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A

japonesa Yamaha celebra 50 anos no Brasil e 35 anos em
Manaus, sendo a primeira fabricante de motocicletas
no país. A montadora passou a fabricar motocicletas em
1955, lançando a YA-1, a famosa Libélula. No Brasil, o primeiro
modelo nacional foi a Yamaha RD 50, a “cinquentinha”. O
Grupo Yamaha Motor do Brasil exporta para os Estados Unidos,
Canadá, Oceania, Japão e para o Mercosul e Europa. Em 2019,
fechou o ano com um total de 153 mil unidades produzidas no
Polo Industrial de Manaus. No ano de 2020 com instabilidade
econômica decorrente da pandemia do novo Coronavírus a
empresa teve que revisar seus planos de produção e vendas,
reduzindo seus pedidos de componentes e matérias primas
junto aos fornecedores nacionais e internacionais. Em junho as
vendas demonstraram recuperação com um ritmo equivalente
ao período pré-pandemia. Essa tendência na demanda seguiu
positiva mas, em função da redução dos pedidos de materiais,
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A Red Dragonfly, (Libélula Vermelha) foi criada em 1955 no Japão
Pós Guerra, surgindo como um símbolo de esperança para o futuro
da indústria no país, motor de dois tempos, refrigerada a ar, com
125 cc. E com cores, na época em que todas as motos eram pretas.

com a produção limitada, os estoques nas lojas tiveram uma
baixa significante. Mesmo assim a empresa fechou o ano de
2020 com um resultado equivalente ao ano de 2019.
O DIRIJA AUTO entrevista o executivo Ricardo Susini, Diretor
Comercial da Yamaha no Brasil, que desde criança foi
apaixonado por carros e motos, ao mesmo tempo em que
também gostava muito de mecânica, sempre tentava entender
os mecanismos responsáveis pelo funcionamento das máquinas.
“Fui aquele tipo de garoto que desmontava os brinquedos
apenas para entender como eles funcionam. Como resultado
dessa combinação, sou formado em Engenharia Mecânica
Automobilística. Iniciei minha carreira profissional na área de
automóveis, mais especificamente na parte de treinamento aos
mecânicos da rede de concessionárias. Acho que esse período
da minha carreira foi importantíssimo para a minha formação
profissional, não apenas pelo conhecimento técnico que
adquiri, mas principalmente por ter aprendido a organizar um
raciocínio lógico e didático para me expressar profissionalmente,
ao mesmo tempo em que pude desenvolver a capacidade
de falar em público. Após 4 anos nessa área, em 2001, iniciei
minhas atividades como gestor no departamento de serviços
Pós Vendas, na área de motocicletas. Em 2010 ocorreu uma
transição muito importante para o meu crescimento, a minha
transferência da área de pós vendas, predominantemente
técnica, para a área comercial. Foi um grande desafio, mas foi
também uma experiência transformadora. Sou muito grato por
essa oportunidade. Com o passar dos anos tive o privilégio de
passar por vários departamentos diferentes em duas empresas
de perfis muito diversos. Em 2015 recebi um convite da Yamaha
para assumir a direção da unidade de negócios Náutica e 9
meses depois assumi também a direção de toda a operação

capa ricardo susini
nossos clientes. Estamos aumentando a rede de concessionárias
ao mesmo tempo em que estamos também melhorando a sua
qualidade. Em paralelo, ainda pensando na experiência do
consumidor, estamos avançando no desenvolvimento de canais
de relacionamento digitais, incluindo o e-commerce.
Claudio - Com o aumento das vendas pelas plataformas
digitais, como a empresa vem se adaptando à nova realidade?
Ricardo - Atentos a essa mudança nos hábitos dos
consumidores, iniciamos o processo de definição de nossa
estratégia de transformação digital há 3 anos. Pesquisamos e
refletimos muito para definir onde gostaríamos de chegar e que
tipo de experiência gostaríamos de oferecer aos nossos clientes.
O resultado disso está começando a aparecer, com o lançamento
da nossa BLU STORE, uma loja virtual onde, pela primeira vez,
o cliente pode comprar sua motocicleta de forma 100% digital,
a qualquer hora, de qualquer lugar, escolhendo e combinando
diversos meios de pagamento, como preferir. Em algumas
regiões existe inclusive a opção de entrega a domicílio. Tudo de
forma simples, rápida e segura.

foto divulgação

comercial de Motocicletas. Ter passado por áreas tão diferentes
ao longo da minha carreira me permitiu assumir essa grande
responsabilidade, que exerço com muita satisfação”, detalha
Ricardo.
Claudio - A YAMAHA com 50 anos no Brasil, ícone em duas
rodas e uma referência em tecnologia. Quais principais
melhorias estão sendo implantadas na sua gestão?
Ricardo - A missão corporativa da Yamaha é “Criar Kando”.
Kando é uma palavra japonesa, sem tradução em outros
idiomas, que exprime aquele momento de profunda satisfação e
entusiasmo que acontece quando encontramos algo que supera
as nossas expectativas. Temos buscado melhorias para superar
as expectativas dos clientes em diversas áreas, começando
pelo portfólio de produtos. Nossos mais recentes lançamentos
NMax, Fazer 250, Lander 250, Xmax, MT-03 e YZF R3 são grandes
sucessos de vendas e de satisfação por parte dos clientes,
aumentando substancialmente a nossa participação de mercado
nos seus respectivos segmentos.
Além disso, estamos trabalhando intensamente para melhorar a
experiência do consumidor em todos os seus pontos de contato
com a marca, o que passa necessariamente pela operação da
nossa rede autorizada. Para isso desenvolvemos uma estratégia
de fortalecimento dos nossos parceiros concessionários ao
mesmo tempo em que definimos novos padrões de operação,
tendo como principal indicador de performance a satisfação dos
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Pela BLU STORE também é possível comprar peças e
acessórios e recebê-los em casa, sem necessidade de
contatar um concessionário ou agendar a retirada na
loja. A venda é verdadeiramente digital e o cliente recebe
o produto escolhido onde desejar, sem trabalho ou
complicação. A Yamaha é a primeira marca de motocicletas
a oferecer esse tipo de experiência! Esse é um projeto 100%
brasileiro e estamos todos muito satisfeitos por estarmos
na vanguarda da transformação digital e experiência do
consumidor dentro do nossa indústria. A inovação é uma das
principais características da Yamaha e nós continuaremos
trabalhando para melhorar e simplificar cada vez mais a
vida dos nosso clientes, também através dos canais digitais.
Claudio - Diante da instabilidade econômica decorrente
da pandemia do novo Coronavírus, quais impactos para
fechamento do ano de 2020?
Ricardo - Com o agravamento da situação no final de março,
prezando pela segurança e bem estar de nossos colaboradores e
considerando o cenário de fechamento do comércio, decidimos
interromper nossa produção durante o mês de abril. Dada a
incerteza do momento, revisamos nossos planos de produção e
vendas para baixo até o fim de 2020, o que nos levou a reduzir
pedidos de componentes e matérias primas junto aos nossos
fornecedores nacionais e internacionais.
Durante os meses de abril e maio as vendas foram bastante
prejudicadas, mas felizmente a recuperação foi mais rápida do
que esperávamos. Com um trabalho conjunto entre fábrica e
rede de concessionárias, no mês de junho já havíamos voltado
a um ritmo de vendas equivalente ao do período pré-pandemia.
Essa tendência na demanda seguiu positiva mas, em função da
redução dos pedidos de materiais, com a produção limitada,
os estoques nas lojas baixaram muito. Mesmo assim devemos
fechar o ano com um resultado equivalente ao do ano passado,
o que nos parece excelente, dadas as incertezas e o cenário de
crise em que o país se encontra.

capa ricardo susini

Claudio - Como potencializar o pós-venda da marca no Brasil?

Claudio - Qual expectativa da YAMAHA em relação à economia
brasileira e quais principais desafios?
Ricardo - Depois de uma ano tão desafiador quanto 2020,
acreditamos que 2021 seja um ano de recuperação. O nível
dessa recuperação, no entanto, vai depender obviamente da
chegada e aplicação em massa da vacina contra o COVID-19.
Além disso, vai depender também de como o Governo vai
lidar com alguns temas muito importantes, como o equilíbrio
fiscal e a condução das reformas administrativa e tributária.
É fundamental também gerar crescimento através de novos
investimentos, atraindo o capital externo e mantendo o câmbio
estável, muito importante para a indústria de motocicletas,
já que boa parte dos componentes em todas as marcas
é importado. Da nossa parte, continuamos acreditando
firmemente no potencial do Brasil e investindo para fortalecer o
nosso negócio.
Claudio - Quais modelos fabricados no Brasil são mais
comercializados?
Ricardo - Atualmente a Yamaha comercializa 33 modelos de
motocicletas, entre versões, modelos destinados à competição
e edições especiais, como o NMax Star Wars e Linha Marvel.
Dentre eles, os modelos mais vendidos no país são a Fazer 250
ABS, Factor 150 UBS e Crosser 150 nas versões S e Z.
Contudo, vale citar que somos líderes de importantes segmentos
com os modelos YZF-R3, MT-03 e MT-07 e ainda o fabricante que
mais vende motocicletas equipadas com sistema ABS no Brasil.
Claudio - A marca apresentou no último Salão de Tóquio em
2019 projetos de motos elétricas. Tem alguma previsão para
ser comercializada ou produzida no Brasil?
Ricardo - A Yamaha vem trabalhando para desenvolver motos
elétricas que sejam seguras, práticas e confiáveis em termos de
autonomia de rodagem, mas ao mesmo tempo acessíveis ao
grande público consumidor.
A eletrificação é uma das diretrizes estratégicas na área de
desenvolvimento e já temos diversos projetos em andamento
no âmbito global, mas qualquer lançamento aqui no Brasil será
comunicado no momento apropriado.
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Ricardo - Nos últimos anos nos concentramos em melhorar
a qualidade do atendimento prestado por nossa rede de
concessionárias. Um programa muito forte de capacitação
profissional e aperfeiçoamento para os técnicos da Rede
de Concessionárias foi implementado, assim como para os
profissionais da área de peças de reposição. A evolução na
qualidade do serviço e no nível de atendimento é notável e
pode ser verificada pelo aumento expressivo que obtivemos
nos nossos índices de satisfação de clientes, assim como por
avaliações e premiações recebidas por entidades independentes.
Além disso, confiantes na qualidade dos nossos produtos,
aumentamos o prazo de garantia de nossos produtos e hoje
oferecemos a maior garantia do mercado. O resultado desse
trabalho já é perceptível quando avaliamos os índices de retorno
para revisões periódicas, onde tivemos uma crescimento muito
importante, especialmente após a 1ª e 2ª revisões, quando a
mão-de-obra deixa de ser gratuita.
Por outro lado, ainda existe uma grande parcela dos clientes
que não retorna às concessionárias para a manutenção de suas
motocicletas por razões diversas, como distância ou falta de
tempo, por exemplo. Para esse público a criação de uma canal
100% digital, a BLU STORE, onde o cliente pode comprar peças e
lubrificantes com comodidade, praticidade e segurança e ainda
recebê-las em casa, será um grande facilitador e deve ajudar
os consumidores a manterem suas motocicletas valorizadas e
com peças genuínas, mesmo que o serviço eventualmente seja
realizado fora da rede autorizada.
Claudio - Você pode citar três estratégias da YAHAMA para o
mercado nacional para os próximos 2 anos?
Ricardo - Fortalecer a Rede de Concessionárias e melhorar a
experiência do cliente em todos os pontos de contato
Expandir a linha de produtos com modelos de alta atratividade
Ampliar canais de relacionamento digitais com o consumidor
Claudio - A marca possui projetos em tecnologia para redução
nas emissões de CO2?
Ricardo - A Yamaha é uma empresa que se preocupa com a
questão ambiental. Nosso foco é oferecer aos nossos clientes
motocicletas de altíssima qualidade e que foram projetadas para
atenderem as mais rígidas normas de emissões, dentro e fora do
país.
Obviamente que esse cuidado se estende também a novos
produtos, lançamentos que ainda estão por vir e que trarão
novas tecnologias que, por motivos estratégicos, ainda não
podemos dizer quais são e como serão.

ford mustang

Piloto Dudu Trindade

Mustang Black Shadow

edição especial de 55 anos
por claudio barreto

A

celerar um clássico carro americano equipado com o
consagrado motor Coyote V8 de 5.0 litros e 466 cavalos
de potência, que faz de 0 a 100 km/h em menos de 5
segundos, seu ronco é inconfundível e considerado o primeiro
“Muscle Car” da história, uma das maiores experiências para
quem gosta de máquinas possantes.
O Dirija Auto convidou o experiente Dudu Trindade, piloto
profissional que com apenas 17 anos já conquistou vários
títulos de campeão na competição SPRINT RACE, uma das
principais categorias do automobilismo brasileiro, para testar
o novo Mustang.
Nosso destino, Aeródromo Coroa do Avião, local escolhido por
nossa equipe para apresentar o Mustang Black Shadow, edição
especial de 55 anos. Entre os destaques, estão o novo conjunto
de rodas 19”, faixas exclusivas, teto e aerofólio na cor preta,
bancos e painéis de porta com acabamento em Alcantara,
e painel central em fibra de carbono. Com design exclusivo,
performance em pista e um ronco sem igual, se adequar à
forma como você dirige, até o último detalhe. “A suspensão é
legal porque consegue deixar o carro confortável para andar
na estrada, no dia-a-dia, e na hora do track day ou mesmo dar
uma arrancada no espaço como este, de imediato a suspensão
fica mais rígida”, comenta Dudu.
O modelo possui sistema MagneRide®, Suspensão Eletrônica
Adaptativa, onde os amortecedores usam um fluído viscoso
eletromagnético e sensores para ajustar instantaneamente
o comportamento da suspensão que oferece uma melhor
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resposta em cada situação de rodagem e modo de condução
escolhido. Este sistema proporciona uma resposta 1.000 vezes
por segundo mais rápida às mudanças nas condições de estrada.
O resultado é maior conforto em retas e um desempenho mais
firme nas curvas. A suspensão traseira independente minimiza
as imperfeições da estrada garantindo uma direção mais precisa.
Com oito modos de condução, o esportivo personaliza sua
emoção com as opções: NORMAL, ESPORTIVO, ESPORTIVO+,
NEVE, MOLHADO, PISTA, DRAG E MYMODE. Na direção elétrica
possui 3 modos: Conforto, envolve a menor quantidade de
esforço de direção. Perfeito para a condução diária. Esporte,
requer um maior esforço de direção, proporcionando uma
conexão mais imediata com a estrada. Normal, esta configuração
entrega um equilíbrio entre o modo Conforto e Esporte.
O Mustang Black Shadow vem com uma série de tecnologias
de assistência ao motorista, como: Assistente Autônomo de
Detecção de Pedestres, Piloto Automático Adaptativo com Alerta
de Colisão, Sistema de Permanência em Faixa, equipado com
8 Air bags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e os de
joelhos para motorista e passageiro). O carro tem garantia de 3
anos sem limite de quilometragem.
Agradecimentos: Concessionária América Ford, Aeródromo
Coroa do Avião e ao Piloto Dudu Trindade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Escapamento duplo com 4 ponteiras cromadas e ajuste de válvula ativo
• Freios de alta performance BREMBO
• Line Lock - Sistema Eletrônico de Pré-Aquecimento dos Pneus traseiros
• Transmissão automática de 10 velocidades com trocas de marchas
manuais no volante
• 1.783 kg, peso do veículo em ordem de marcha
• 330 kg, capacidade de carga
• 2.113 kg, peso Bruto Total
• 2.720 mm, distância entre eixos
• 4.789 mm, comprimento do Veículo
• 2.081 mm, largura do veículo

VW Amarok

PICAPE Amarok,
potente e rápida
por claudio barreto

A

Amarok, picape média da Volkswagen, considerada a mais
potente e rápida do Brasil, acelera de 0 a 100 km/h em
apenas 7,4 segundos, parcendo um modelo esportivo.
O motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 258 cv. vem com nova
calibração da ECU (central eletrônica), o propulsor passou dos
225 cv (165 kW) para 258 cv (190 kW), um ganho significativo de
33 cv (25 kW), ou 15%, entregues entre 3.250 rpm e 4.000 rpm.
Juntamente com este ganho de potência, o torque foi elevado
significativamente, passando de 56,1 kgfm (550 Nm) para
59,1 kfgm (580 Nm), o que representa um incremento de 5%.
disponível entre 1.400 rpm e 3.000 rpm.
A transmissão automática de oito marchas que recebeu
recalibração para adequação aos novos padrões de potência e
torque. A tração integral 4MOTION não foi alterada.
Outros recursos eletrônicos de série na picape Volkswagen:
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), HDC (Hill Descent
Control ou Controle Automático de Descida), HSA (Hill Start
Assist ou Assistente para Partida em Subida), BAS (Sistema
de Assistência à Frenagem), ASR (Controle de Tração), EDS
(Bloqueio Eletrônico do Diferencial), freios ABS off-road, RBS
(sistema de frenagem na chuva), freios com discos ventilados
nas rodas traseiras, airbags frontais e laterais para motorista e
passageiro, e Post Collision Brake (sistema que para o veículo
após uma batida frontal).
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foto Dirija Auto

Para apimentar ainda mais, o modelo possui a função
‘Overboost’ que permite durante 10 segundos ao pisar no
acelerador um incremento de 14 cv (10 kW), elevando a
potência total da Amarok para 272 cv. A função está disponível
quando a picape roda entre 50 km/h e 120 km/h. Este recurso é
ideal para uma ultrapassagem em subida com a caçamba lotada,
por exemplo. Depois de utilizada, a função ‘Overboost’ volta a
estar disponível após 5 segundos de intervalo.
Todos os modelos com cabine dupla em três versões:
Comfortline, Highline e Extreme – e duas de motores – 2.0 TDI
(turbodiesel) de 180 cv e 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 258 cv.
O pacote Black Style para a versão topo de linha Extreme na cor
Mystic Black (visual ‘dark’), com a introdução de uma série de
acessórios na cor preta.
• Rodas de liga leve de 20 polegadas ‘Talca’ com acabamento em
preto brilhante;
• Para-choque traseiro em preto fosco;
• Grade dianteira com frisos em Black Glossy e cromado;
• Espelhos retrovisores externos em preto Ninja;
• Estribos tubulares em aço em preto fosco;
• Spoiler dianteiro em preto brilhante;
• Frisos dos faróis de neblina em preto brilhante;
• Detalhes de acabamento interno em preto brilhante.

jaguar f-type

foto Dirija Auto

NOVO JAGUAR F-TYPE
por claudio barreto

A

montadora Jaguar apresentou em 2020 o novo F-TYPE,
importado do Reino Unido, chegando ao mercado
brasileiro com duas configurações: conversível e coupé,
nas versões R-Dynamic P300 e P380. A versão P380 equipada
com motor V-6, 3.0, 380 cv, está disponível apenas por
encomenda.
O modelo P300 conta com motor turbo de quatro cilindros, 2,0,
produzindo 300 cv e 40,8 mkgf de torque a partir de 1.500 rpm,
acoplado ao câmbio automático Quickshift de oito marchas,
desenvolvido com base na edição limitada Jaguar XE SV Project8.
Com a calibração, o modelo entrega trocas mais responsivas
e imediatas, tanto pela alavanca SportShift no console quanto
pelas borboletas atrás do volante.
Pressionando o botão do escapamento no console central,
abrem as válvulas eletrônicas do escapamento e sai uma potente
trilha sonora ressaltando a característica de um verdadeiro
esportivo. A motorização P300 mantém o desempenho
esperado de um F-TYPE, como acelerar de 0 a 100 km/h em
apenas 5,7s e alcançando a velocidade final de 250 km/h. E,
mesmo com a entrega dessa potência, essa é a versão de menor
consumo de combustível da história do F-TYPE, com média de
14,8 km/l e emitindo apenas 184 g/km de CO2 (de acordo com o
ciclo NEDC).
NOVIDADES DA VERSÃO
Os novos faróis pixel LED superestreitos, com assinatura em
“J” atualizada, integram-se ao capô com estilo “Liquid Metal”,
destacando o visual largo e acentuado do carro. O novo parachoque dianteiro e a grade levemente aumentada destacam a
presença e o impacto visual do modelo.
Na traseira, as novas lanternas em LED com assinatura em
chicane, inspiradas no SUV Jaguar I-PACE, ressaltam a linha
9
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horizontal do conjunto. Nas saídas de ar laterais, o F-TYPE traz
novos detalhes para a carroceria, com detalhe em cromado ou,
com o Black Pack, em preto brilhante.
No interior, a combinação de materiais tradicionais da Jaguar,
unindo o couro Windsor com o cromado de acabamento
fosco no painel, traz requinte aos ocupantes. Detalhes como
monograma costurado nos bancos e painéis de porta, o Jaguar
marcado no encosto de cabeça e o entorno do botão para
abertura do porta-luvas realçam os pequenos detalhes da
cabine.
O painel de instrumentos Interactive Driver Display de 12.3
polegadas configurável, novidade na linha 2021, oferece
diferentes modos de visualização, incluindo o mapa em
tela cheia. O modo padrão é caracterizado pelo conta-giros
posicionado ao centro da tela, grafismo exclusivo para o F-TYPE.
Essa característica e a luz de indicação de mudança de marcha
conduzem o caráter e o desempenho totalmente focados no
motorista do F-TYPE.

imagem internet

porsche taycan

Taycan, o primeiro
Porsche 100% elétrico
por claudio barreto

O

Taycan Turbo S acelera mais rápido que a gravidade
da Terra nos primeiros metros – mais rápido que um
paraquedista em queda livre. Na largada, utilizando
Launch Control, faz a incrível marca de 0 a 100 km/h em
2,8 segundos. O Taycan foi projetado para ser confortável
a qualquer velocidade, vem com sistemas inteligentes para
aprimorar ainda mais a experiência do motorista. O baixo centro
de gravidade do esportivo garante curvas perfeitas.
A personalização da forma de condução para atender às
necessidades do condutor usando os 4 modos de direção
selecionáveis: NORMAL, SPORT, SPORT PLUS ou INDIVIDUAL.
Com eles, o motorista pode ajustar de modo ideal vários
sistemas do veículo, como as aletas de refrigeração, o aerofólio
traseiro, o controle central térmico, a propulsão ou a suspensão
para todas as situações. No modo NORMAL, o veículo se
move perfeitamente equilibrado entre eficiência, conforto e
dinâmica. No modo SPORT, os sistemas são definidos para mais
emoção e desempenho. De forma decisiva, o amortecimento e
a constante elástica se ajustam para uma direção esportiva, a
refrigeração da bateria é intensificada e a suspensão mais firme.
Acionando modo SPORT PLUS, a suspensão desce ao nível mais
baixo, as aletas de refrigeração na frente se abrem conforme
necessário e outros sistemas, como a direção do eixo traseiro ou
a suspensão, são preparados para o desempenho máximo. No
modo INDIVIDUAL, os ajustes do veículo com base nos modos de
direção Normal, SPORT ou SPORT PLUS podem ser combinados
entre si.
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O Porsche Advanced Cockpit do Taycan diferencia pelas
tecnologias arrojadas e oferece até 4 displays. O foco do
motorista fica no Curved Display totalmente digital de 16,8
polegadas completamente digital, um grande console central
de 8,4 polegadas e um display central de 10,9 polegadas, local
onde encontrará as informações relevantes para o condutor em
notificações. Se preferir pode concentrar todos os seus sentidos
na direção, basta mudar para a vista reduzida e visualizar apenas
os conteúdos relevantes para a direção em curso, como a
velocidade e o modo de direção.
Modelos
Taycan Turbo S
• 460 kW (625 CV)
• 560 kW (761 CV) de potência “overboost” com Launch Control
• 1.050 Nm de torque máximo com Launch Control
• Em 2,8 segundos de 0 a 100 km/h com Launch Control
• Velocidade máxima de 260 km/h
• Bateria Performance Plus
Taycan Turbo
• 460 kW (625 CV)
• 500 kW (680 CV) de potência “overboost” com Launch Control
• 850 Nm de torque máximo com Launch Control
• Em 3,2 segundos de 0 a 100 km/h com Launch Control
• Velocidade máxima de 260 km/h
• Bateria Performance Plus
Taycan 4S
• 320 kW (435 CV)
• 390 kW (530 CV) de potência “overboost” com Launch Control
• 640 Nm de torque máximo com Launch Control
• Em 4,0 segundos de 0 a 100 km/h com Launch Control
• Velocidade máxima de 250 km/h
• Bateria Performance (como opcional, bateria Performance Plus)

audi e-tron

foto Dirija Auto

Audi e-tron lidera
segmento dos elétricos
por claudio barreto

O

Audi e-tron encerrou 2020 como líder do segmento de
modelos totalmente elétricos no mercado brasileiro
com 183 unidades comercializadas. Na rede de
concessionárias Audi Center ainda tem disponível unidades para
venda. O sucesso no mercado brasileiro se reflete pela satisfação
dos clientes, números de vendas e pelo reconhecimento
da imprensa especializada. O modelo venceu ao todo seis
premiações nacionais e latino-americanas: Prêmio Abiauto,
Prêmio Americar, Prêmio L’Auto Preferita, Prêmio Mobilidade
Estadão, Prêmio TopCar TV e Prêmio UOL Carros.
Atualmente 14 concessionárias da marca possuem a bandeira
e-tron no País, com pontos de carga rápida DC de 22 kW e pelo
menos um veículo e-tron para test drive. Cada uma delas conta
com representantes especializados oferecendo uma melhor
experiência ao cliente.
A montadora está investindo R$ 10 milhões em infraestrutura
de recarga de veículos elétricos, que contempla a instalação de
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200 pontos até 2022. Além da infraestrutura oferecida pela Audi
do Brasil, a marca também se aliou à EDP, Porsche e Volkswagen
para instalar 30 estações de recarga ultra rápida localizadas em
estradas e rodovias pelo território brasileiro. Nas estações de
150 kW o Audi e-tron carrega até 80% da bateria em apenas 30
minutos.
Para Daniel Rojas, Diretor de Vendas da Audi do Brasil, “ter o
nosso primeiro veículo elétrico como líder de mercado em seu
primeiro ano no País prova que a empresa está no caminho
certo. Para os próximos meses, teremos uma variedade ainda
maior de produtos 100% elétricos com a chegada dos novos
e-tron S Sportback, e-tron GT e RS e-tron GT, em linha com a
estratégia da empresa em promover cada vez mais a mobilidade
premium sustentável”.
O e-tron vem equipado com dois motores elétricos, combinados
gera uma potência total de 408 cv com 664 Nm de torque – as
forças são distribuídas em 135 kW de potência e 309 Nm de
torque na frente e 165 kW de potência e 355 Nm no motor
traseiro. O torque é instantâneo, fazendo mais que 2 toneladas
mova-se de 0-100 km/h em apenas 5,7 segundos, com
velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h.
O sistema de baterias de íons de lítio pesa cerca de 700 kg e é
composto por 36 módulos de alumínio, que deixam o centro
de gravidade do Audi e-tron semelhante ao de um sedan. No
ciclo WLTP, o SUV possui autonomia de até 436 quilômetros e o
Sportback de até 446 quilômetros, ideal para percorrer longos
trajetos.

mercado

AUDI q3

OPORTUNIDADE
DE COMPRAR
SEU AUDI ZERO

AUDI e-TRON

O

mercado de varejo promove campanhas com
ofertas de vendas para compra do seu carro zeroquilômetro no mês de janeiro. As montadoras oferecem
vantagens para o consumidor fazer um bom negócio e
zerar seus estoques.

O Dirija Auto visitou a Concessionária Audi Center
Recife, para conferir a campanha “Últimas Unidades
Sem Aumento”. Listamos os modelos no showroom
disponíveis para pronta entrega:

AUDI A4

AUDI A3: Prestige Plus , motor 1.4 TFSI e 150 cv;
AUDI A4: Prestige e Prestige Plus, motor 2.0 TFSI e 190 cv;
AUDI Q3: Black, Prestige e Prestige Plus, 2.0 TFSI e 190 cv;
AUDI Q5: Prestige Plus, motor 2.0 TFSI e 252 cv;
AUDI e-TRON: SUV 100% elétrico com 408 cv.

AUDI A3
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AUDI Q5

HYUNDAI HB20
Antena curta de teto
Teto com estilo flutuante

HYUNDAI HB20 SENSE
PACK 1.0 MT 2021

Calotas de 14”, modelo Speed,
pneus 175/70 R14
Faróis com refletor e máscara negra
Grade frontal e molduras unificadas na cor preta

por claudio barreto

O

Hyundai HB20, hatchback da marca sul-coreana,
chega ao final de 2020 na vice liderança com 86.548
emplacamentos referente aos meses de janeiro a
dezembro de 2020. No mês de dezembro ocupou a quarta
posição no ranking geral com 10.433 unidades vendidas.
Na linha 2021, a versão de entrada HB20 Sense, motor 1.0,
conta com pacote que contempla ESP, TCS e HAC, incluindo
sinalização de frenagem de emergência (ESS), e acrescenta
dois airbags laterais de tórax – além dos dois airbags frontais
de série. Para todas as versões 2021 a moldura da grade na cor
preta seguindo a tendência do HB20 Sport. Exclusivamente para
o HB20 Sense com pintura branca, a moldura terá a opção de
acompanhar a cor da carroceria.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• Motor 1.0 aspirado três cilindros flex
• Potência: 80 cv (etanol) e 75 cv (gasolina) a 6.000rpm
• Torque: 10,2 kgfm (E) e 9,4 kgfm (G) a 4.500rpm
• Câmbio manual de 5 velocidades
• Aceleração: 0 a 100km/h em 14,5s (E) e 15,4s (G)
• Velocidade Máxima: 161 km/h (E) e 158 km/h (G)

HB20 1.0 Turbo 2021
Com a chegada do HB20 1.0 Turbo à linha 2021, a Hyundai
encerra o ciclo de renovação anual do modelo. Após
importantes mudanças nas versões equipadas com motores
1.0 e 1.6 aspirados, que contemplam novos pacotes de itens de
segurança, conforto e conveniência, agora é a vez de apresentar
ao mercado as novidades das configurações Evolution, Evolution
Pack, Diamond e Diamond Plus, nas carrocerias hatchback e
sedã, equipadas com propulsor turbo de 120 cv, com injeção
direta de combustível.
HB20 e HB20S Evolution – faróis com acendimento automático,
apoio de braço deslizante no console central e nova grade
dianteira em formato de cascata com contorno em preto
brilhante, a mesma usada no HB20 Sport.
HB20 e HB20S Evolution Pack – além dos mesmos itens do
Evolution, a versão Pack traz ainda sistemas de alerta e frenagem
autônoma e alerta de mudança de faixa. Câmera de ré e airbags
laterais também são novidades no modelo.
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HB20 e HB20S Diamond – ganha nova grade dianteira em
formato de cascata com contorno em preto brilhante, igual a
do HB20 Sport, e os sistemas de alerta e frenagem autônoma
e alerta de mudança de faixa. Agrega ainda novos bancos em
couro e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.
HB20 e HB20S Diamond Plus – a exemplo dos outros modelos,
recebe a nova grade dianteira em formato de cascata com
contorno em preto brilhante. Os demais itens permanecem
sem alteração.

férias

Volvo XC90 Recharge plug-in hybrid

foto Dirija Auto

de férias com duas
super máquinas
por claudio barreto

R

ecentemente estivemos em Vitória, capital do Estado
Espírito Santo para passar férias ao lado da família e curtir
meu pai que chega aos 90 anos com muita saúde. A nossa
viagem foi programada antes mesmo de começar a pandemia.
Em nosso primeiro dia na cidade fomos na concessionária Volvo
Vitória para conhecer e testar o lançamento da montadora
XC90 T8 na versão híbrida com tecnologia plug-in que permite
carregar na tomada convencional e também recarrega o carro
enquanto dirige. Vem equipado com o motor Drive-E Turbo
Supercharger 2.0 litros de 320 cv e um motor elétrico de 87 cv,
quando combinados os motores geram potência máxima de
407 cv. O sistema elétrico é alimentado por uma bateria de
íons de lítio de alta capacidade, com 400 Volts e potência de 9,2
Kwh, ligado apenas ao eixo traseiro. Conforme o fabricante a
aceleração de 0 a 100km/h em 5,6 segundos.
No dia seguinte pegamos estrada com SUV, destino a Aracruz/
ES, localizada a 60km da capital capixaba, um excelente
percurso com curvas, subidas e descidas longas, ideal para
testar o modelo híbrido que recarrega a bateria na frenagem
e na redução do motor na posição do câmbio em “B”, atuando
como freio-motor que tem a função de um dínamo para
recuperar energia. A economia desse gigante de 7 lugares foi
maior do que esperado, em minhas anotações chegou em média
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Maria do Carmo Veras e Claudio Barreto

a 35km/l, com a condução na opção “econômia” combinados
ao propulsor elétrico, e mantendo uma velocidade média de
100km/h. Com a bateria totalmente carregada é possível
percorrer até 50 km sem gastar gasolina. Para o condutor obter
maior autonomia nos modelos híbridos plug-in é necessário
conhecer a melhor forma de condução.
Dicas de passeio: Visitar o Mosteiro Zen Morro da Vargem, um
local belíssimo que tem a maior estátua de Buda da América
Latina, localizado em Ibiraçu, Espírito Santo. Seu tamanho é
maior que o Cristo Redentor. O primeiro mosteiro zen-budista
da América Latina, fundado em 1974 pelo monge Ryotan
Tokuda, o mosteiro, localizado a 350 metros de altitude, tem
como trabalhos a formação de monges segundo as tradições
orientais e a educação ambiental. Possui uma área de 150
hectares, com 140 para preservação e o reflorestamento da
mata Atlântica.

férias

BMW 320i M Sport
foto Dirija Auto

Seguindo a programação de férias, fomos a concessionária BM
Vitória, testar o modelo sedã esportivo, BMW 320i M Sport,
uma proposta de pilotagem bem diferente do carro anterior.
Ao entrar no carro uma grande surpresa de boas-vindas com
BMW Festive App, uma interatividade temática com animações,
canções e orquestração de luz ambiente desejando “Feliz Ano
Novo”.
O BMW ConnectedDrive proporciona uma experiência positiva
auxiliando com informações sobre parques, guias de viagem,
radar meteorológico, preço de combustível, pesquisa de hotéis,
informações sobre o trânsito em tempo real (RTTI), opções
de restaurantes específicos numa área local, dentre outras
opções. Para acessar os recursos apenas diga “OI BMW” e faça
sua pergunta, simples assim. Comandos de voz do tipo: “Fecha
a janela do motorista ou do carona”, “ligue o rádio”, “tipo de
condução”, entre outros recursos disponíveis, aumentam ainda
mais a conectividade com o veículo.
Durante o passeio fomos explorar o Morro do Moreno,
localizado em Vila Vela, com 184 metros de altura e 1,3 km
de subida. O principal percurso até o topo se dá pela estrada
acessível pela R. Xavantes, trajeto para uma caminhada
tranquila, onde turistas, famílias, atletas treinando corrida e
bike. Já para quem prefere mais aventura tem o acesso por
trilhas, sendo possível fazer rapel, escalagem em rochas e voo
de parapente sozinho ou em dupla pessoal.
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Muito gratificante o visual quando se chega na Testa, Boca e
Barriga do Morro do Moreno. Lá do alto o visual bem próximo
da Terceira Ponte, do Convento da Penha e do Canal de Vitória.
Além do Farol de Santa Luzia, a Praia da Sereia, a Praia da Costa,
a Praia de Itapoã e as ilhas Pituã e Itatiaia.
Agradecimentos: Concessionária Volvo Vitória e Concessionária
BM Vitória

blindados

POR QUE veículos blindados
usados são mais baratos?
por Maria do Carmo Veras
Diretora da Terra Magazine

O

s serviços de blindagem de carros no
país não param de crescer. Com o
aumento da violência, principalmente
nas ruas, adquirir um carro blindado ou
blindar seu próprio carro passaram a ser mais
utilizados pela população no geral.
É possível encontrar no mercado de usados
carros em boas condições a preços bem abaixo
do mesmo carro não blindado.
A depreciação do blindado é maior do que a
de um carro comum: em alguns anos ele pode
custar a metade do preço, podendo ser uma
ótima oportunidade.
Na hora de comprar um usado blindado, no
entanto, você precisa observar alguns detalhes
importantes (as condições de blindagem e as
garantias).
Segue itens que devem ser observados na
aquisição de um blindados usado, verificar as

19 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

condições da delaminação (ruptura do
revestimento de policarbonato dos vidros)
e perda de transparência, que gera custo
com a substituição. Todas essas despesas
que são gerados num blindado usado
impacta no valor para repasse do veículo.
Verifique se o vidro elétrico funciona em
velocidade compatível com um carro
comum, lembrando que abrem apenas
parcialmente (75%). Teste todos os sistemas
elétricos do veículo (especialmente o arcondicionado) e observe o alinhamento das
peças da carroceria e se há deformidades
aparentes na estrutura. Check se os
vidros apresentam bolhas ou se estão
delaminados. Faça um test drive e verifique
suspensão do carro. Se for pneumática,
teste os niveladores. Em caso de dúvidas,
leve num profissional de sua confiança.
Faça uma revisão da blindagem após a
compra para ver se tudo está em ordem.

mercado automotivo

imagem internet

O QUE O FECHAMENTO
DAS FÁBRICAS DA FORD
REPRESENTA?

por Victor Arrabal
Instrutor de treinamento
Jaguar Land Rover

Olá amigos! Bem-vindos a mais uma coluna na
nossa Dirija Auto. Desta vez, não falaremos sobre
tecnologia, já que recentemente uma notícia
impactou o mercado e pegou muitos de surpresa: O
anúncio de que a Ford irá encerrar suas atividades
fabris em nosso país. Muitos veículos e indivíduos
tentam colocar lados e culpados nesta situação,
mas como profissional do setor acredito que não
devemos politizar nem pormenorizar este fato.
Uma visão holística é o que melhor cabe.
A crise econômica causada pela pandemia da
COVID-19 possivelmente acelerou o processo,
mas certamente não foi o único motivo para tal
decisão. Aliás, qualquer um que trabalhe no meio
corporativo sabe que uma decisão de tamanho
impacto não é tomada “do dia para a noite”. Na
opinião deste reles escritor, desde o fechamento da
unidade de São Bernardo do Campo esta decisão já
estava sendo lapidada.
Acreditar que políticas do governo atual tenham
sido a chave para esta decisão também me parece
equivocado, assim como acreditar que esta foi
alguma cartada relacionada com o desfecho
das eleições nos EUA. Por mais que o Brasil
não seja um dos melhores ambientes para se
empreender, o setor produtivo no país é carente
de competitividade há anos, mudar isso requer
tempo e muita disposição política. Nossa indústria,
não só a automotiva, é vítima de um sistema
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tributário confuso, burocrático e oneroso, as
dimensões do nosso país e a pluralidade do nosso
mercado põem ainda mais desafios nessa mistura,
fora o fato de que muitas empresas precisam
lidar com obstáculos colocados por entidades que
não necessariamente trabalham dentro da lisura
esperada. Nossa mão de obra é cara, porém pouco
qualificada. Somos muito dependentes de outros
países e de moeda estrangeira quando lidamos com
itens de maior complexidade como eletrônicos.
Então estes são alguns dos pontos que fazem com
que o Brasil não seja um país atraente para se
produzir para exportação, como é o México, por
exemplo.
Partindo para fatores internos à marca, que não
podem ser esquecidos, há alguns anos a Ford
havia deixado claro sua mudança de foco. Ela vem
fechando fábricas nos quatro cantos do mundo com
base nesse novo foco há alguns anos, inclusive. A
marca está promovendo uma grande mudança em
seu portfólio de produtos, mudanças que afastam
os produtos dela do que é vendido no nosso país e
do que é produzido aqui. Além do mais, os modelos
que a marca fazia até este ano já estão no final de
seus ciclos de vida, uma renovação demandaria
investimentos que não se justificariam nem se
pagariam, há quem diga que a descontinuação
destes desenvolvimentos aconteceu há alguns
anos, reforçando o que foi dito logo no começo
deste artigo de que decisões deste tipo não são
tomadas rapidamente.
Ainda é cedo para sabermos exatamente qual será
o impacto disso no mercado e para os proprietários
de veículos da marca, o que se sabe são as milhares
de famílias impactadas por este encerramento,
tanto nas linhas de produção como em toda cadeia
e até nas concessionárias. Provavelmente este
assunto ainda está só no começo...

mercado automotivo

BRONCO, MUSTANG MACH1
E RANGER BLACK são
apostas da FORD

O Bronco é outro ícone que a Ford vai trazer para a América do Sul. A nova
família de SUVs oferece excepcional performance e capacidade off-road,
além de recursos inteligentes de conveniência, tecnologias avançadas de
assistência ao motorista, pacote superior de segurança e um passo à frente
em conectividade.

por claudio barreto

A

Ford vai dar sequência à ampliação da sua linha de
produtos na América do Sul em 2021. Os lançamentos
previstos: Bronco, família global de SUVs, Mustang
Mach 1 e Ranger Black, além da linha Transit, provavelmente
para 2022.

O Mustang Mach 1 é uma edição limitada com motor V8 que historicamente
se tornou um símbolo de alto desempenho. Ele faz uma ponte entre o
Mustang GT e as versões Shelby, trazendo décadas de experiência da Ford
Performance, com vários componentes do GT350 e do GT500.

“Em 2021, vamos continuar a focar em segmentos em
crescimento nos quais podemos competir para vencer e
melhor atender nossos clientes. Acredito que o ambiente de
negócios do setor automotivo continuará a ser altamente
desafiador. No entanto, vamos enfrentar esse desafio de
frente e continuaremos a transformar nosso negócio para
ser financeiramente sustentável. Esta é a nossa prioridade e
foco”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul
e Grupo de Mercados Internacionais.
Lyle Watters chamou a atenção para os grandes desafios
ainda enfrentados pelo setor automotivo, incluindo a
redução significativa dos níveis de vendas e produção. As
moedas locais se desvalorizaram significativamente este
ano, aumentando as pressões de custo – o real brasileiro em
20% e o peso argentino, em torno de 30%. A utilização da
capacidade de produção de todo o setor é de apenas 40%.

A Ranger Black é uma versão adicional da picape voltada ao uso
urbano, com estilo robusto e sofisticado, criada para um segmento de
consumidores que precisam superar os desafios das grandes cidades.

“Nesse ambiente, a liquidez continua a ser uma questão
chave, não só para a Ford mas para toda a indústria,
agravada pela baixa disponibilidade e alto custo do crédito”,
afirmou.
Segundo Watters, a expectativa é que a atividade econômica
na América do Sul se recupere gradualmente em 2021, com
o retorno aos níveis de produção e vendas de 2019 somente
em 2023.

21 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

A Transit, esperada para 2022 será produzida no Uruguai e é reconhecida
por sua capacidade, tecnologias avançadas e baixos custos operacionais,
vai fortalecer a competitividade da Ford no segmento de vans comerciais.
Van mais vendida do mundo, a Transit é líder do segmento nos EUA e na
Europa, onde recentemente a nova versão elétrica E-Transit foi adicionada
ao portfólio.

