leva a vitória de uma segunda prova tradicional. Além disso, em vez
dos 20 pilotos que costumam somar pontos, a segunda corrida de
Duplas com convidados premiará
somente os 12 primeiros colocados.
Assim, para começar bem a sua
quinta temporada consecutiva na
Stock Car, onde 44 pontos estarão
em jogo, Bruno Baptista espera
conseguir uma boa classificação
nas tomadas de tempos oficiais de
sábado, às 13h45 (com transmissão
ao vivo pelo SportTV3). Melhor
resultado ainda, o jovem piloto de
24 anos tentará na primeira corTroca de pilotos
rida do domingo, às 13h55 (com
televisionamento da Band e SportCom a obrigatória troca de pilotos TV3), quando pretende deixar o
após a primeira corrida, os carros, seu parceiro Alan Hellmeister, de
desta vez, farão uma rápida parada 35 anos, largar, pelo menos, entre
no grid de largada, que terá tam- os 10 primeiros do grid invertido.
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Importado

Mais um SUV elétrico
chega ao mercado
A montadora chinesa BYD disponibiliza aos consumidores o SUV Tan EV, 100% elétrico, que já vem
com carregador Wallbox, baterias mais finas, e dois motores: 245 cv (dianteiro) e 272 cv (traseiro)

Luiz Eduardo Soares
Redator

D

esde 2015, de forma muito
tímida, já atua no mercado
automotivo brasileiro a chinesa BYD (iniciais de Build Your
Dreams, que em português significa Construa Seus Sonhos). O forte
da empresa no Brasil, por enquanto, está definido nos equipamentos
de energia elétrica com base nos
componentes fotovoltaicos.
Após superar todas as expectativas iniciais de lançamento, com
mais de 500 cadastros de intenção de compra (o primeiro lote já
foi todo reservado), o SUV BYD
Tan EV de sete lugares começa a
ser comercializado no Brasil, importado da China. E a principal O utilitário esportivo Full-Size Tan EV promete oferecer muito conforto para até sete ocupantes
novidade é o seu preço, já que o
modelo terá condição especial de
Exposição e test-drive
rá em exposição no Shopping JK, serão realizados pelo grupo Eurofábrica e será comercializado por
localizado na capital paulistana. O bike.
R$ 487.590,00.
Até o dia 8 de abril, o Tan EV esta- atendimento e as vendas no local Será o momento de o consumidor
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conhecer todos os detalhes do modelo. Além disso, haverá a possibilidade de realizar test-drive com
o veículo no primeiro subsolo do
centro de compras. Como diferencial, a BYD entregará neste primeiro lote um carregador Wallbox
de 7,2 KWh, sem nenhum custo,
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para quem comprar o Tan EV. Trata-se de uma maneira de oferecer
ainda mais comodidade ao cliente. De acordo com da diretoria da
BYD, a marca considera que o
principal ponto de recarga para o
cliente é a própria casa, na garagem da residência.

A combinação das cores marrom e preto gera elegância ao modelo. A conectividade também é destaque

A montadora ainda informa que
pretende ampliar a rede de concessionárias BYD com representantes
nas 45 principais cidades brasileiras, até o final deste ano.

Os bancos intermediários do BYD Tan EV possuem encostos rebatíveis para
acesso ao porta malas ou ao terceiro banco

km/h e acelerar de 0 a 100 km/h
em apenas 4,6 segundos.
Além disso, há outros fatores que
caíram no gosto do público em um
curto espaço de tempo. A BYD introduziu a inovadora ‘Blade BatTecnologia de ponta
tery’ - células de lítio-ferro-fosfato
(LFP), mais finas e com células de
O BYD TAN EV dispõe de uma energia de 800 ampères - e consesérie de atributos, como seus dois guiu redefinir os padrões de segumotores elétricos, um em cada rança para toda a indústria. O BYD
eixo (245 cv motor frontal e 272 Tan EV terá cinco anos de garantia
cv motor traseiro). Isso proporcio- (ou 500.000 km) para o veículo,
na potência combinada de 517 cv além de oito anos de garantia sem
e torque máximo conjunto de 680 limite de quilometragem para a baNm. Desta forma, o Tan pode atin- teria.#
gir a velocidade máxima de 180
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??

Treinamento sobre híbridos
e elétricos em Minas Gerais
Da Redação

Nos dias 19 e 20 de março, a ALPHA, empresa de consultoria dedicada ao setor automotivo estará
trazendo para o Estado dois treinamentos ministrados pelo consultor
especializado em eletrificação veicular, Alexandre Costa. O primeiro
treinamento, no sábado, dia 19, será

“PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS”, voltado
a apresentar as rotinas necessárias
para a prestação de serviços em veículos eletrificados segundo normas
internacionais de segurança para
profissionais que atuam na reparação e prestação de serviços mecânicos, elétricos, ar condicionado e de
funilaria. O segundo, “TECNOLOGIA DE VEÍCULOS HÍBRIDOS

E ELÉTRICOS”, será realizado no
dia 20, domingo, e tem o objetivo de
apresentar a tecnologia dos veículos híbridos e elétricos, destacando
os modelos híbridos leves ( 48V ),
híbridos regenerativos, híbridos plug-in e elétricos. Esse curso é voltado
a profissionais da área de venda de

veículos novos e seminovos, avaliadores, peritos e personal cars. Cada
curso tem 8h de duração, certificado de participação e serão realizados no Hotel Ramada Lagoa Santa.
Para mais informações, contactar
Pytterson Neves pelo número ( 81 )
99439-5865.
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Mercado

Visionários que mudaram
a estratégia de vendas
Cláudio Montagnoli e Francisco Ribeira Quintas Júnior (Kiko) perceberam, há mais de 15 anos, que
as empresas precisavam de algo mais e foram pioneiros em oferecer plataformas revolucionárias

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

derantes entre os seres humanos. E
foi mais além, fazendo as conexões
entre fornecedores, mão de obra,
indústria, atacadistas, varejistas e
consumidores finais. É evidente
que o fator humano passou a ser valorizado ainda mais, principalmente quando a atuação das pessoas era
voltada para o desenvolvimento
dos novos modos de produção. Realmente, o conhecimento passou a
ser valorizado.

o iniciar o terceiro milênio
depois de Cristo, o mundo
todo passou a ver os modos
de produção e de comercialização
com novos olhos. Chegava a era da
“inteligência” em que a tecnologia
acelerada interferia em todos os
setores da humanidade. A comuniUnificando o mercado
cação e os ambientes digitais, se já
eram considerados de grande importância no passado, de duas déca- E neste diapasão, dois profissionais
das para cá passaram a ser prepon- passaram a ser de grande importân-

cia entre as empresas revendedoras
de veículos no Brasil. Estamos falando de Cláudio Montagnoli e Francisco Ribeira Quintas Júnior (Kiko).
O primeiro se realçava pelo enorme
conhecimento na área de informática
e automação, como analista de sistema. O segundo, por ter know how no
processo de venda de veículos através da internet – foi profissional de
destaque no site WebMotors, o maior
do País no início do século XXI – conhecia todos os meandros do mundo
automotivo e digital.
Ao ver a grande dificuldade dos
proprietários das agências de automóveis para subir os dados e fotos
dos veículos nas plataformas que já
se expandiam pela internet no mercado brasileiro, Cláudio e Kiko, em
2007, partiram para uma empreitada que seria referência entre os lojistas e tornava a ação de colocar os
dados e fotos dos carros nas mais
diversas plataformas digitais um
processo extremamente simples,
ou seja, com apenas um click todos os sites anunciantes recebiam
o material. Antes era necessário o
envio para plataforma por plataforma. Nascia, assim, o integrador dS
AutoEstoque – inicialmente com a
WebMotors-, fruto de dois pioneiros visionários que perceberam as
necessidades dos lojistas e unificaram o mercado e as relações entre
as revendas e as plataformas.
Sucesso
Claudio Montagnoli é um dos sócios fundadores da dS AutoEstoque

Daquela data em diante, a dS Au-

toEstoque se expandiu no mercado
brasileiro e, agora, após 15 anos de
existência, a plataforma se uniu ao
Usadosbr. É evidente que outras
plataformas surgiram, mas a dS
AutoEstoque continua referência,
com o maior número de integrações no mercado nacional. Atualmente, a dS AutoEstoque atende
aos maiores clientes do segmento,
Grupo Caoa, Grupo Sinal e Grupo
Itavema estão entre eles.
Paralelamente, surgiu há cinco
anos a Mr. Sales, uma startup voltada ao gerenciamento de leads
(CRM) que também acabou tomando conta do mercado e das integrações pela sua qualidade e entrega. As duas empresas possuem
os maiores grupos de concessionárias e lojas do país.
Vislumbrando novos mercados, os
sócios fundadores da dS AutoEstoque e Mr. Sales Claudio Montagnoli, Francisco Ribeira Quintas Jr.
Eduardo Atique e Emerson José,
buscaram alguns investimentos
e após dois anos de negociações
acabaram fechando com a Usadosbr. A Usadosbr assumiu 100% das
empresas.
O sócio fundador Claudio Montagnoli não seguirá mais no mercado
automotivo, passando a atuar com
uma plataforma voltada a serviços
financeiros. Já os sócios Francisco Ribeiro Quintas Júnior (Kiko),
Eduardo Atique e Emerson José
seguem juntos na Usadosbr compondo o grande time de talentos da
empresa.#
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@WMCOUROAUTOMOTIVO
(31) 99668-6808 / 99939-0058
wmcouroautomotivo.com.br
AV. Heraclito Mourão de Miranda, 2122 - Castelo – Belo Horizonte - MG
Oferta válida até 30/02/2022 ou enquanto durarem os estoques
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