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O

Grupo Pirelli está entre os líderes mundiais
nos setores em que participa. Com tradição
industrial, a empresa está presente no Brasil
desde 1929. A marca com quase 100 anos no
mercado brasileiro, possui uma grande variedade
de pneus para diversos modelos e segmentos: P
ZERO™, Cinturato™, Scorpion™, Chrono™ e Carrier™.
A linha de produtos é composta por pneus inovadores
para automóveis, motocicletas e bicicletas, além
de um portfólio crescente de pneus para aplicações
específicas e customizadas como o Pirelli Cyber,
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resultado das mais recentes pesquisas & Atividades
de desenvolvimento e inovação tecnológica.
Com o crescimento da demanda de veículos
eletrificados em todo mundo, a Pirelli desenvolveu
em conjunto com as principais fabricantes de
automóveis um produto para atender os requisitos
técnicos específicos para veículos elétricos e híbridos
plug-in, apresentado no Salão do Automóvel de
Genebra em 2019. O Porsche Taycan foi o primeiro
carro a utilizar pneus com a marcação Elect, que
possui baixa resistência ao rolamento para aumentar
a autonomia, redução de ruído da estrada para maior
conforto, aderência imediata que transfere a potência
ao chão para uma saída rápida e uma estrutura
especialmente projetada para suportar o peso de um
veículo movido a bateria.
Em 2019 a marca apresentou na Itália o “Primeiro
Case Mundial de Serviços ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems) por Rede 5G”, se tornando a 1ª
empresa fabricante de pneus no mundo a transmitir
informações detectadas por pneus inteligentes
sobre a superfície da rodovia por meio de redes
5G. A demonstração aconteceu durante o evento
“O Caminho 5G da Comunicação do Veículo para
Todas as Coisas”, organizado pela 5GAA – Associação
Automotiva, da qual a Pirelli é parte. A tecnologia
está pronta para ser posta em prática no Brasil, assim
como em todo o mundo. Porém, ainda depende da
cobertura 5G em cada país para sair de fato do papel.

capa grupo pirelli

CIRCUITO PANAMERICANO
O maior complexo multipistas da
América Latina.

foto divulgação

Claudio Barreto - Quais as principais estratégias comerciais que
a Pirelli adotou durante a crise no mercado devido a pandemia
Coronavírus?

Panamericano, desenvolvido especialmente para melhorarmos
nossos produtos e entregarmos experiências únicas para os
nossos clientes.

Grupo Pirelli - A Pirelli, buscando oferecer suporte de serviço
para os seus clientes em linha com as novas formas de aquisição
de pneus, lançou o Pirelli Garagem como uma das principais
estratégias comerciais durante a pandemia da Covid-19.
Trata-se de um programa, em bases digitais, que entrega
novas possibilidades de serviços que buscam aperfeiçoar o
atendimento, de modo dinâmico, personalizado e seguro. O
Pirelli Garagem oferece novas maneiras de aquisição do pneu em
toda a Rede Oficial Pirelli, com novas formas de atendimento,
inclusive online, incluindo agendamento de serviços remoto e
priorizando o pagamento sem contato físico. Como forma de
aumentar a segurança durante o processo de revisão do veículo,
um profissional equipado com equipamentos de proteção
individual (EPIs) realiza o atendimento, efetua os serviços
contratados em horário agendado e devolve o carro higienizado,
um processo de limpeza de maçanetas, volante e manopla de
câmbio com produtos desinfetantes. Há, ainda, a possibilidade
do consumidor nem sair de casa. Pode-se pedir um atendimento
com transporte do carro por meio de caminhão plataforma até
a loja mais próxima em um horário pré-determinado, com toda
segurança e com zero contato físico.

Claudio - A Pirelli é a 1ª empresa no mundo a desenvolver
pneus que interagem com as redes 5G. Comente sobre essa
tecnologia e qual a projeção para ser implantada no Brasil?

Claudio - Observamos que a marca está mais presente no
segmento de carros premium. Qual a projeção de crescimento
da Pirelli nesse mercado?
GP - A Pirelli é líder global para carros High-Value, que
consideramos ser de aro igual ou superior a 18 polegadas. A
presença da Pirelli nos segmentos Premium e Prestige é alta
e estamos investindo ainda mais para nos mantermos no
topo. No Brasil, por exemplo, acabamos de inaugurar o maior
complexo multipistas e toda a América Latina, que é o Circuito
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GP - Realmente, a Pirelli é a primeira fabricante de pneus
no mundo a transmitir informações detectadas por pneus
inteligentes sobre a superfície da rodovia por meio de redes
5G. A companhia apresentou o “Primeiro Case Mundial de
Serviços ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) por Rede
5G” em Turim, na Itália, ainda em 2019. A demonstração
aconteceu durante o evento “O Caminho 5G da Comunicação
do Veículo para Todas as Coisas”, organizado pela 5GAA –
Associação Automotiva, da qual a Pirelli é parte. A Pirelli, em
colaboração com as empresas Ericsson, Audi, Tim, Italdesign e
KTH realizou uma exibição no telhado do Edifício Lingotto, onde
foi mostrado como um veículo equipado com o sensor Pirelli
Cyber Tyre e conectado a uma rede 5G foi capaz de transmitir
o risco de aquaplanagem detectado pelos pneus para outro
carro, que vinha em seguida. Isso foi possível graças a banda
de baixa latência do 5G. Como o pneu é o único ponto de
contato entre o veículo e a rodovia, a Pirelli está aperfeiçoando
essa comunicação do veículo com o motorista e com toda a
infraestrutura rodoviária. O Pirelli Cyber Tyre, equipado com
um sensor interno, no futuro, fornecerá informações relativas
ao modelo do pneu, quilômetros percorridos, carga dinâmica
e, pela primeira vez, situações de perigo potencial na superfície
das estradas, como presença de água e baixa aderência. Essas
informações permitirão que o carro adapte seus sistemas de
controle e assistência, melhorando de forma relevante os
níveis de segurança, conforto e desempenho. Além disso, esses
mesmos dados serão oferecidos para outros carros e para a
infraestrutura. Com o potencial do 5G, a Pirelli pode posicionar o

capa grupo pirelli

PORSCHE TAYCAN COM P ZERO ELECT

pneu em um contexto de comunicação mais amplo, que envolve
todo o ecossistema do transporte rodoviário, contribuindo
ativamente para o desenvolvimento de soluções e serviços para
o futuro da mobilidade e sistemas de direção autônomos. A
tecnologia está pronta para ser posta em prática no Brasil, assim
como em todo o mundo. Porém, ainda depende da cobertura 5G
em cada país para sair do papel.
Claudio - Comente sobre o processo de rotulagem de pneus e
qual a previsão de implantação no Brasil?
GP - Já temos no Brasil o processo de rotulagem de pneus
pelo Inmetro. Nele, o consumidor vê informações cruciais com
relação ao produto, como nível de eficiência no consumo de
combustível, nível de eficiência em piso molhado, ambos em
uma escala de A a G e, por último, o nível de ruído emitido pelo
pneu no contato com o solo, que é gravado na etiqueta em
decibéis. A Pirelli foi pioneira em lançar o primeiro pneu com a
etiqueta, o Cinturato P1 Plus, em 2015.
Claudio - Com o aumento das vendas pelas plataformas
digitais, como a empresa vem se adaptando à nova realidade e
como prevê o fechamento do ano 2020?
GP - A Pirelli está apostando muito nesse formato de compra.
Por exemplo, no Pirelli Garagem você pode efetuar a compra de
seu pneu de forma online, bem como no site da nossa revenda
própria, a Campneus. Ainda há outros parceiros comerciais que
também estão aderindo fortemente às vendas de forma remota.
Recentemente também fizemos parcerias com o Mercado Livre,
onde temos uma loja oficial.
Claudio - Como a Pirelli está adequando seus processos para
atender a demanda de pneus para os modelos eletrificados?
GP - Essa demanda está crescendo e já estamos prontos
para isso. A Pirelli tem um tipo de pneu específico para
carros elétricos, que é o Elect. Com ele, a Pirelli chegou a um
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denominador comum de quatro áreas: aderência extrema,
por causa do torque e potência instantâneas que um carro
elétrico tem, ainda mais se for um esportivo; baixa resistência
ao rolamento, pois o carro elétrico precisa ter uma grande
autonomia com a bateria; estrutura reforçada, pois hoje um
carro elétrico é mais pesado do que um similar à combustão
devido ao peso das baterias; e ser silencioso, pois em um veículo
elétrico, já que ele não tem som do motor, os outros pontos de
ruído se tornam muito mais evidentes. No mais, no processo
produtivo, ele não tem diferenciações em manufatura de um
pneu de um carro convencional.
Claudio - Quais as principais ferramentas de gestão que a
empresa vem aplicando para intensificar a fidelização do
consumidor em seus produtos?
GP - O TyreLife é uma grande ferramenta e que tem nos trazido
bons frutos. Implantado durante a pandemia da Covid-19, o
programa é uma proteção de até um ano aos pneus sem custo
que a Pirelli oferece aos seus clientes. Imagina poder comprar
o produto com a segurança de que, caso venha a ocorrer algum
dano acidental e irreparável, o mesmo será substituído? É isso
que estamos entregando ao consumidor. Vale conferir nossa
gama participante no site da Pirelli e regulamento para poder
usufruir do benefício dentro da rede oficial Pirelli.
Claudio - Quais são os principais modelos de pneus
comercializados no mercado brasileiro? Com o elevado preço
do dólar e euro, quais impactos para comercialização dos
produtos?
GP - A grande maioria dos produtos que comercializamos no
Brasil são fabricados internamente, então esse preço elevado do
dólar e euro impactou menos diretamente. O parque circulante
do Brasil ainda é de pneus até 15 polegadas, mas esse cenário
está mudando e os pneus High Value, de 18 polegadas para
cima, estão aumentando e tendo uma fatia maior do mercado.

capa grupo pirelli

Os pneus Pirelli Scorpion ATR projetados
para o Ford F-150 estão disponíveis em
dois tamanhos: 275/60 R20 e 265/70 R17.

Claudio - Qual expectativa da Pirelli em relação à economia
brasileira e quais os principais desafios?
GP - A pandemia, sem dúvida, afetou muitos setores da
economia e a Pirelli não vivenciou de forma diferente a
queda significativa da economia doméstica e da demanda,
principalmente com as paradas de produção das montadoras
que causaram impacto no segmento de pneus de equipamento
original. De toda forma, a prioridade da Pirelli foi, como sempre,
a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, de suas famílias
e da comunidade em que estamos presentes. Realizamos o
monitoramento constante da situação da Covid-19 em toda a
região da América do Sul e demos prioridade aos canais que
garantem uma comunicação aberta e dinâmica com todos os
mais de oito mil funcionários, envolvendo, inclusive, as famílias
como fator chave para a promoção de uma campanha interna de
prevenção eficaz. Tudo isso embasado por um plano operacional
conduzido por nossos profissionais das áreas que cuidam tanto
do serviço médico quanto de saúde e segurança sanitária do
trabalho. Neste sentido, realizamos a gestão de um programa
de integração vertical e recíproca com todos os stakeholders
para mitigar o impacto na cadeia produtivo-comercial em
um contexto altamente volátil. Não podemos esquecer que
fabricamos produtos essenciais para a rotina da população, que
equipam ambulâncias, viaturas e meios de socorro à serviço da
gestão sanitária da pandemia.
Claudio - Quais ações a Pirelli está tomando para redução das
emissões de CO²?
GP - A Pirelli acabou de ser novamente confirmada como
líder mundial em sustentabilidade no setor de Automóveis
& Componentes nos índices Dow Jones Sustainability World
e Europe. Este foi um resultado da revisão anual de índices
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conduzida pela S&P Global por meio da SAM. Obtivemos uma
pontuação total de 84 pontos, em comparação com uma média
do setor de 35. Essa confirmação da liderança mundial da Pirelli
nos índices Dow Jones reconhece, mais uma vez, o valor de
integrar a sustentabilidade à estratégia de desenvolvimento da
nossa empresa. O compromisso constante com a melhoria de
desempenhos econômico, social e ambiental, junto de toda a
cadeia de valor, desde a seleção de fornecedores até a garantia
de saúde e segurança no ambiente de trabalho, respeito ao meio
ambiente à sustentabilidade de novos produtos, são essenciais
para o nosso modelo de negócios que visa criar valor para todos
os seus acionistas.
Claudio - Quais as principais metas para os próximos dois anos?
GP - A Pirelli já está presente no País há mais de 90 anos, o que
nos dá a experiência para entender que temos as condições
estruturais necessárias para enfrentar e superar este cenário o
mais brevemente possível. Do nosso lado, não ficamos parados
um momento sequer, dando todo o apoio necessário para
os nossos colaboradores, seguindo todos os protocolos da
Organização Mundial de Saúde (OMS), assim como know-how e
melhores práticas do mercado adquiridas pelo enfrentamento
deste cenário em outras partes do mundo, que trabalham na
fabricação de um produto com alta tecnologia e valor essencial
para a sociedade. Os nossos consumidores estão no centro das
nossas ações e, por isso, a Pirelli continua, sempre, olhando o
futuro com o pé no presente.

Mercedes-AMG A35

Mercedes AMG A35,
Pura provocação

O

Mercedes-Benz AMG A35 4MATIC foi
desenvolvido com o objetivo de ampliar o
portfólio de modelos da AMG e conquistar
clientes jovens que buscam design e esportividade,
juntamente com um desempenho superior e
características de dirigibilidade inspiradoras.

Por Felipe Alchorne
Um apaixonado por direito
e carros esportivos

Se você gosta da sensação de ter um carro forte,
pronto para te fazer sorrir, esse superesportivo vai
te provocar. Equipado com um novo motor de dois
litros turbo e quatro cilindros fabricado em série,
que entrega uma potência máxima de 306 cv e até
400 Nm de torque. Além do motor, uma grande
vantagem do A35 AMG é que, desde o início dos
processos de desenvolvimento, as tecnologias são
elaboradas em conjunto com o veículo. Da mesma
forma, elementos importantes da família Classe
A, como os itens de segurança ativa e passiva e
características de utilização diária foram mantidos,
além de ter possibilitado injetar o DNA da AMG em
cada detalhe. O resultado pode ser experimentado
na forma de uma autêntica condução de alta
performance.
A alta potência e torque, combinados com a
transmissão integral AMG 4MATIC, feita para alto
desempenho, levam o modelo a um comportamento
dinâmico excepcional: o A35 AMG acelera de 0 a
100 km/h em 4,7 segundos e sua velocidade máxima
é 250 km/h (limitada eletronicamente). Além da
potência, o novo sistema de propulsão apresenta
reação espontânea aos comandos do pedal do
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acelerador, alto poder de tração (torque máximo
de 400 Nm a partir de 3.000 rpm), uma resposta
extremamente rápida e um som emocionante do
motor. O cárter feito de alumínio fundido por injeção
de alta resistência, diminui o peso do veículo onde
mais importa para a dinâmica de condução. Além
disso, um turbo compressor com tecnologia twinscroll (duas entradas independentes para os gases
de exaustão na turbina) permite uma elevação mais
rápida da pressão de alimentação, provocando o
crescimento mais ágil do torque a partir de baixa
rotação com um forte aumento de potência em altas
rotações.
Já o sistema de escapamento esportivo AMG
traz de série um flap de exaustão controlado
automaticamente. Dependendo do modo de condução
selecionado, o escapamento esportivo AMG emite
um fascinante som ou uma partida silenciosa. A
transmissão com dupla embreagem AMG SPEEDSHIFT
DCT 7G também contribui para a personalidade ágil e
dinâmica do novo Mercedes-Benz AMG A35 4MATIC.
As relações das marchas foram configuradas para
que o condutor experimente uma aceleração rápida,
combinada com mudanças de marchas precisas e
ótimos engates nas trocas ascendentes. Após um
fascinante teste no AMG A35, a única forma de
descrever a sensação de pilotagem e da perfeita
engenharia alemã da Mercedes-Benz é: Do caxxlho!

audi q3

audi q3

conceito de espaço
por claudio barreto

O

Audi Q3 mede 4.484 milímetros de comprimento e 1.849
milímetros de largura. Com essas dimensões se posiciona
no segmento superior dos SUVs compactos. Podemos
destacar a divisão de espaço variável, com bancos traseiros
corrediços de série e podem ser movidos para frente em 150
milímetros, dando mais espaço para joelhos, cabeça e cotovelos.
Os passageiros do banco de trás têm a opção de apoio para
descansar o braço e acomoda dois porta-copos, os encostos
podem ser inclinados.
O porta-malas com 530 litros, maior da categoria. Dependendo
da posição dos bancos e encostos, a capacidade do
compartimento de bagagem aumenta de 530 para 675 litros.
Com os encostos totalmente rebatidos, o volume salta para
1.525 litros. O assoalho do porta-malas ainda pode ser ajustado
em dois níveis, o que facilita a inclusão de bagagens pesadas ou
para armazenamento da tampa do bagageiro.
Na parte frontal, a grade com desenho octogonal, incorporando
a linguagem de design da família Q. Nas laterais, a linha de
ombro fornece uma impressão ainda mais atlética e robusta
sobre os arcos das rodas. Suportadas por um longo aerofólio
de teto, que também acompanha o vidro traseiro na lateral,
as colunas C têm inclinação acentuada na linha da carroceria e
criam uma aparência de impulso à frente.
Visto de trás, os faróis chamam a atenção pelo tamanho e se
dividir entre a carroceria e a tampa do porta-malas. Ao todo
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podem ser escolhidas nove cores externas: Branco Ibis, Laranja
Pulse, Prata Florete, Cinza Cronos, Preto Mito, Cinza Nano,
Branco Geleira, Azul Cosmos e Vermelho Tango.
Com motorização 1.4 gasolina de quatro cilindros com injeção
direta e turbocompressão, que entrega potência de 150cv e
250Nm de torque. A transmissão é de dupla embreagem S
tronic, que proporciona mudanças rápidas das seis marchas. O
motorista pode ainda variar as características do Audi Q3 por
meio dos cinco modos de condução disponíveis no Audi Drive
Select: de grande conforto até opção altamente eficiente para
esportividade, que influencia na resposta do acelerador.

PARABÉNS A AUDI PELAS CONQUISTAS
“A Audi recebeu oito dos mais importantes prêmios da
imprensa automotiva brasileira. Reconhecimentos importantes
para a montadora de luxo que realizou a maior renovação de
seus carros nos últimos dois anos.
Foram nada menos do que 20 lançamentos nesse tempo, com
modelos que conquistaram clientes em todo o país, seja pelas
inovações, seja pela esportividade. São prêmios como esses que
demonstram o forte compromisso da marca em trazer sempre o
melhor para os nossos clientes”, Audi do Brasil.

Volkswagen Nivus

O Volkswagen Nivus é o
“Carro do Ano 2021”
por claudio barreto

O

design inovador, tecnologia e excelente custo-benefício
levou o prêmio de Carro do Ano 2021, eleito pela revista
especializada automotiva AUTO ESPORTE.
“Desde o início, definimos que o design do Nivus precisaria
ser inovador, atraente e ao mesmo tempo funcional”, revela
José Carlos Pavone, Head de Design da Volkswagen para a
América Latina. O modelo com design crossover e com linhas
marcantes de cupê agradou os brasileiros, desenvolvido pela
Volkswagen América do Sul e produzido na fábrica Anchieta, em
São Bernardo do Campo (SP), para comercialização no mercado
latino-americano. O modelo chegou para “nos hemanos” em
novembro desde ano, no primeiro semestre de 2021 chegará para
os demais mercados sul-americanos e no segundo semestre será
apresentado a Europa.
“O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul. É o
primeiro modelo desenvolvido na região e que será produzido
e comercializado também no mercado europeu, um dos mais
competitivos do mundo”, afirma Pablo Di Si, Presidente e CEO
da Volkswagen América Latina. “Desde 2017, renovamos por
completo o nosso portfólio, na maior ofensiva de produtos da
história da Volkswagen na região. O Nivus inaugura na América do
Sul também o nosso New Brand Design. É muito mais do que um
novo logo da marca. É uma atitude de marca, com novas cores,
mais próxima das pessoas”, destaca Di Si.
“Na lateral, o Nivus tem um perfil cupê bastante característico. As
proporções e os volumes definem um caráter atlético e moderno.”
As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os
protetores de para-lamas pronunciados também contribuem para
um conjunto harmonioso, com pegada esportiva e vibrante.
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Pavone, que começou os primeiros sketches do Nivus há cerca de
quatro anos, explica que a parte frontal do Nivus traz o típico DNA
de design da Volkswagen. “Os faróis são conectados com uma grade
bastante dominante e com a linhas marcadas no capô, que definem
o caráter robusto ao carro”. Os faróis de LED, o DRL (daytime running
light) de LED e os faróis de neblina também de LED conferem uma
identidade visual única para o Nivus, com iluminação precisa e eficiente
em todas as condições de uso. Na grade, o novo logo da Volkswagen
está mais simples e bidimensional. E faz sua estreia no Nivus, como o
primeiro modelo na região América do Sul.

blindados

Brasil é líder no mercado de veículos
blindados per capita no mundo

O
por Maria do Carmo Veras
Diretora da Terra Magazine

s dados mais recentes sobre
blindagem mostram que o segmento
segue em ascensão, tornando Brasil
líder mundial. Alguns modelos premium
já vêm blindados de fábrica, mas a grande
maioria dos consumidores precisam buscar
por um serviço terceirizado.
Com quase 70% do total das vendas de
veículos blindados no país, o estado de São
Paulo tem a maior concentração, tendo
em vista o tamanho da frota circulante. A
tendência de crescimento do mercado de
blindagem é acentuada, principalmente no
cenário pós-pandemia.
Nos últimos anos o segmento apresenta
bastante novidades nos materiais de alta
performance, tanto os vidros blindados
quanto as mantas balísticas, que reduziram
significativamente o peso agregado da
blindagem aplicada no veículo, com ainda
mais segurança e proporcionando uma
condução mais próxima do original. A
vantagem é permitir que qualquer tipo de
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veículo possa ser blindado, mesmo aqueles
com menos potência e tamanho.
A faixa de idade são pessoas acima de 40
anos, que correspondem 57% do total de
usuários do sexo masculino e cerca de
43% feminino que tem a preocupação em
investir neste tipo de solução de segurança
para o seu dia a dia.
No Brasil, o nível máximo de blindagem
permitido pelo Exército para uso civil é
o nível lll-A, utilizado em mais de 90%
dos veículos blindados. Para garantir a
segurança de seus ocupantes, um blindado
deve ter carroceria e habitáculo protegidos.
Com isso, a importância do cliente escolher
uma blindadora que tenha know-how
no mercado, tecnologia e mão de obra
qualificada para prestação dos serviços
de blindagem, garantindo a segurança e
integridade dos clientes dentro do veículo
mediante qualquer situação de risco.

eurovia renault

prêmios renault 2020

A Renault foi eleita a montadora
com “Melhor Pós-Venda” no
prêmio Carro do Ano 2021
da Autoesporte. A premiação
em formato híbrido (virtual e
presencial) aconteceu ontem à
noite em São Paulo.
Em parceria com o Reclame Aqui,
esse prêmio abrange o resultado
da montadora que melhor se
relaciona com o cliente. Foi feito a
partir de um estudo de 12 meses
que levou em consideração:
reputação da marca, a resposta da
empresa a questionamentos dos
clientes, se eles voltariam a fazer
negócio com aquela empresa, a
solução de seu problema e a nota
que o cliente dá ao negócio.
“Esta conquista é resultado
de uma série de ações que
implementamos para tornar a
vida do cliente mais fácil e trazer
mais confiança para o consumidor,
comprovando que estamos
seguindo com consistência no
caminho certo, onde o cliente
encontra na nossa Rede de
Concessionários um serviço de
qualidade por um preço justo”,
explica Ricardo Gondo, presidente
da Renault do Brasil.

A Renault do Brasil foi premiada
pelo segundo consecutivo
como a melhor empresa no
setor de Veículos e Autopeças
no Prêmio Estadão Empresas
Mais, promovido pelo Estadão
em parceria com a Austin Rating
e a FIA (Fundação Instituto de
Administração).

O Instituto Renault, responsável
pelas ações de responsabilidade
socioambiental da Renault
no Brasil e que completou 10
anos de atuação neste ano, foi
eleito como a “Melhor Ação de
Responsabilidade Social” do Top
Car TV 2020.

“O prêmio comprova a qualidade
das nossas práticas de gestão,
resultado que só é possível atingir
com um time engajado. Seguimos
nesse trabalho diário e em time
para oferecer produtos e serviços
de qualidade aos nossos clientes
e, ao mesmo tempo, a melhora
contínua da competitividade
da nossa empresa” diz Ricardo
Gondo, presidente da Renault do
Brasil.

Criado em 14 de setembro de
2010, o Instituto tem o propósito
de contribuir de forma positiva
na sociedade, transformando
potenciais em possibilidades
reais de progresso para pessoas
e comunidades. A instituição
atua por meio da educação,
do desenvolvimento social e
da sustentabilidade ambiental,
realizando movimentos para
diminuir distâncias e promover
transformações na sociedade.

O Prêmio Estadão Empresas
Mais 2020 analisou os balanços
de 3.150 empresas, no período
de 2016 a 2019. Dessa lista, saiu
uma lista de 1.500 empresas que
foi submetida à metodologia do
Coeficiente de Impacto Estadão.
E dali derivaram os rankings por
setor, região, grupos, melhor
empresa, alto desempenho e
altíssimo impacto.

“Estamos muito felizes com mais
esse reconhecimento da imprensa
especializada. Cada iniciativa
que desenvolvemos por meio do
Instituto Renault carrega o desejo
de transformação e seguimos
atuando para transformar a vida
de milhares de pessoas”, afirma
Caique Ferreira, vice-presidente
do Instituto Renault e diretor de
comunicação da Renault do Brasil.
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O Renault Master foi eleito o
campeão geral na categoria
“Utilitário de carga” na 6ª
edição da certificação Selo
Maior Valor de Revenda –
Veículos Comerciais da Agência
AutoInforme, em parceria com
Textofinal de Comunicação. O
modelo, que registrou apenas
7,2% de depreciação no período
de três anos de uso, também
venceu na categoria furgão.
“Esse prêmio vem em um dos
melhores momentos da história
do Master. Estamos fechando
o sétimo ano na liderança do
segmento. O nosso pós-venda é
um dos diferenciais do Master,
com uma ótima disponibilidade
de peças para o negócio do
cliente não parar e com preços
muito competitivos. Tudo isso
gera confiança e valorização do
Master no mercado de veículos
usados”, explica Alex Dias, diretor
de Venda a Empresas da Renault
do Brasil.

ford territory

Ford Territory
Conectividade
de última geração
por claudio barreto

O

Territory é o único entre seus concorrentes diretos que
possui um modem embarcado para acesso e comando
remoto do veículo, usando o aplicativo FordPass no
celular e o novo sistema FordPass Connect, que permite travar
e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado,
checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e
localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de
funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar
acesso ao manual do proprietário digital.
Sua central multimídia SYNC Touch, desenvolvida exclusivamente
para o Brasil e América do Sul, tem a maior tela da categoria,
de 10,1”, modos de exibição personalizados sendo a única que
oferece conexão sem fio com Apple CarPlay. O modelo vem com
carregador por indução para celular no console, com tecnologia
“Qi” que permite dois modos automáticos de carregamento.
O Ford Territory vem equipado de série com os itens de
segurança: seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e
tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, sensor
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de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas
quatro rodas com ABS, aviso de uso do cinto de segurança para
o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor
interno eletrocrômico. O modelo 2021 vem em duas versões,
SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a
gasolina, de 150 cv, e transmissão automática CVT, com relação
continuamente variável, otimizada para o estilo de condução
dos brasileiros, com respostas mais rápidas que favorecem a
performance. Ela tem escalonamento suave e conta com a opção
de trocas manuais com oito marchas simuladas.
A versão Titanium vem equipada com mais tecnologias de
assistência ao motorista, com recursos que aumentam a
confiança, o conforto e o prazer de dirigir. A câmera 360°
com visualização panorâmica é um item exclusivo entre os
competidores diretos que permite acompanhar tudo o que
acontece em torno do veículo, aumentando a segurança em
situações como saída de garagens.
O piloto automático adaptativo com Stop & Go permite
selecionar a velocidade e quatro níveis de distância do veículo à
frente. A função Stop & Go freia o veículo totalmente quando o
trânsito para e volta a acelerar automaticamente em paradas de
até três segundos, aumentando o conforto em viagens.
Possui alertas de colisão frontal com frenagem automática, saída
de faixa e ponto cego, estacionamento automático e os faróis
com acendimento automático são outros recursos que ajudam
o motorista a dirigir com mais conforto e segurança. É equipado
também com painel de instrumentos inteligente, totalmente
digital, com tela colorida de 10” que pode ser personalizada em
três temas.

edição comemorativa

JCW Paddy Hopkirk, o
resgate de uma lenda

C
Por Felipe Alchorne
Um apaixonado por direito
e carros esportivos

omemorar o triunfo de um carro parece
estranho, mas nenhum lançamento encerra o
ano em grande estilo e com tanta expectativa
quanto a edição especial MINI John Cooper Works
Paddy Hopkirk, que celebra o primeiro clássico que,
no inverno de 1964 tornou-se lendário no Rally de
Monte Carlo. Nessa época, o veículo era a aposta
pouco provável para conquistar o grid, porém,
fez bonito e venceu de maneira extraordinária
em meio a uma pista castigada por uma nevasca.
Graças ao brilhante desempenho do piloto norteirlandês Paddy Hopkirk e seu co-piloto inglês Harry
Liddon. Dirigindo o pequeno carro britânico de
número 37, a dupla partiu de Minsk (Bielorrússia)
numa aventura única da prova, formada só por
supercarros como Porsches, Ferraris e BMW. Com
isso, o modelo se transformou em um ícone do
automobilismo e elevou o seu condutor ao mais
ilustre dentre os pilotos de todo o Reino Unido até
então.
O estilo típico de condução do Mini, o “go
kart feeling”, continua sendo uma referência
no mundo dos esportes no que concerne a
desempenho, design e equipamentos. A disputa
ficou no imaginário dos apaixonados por rally e por
automóveis e, por isso, a chegada ao Brasil de uma
versão especial e limitada do John Cooper Works
Paddy Hopkirk é bastante comemorada. Em 1964,
o Cooper S conquistou a primeira de três vitórias
e, agora, mais de cinco décadas recebemos apenas
15 unidades por meio de
reserva, produzidas em
Oxford, na Inglaterra.
Essa versão comemorativa
utiliza motor 2.0 turbo
(TwinPower Turbo 2.0L)
de quatro cilindros com
propulsor 231 cavalos
de potência e 32,8 kgfm
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de torque entre 1.450 e 4.800 rpm. Aliado
ao câmbio automático de oito velocidades,
apresenta velocidade máxima de 246km/h,
sistema de escapamento esportivo e chassi
baseado em modelo com sistema de freio
esportivo e rodas de liga leve de 17 polegadas.
Do seu nascimento até os dias atuais, o conceito
esportivo é reforçado pelo alto desempenho dos
motores e o estilo desses carros da família John
Cooper Works, empresa de carros de corrida
GP2.
Um dos grandes destaques da marca criada
pelo engenheiro John Cooper, que foi convidada
pela British Motor Company, é a referência por
uma melhor motorização, equipamentos mais
esportivos e design mais agressivo. Isso ficou
evidente desde os seus primórdios como a
primeira equipe a construir um mono volume,
com um motor central na parte traseira, para os
campeonatos mundiais. E, agora, seu ineditismo
e triunfo consagra essa fusão de interesses e de
conceitos em um carro com assinatura esportiva,
espaçoso e atributos avançados. Além de ser
dotado de mecânica impressionante, o avançado
conjunto de tecnologias embarcadas também
se tornou característica da marca com detalhes
como o MINI Excitement Package e os sistemas
de Concierge, Navegação Inteligente e Comfort
Access. Ninguém previu que John Cooper e
o icônico clássico Mini levariam a bandeira
quadriculada, contra todas as probabilidades.
O “feisty underdog” conquistou o mundo do
automobilismo pela tempestade, dominando
os oponentes com seu manuseio ágil e layout
inovador do motor e das rodas.

