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por claudio Barreto
editor terra MagazinE | dirija auto

O Rally é a modalidade automobilística mais antiga do 
mundo, surgiu do encontro de amigos que tinham carros 
a vapor que tiveram a ideia de criar uma competição 

durante seus encontros, planejaram o local de largada, chegada 
e definiram os itinerários a serem percorridos. Foi daí que surgiu 
o nome rally, que em inglês significa reunião. Com a oficialização 
da primeira prova em 1894 entre as cidades de Paris e Rouen. 
Em 1911 foi realizado o 1º Rally de Monte Carlo, que hoje é a 
tradicional prova do Campeonato Mundial disputado desde 
1968.
 
Essa modalidade é disputada em vias públicas ou privadas 
com veículos de produção modificados ou especiais, como 
automóveis, pick-ups, motos e caminhões, não sendo disputado 
em autódromos, mas em um formato ponto-a-ponto no qual 
os participantes e seus navegadores (co-pilotos), que pilotam 
entre pontos de controle determinados (estágios), partindo em 
intervalos regulares a partir de um ou mais pontos de partida. 
Os Ralis podem ser vencidos por percorrer o trecho em menor 
tempo possível (Rally de Velocidade), por percorrer o trecho dos 
estágios mais próximo possível de um tempo predeterminado 
(Rally de Regularidade) ou por completar o número de voltas 
antes.
 
No Brasil temos o campeonato Rally dos Sertões que acontece 
anualmente com duração de dez dias, classificado como a maior 
prova de rally do país. As quatro primeiras etapas geralmente 

são válidas no campeonato Rally Cross Country. A nível mundial 
se destaca o Rally Dakar como a prova mais longa de rally e a 
mais desafiadora do mundo, sendo disputada fora de pistas, 
geralmente atravessando campos e desertos. 
 
Entrevistamos com exclusividade o piloto brasileiro, Jean 
Azevedo da equipe Honda Racing, um dos principais nomes 
do Rally brasileiro e o maior vitorioso do Rally dos Sertões 
com título de heptacampeão. O piloto tem mais de 30 anos 
de carreira e mais de 80 títulos conquistados ao longo de 
sua trajetória profissional, acumula dez anos vencendo o 
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, reconhecido 
como um dos melhores pilotos de moto do Rally Dakar, com 18 
participações. Jean também participou dos ralis na categoria 
carros, é tricampeão Brasileiro de Rally Cross Country (2008, 
2009 e 2010) e conquistou o título de melhor estreante no 
Dakar em 2009. Em 2010 recebeu o Capacete de Ouro, prêmio 
da comunidade automobilística. Fora das pistas de competição, 
o piloto é instrutor de treinamentos para pilotagem de carros, 
motos, ministra cursos e palestras em sua escola, a “Jean 
Azevedo Off Road School”. 
 
O motociclismo sempre esteve presente na vida de Jean 
Azevedo, “com 5 anos de idade ganhei minha primeira moto, 
meu pai era um aventureiro que adorava motos. Mas foi 
acompanhando meu irmão mais velho, André, que era piloto 
profissional nos treinos e competições que me interessei pelo 
motociclismo”, comenta Jean. Iniciou sua carreira como piloto 
aos 11 anos na modalidade motocross, passou por várias 
categorias da motocross, enduro, mas sempre tendo como 
objetivo o rally. “O piloto de rally enfrenta diversos desafios, 

Foto: Victor Eleuterio Costa - MundoPress
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precisa saber navegar e administrar as provas que são longas. 
Quando completei 18 anos ingressei para o rally, conciliando a 
participação em outras categorias, em 2002 fiquei apenas na 
modalidade Rally”, explica. 
  
Claudio Barreto - As motos de competição a cada dia com mais 
tecnologia embarcada para performance e segurança. Como é 
sua preparação física e mental antes das competições? 
 
Jean Azevedo - As motos evoluíram bastante, quando comecei 
há muito tempo atrás na década de 80, acompanhei toda essa 
evolução. Em 2012, foi limitada a cilindrada para 450cc no 
Rally. Antes tinha as motos de alta cilindrada competindo, e 
até então as 450cc não eram tão desenvolvidas tecnicamente 
para a modalidade, a tecnologia chegou em 2011, até hoje 
em dia as motos de 450cc são rápidas como eram as de altas 
cilindradas no passado. E para pilotar essas motos por tanto 
tempo, por vários dias e horas, motos mais pesadas por carregar 
um tanque de combustível maior, a preparação física e mental 
é fundamental. Realizo um trabalho fora das competições para 
poder estar bem fisicamente e mentalmente. A preparação física 
do piloto é super importante para o controle da moto e para 
conseguir administrar todas as situações que passamos durante 
a competição. O piloto de rally sempre vai ter dificuldades, 
surpresas e aquele que conseguir resolver o mais rápido possível 
os problemas, sai vencedor.  
  
Claudio - Quais os principais desafios e dificuldades na 
pilotagem e navegação na competição do Rally Dakar e Rally 
dos Sertões?
 
Jean - Na categoria motos, o piloto também é navegador 
ao mesmo tempo, uma dificuldade extra. Quando iniciamos 
queremos andar rápido demais, e acabamos errando o caminho, 
depois andamos devagar demais para acertar o caminho. Mas 
com o tempo e a experiência na prova conseguimos ajustar 
essa parte, conseguindo pilotar e navegar ao mesmo tempo. 

Mantendo o ritmo alto para poder conseguir vencer a prova, 
porque não adianta ir rápido demais. Vale a pena perder alguns 
segundos estar no caminho certo, do que ir rápido demais e 
perder minutos no caminho errado.
 
Claudio - Qual competição foi a mais difícil e descreva sobre a 
situação que você passou.
 
Jean - São várias, todas as competições são difíceis. Seja o 
campeonato brasileiro Rally dos Sertões ou Rally Dakar, mas com 
certeza o Dakar é uma prova diferenciada, já participei 18 vezes, 
10 delas foi na África que foi uma das provas mais complicadas 
do que na América do Sul. A prova na Arábia Saudita não 
conheço, mas o que acompanho, não deve ser tão complicado 
como na África, até porque no passado tinha menos tecnologia e  
menos informação tornando mais difícil.  
O Dakar africano foi onde passei situações difíceis, teve um 
campeonato que fiquei perdido, e na época não tinha a 
tecnologia de navegação que temos hoje por GPS, era bastante 
complicado a gente se perdia mais do que hoje. Em 1998 na 
minha terceira participação tive que dormir no deserto com 
problema mecânico, e a equipe não tinha como resgatar o 
piloto, que dependíamos do carro da organização que se chama 
“caminhão vassoura”, onde fiquei quase 24 horas no deserto em 
uma região bem inóspita no meio da Mauritânia. 
  
Claudio - Como você administra o tempo com os treinos para 
as competições, administração do centro de treinamento Jean 
Azevedo Off Road School e ministrar palestras e workshops?
 
Jean - Tenho que administrar bem meu tempo para poder 
ter foco nos treinos, na escola Azevedo Off Road School, nas 
palestras que ministro, whokshop e demais compromissos 
junto com a Honda para que uma coisa não atrapalhe a outra. 
Lógico que meu foco é a preparação para as competições, 
algumas vezes tenho que abrir mão de outros eventos para 
focar nos treinamentos e nas provas. Tenho o Rogério que 
trabalha comigo, meu braço direito que cuida dos cursos e das 
expedições. As palestras e workshops alinho minha agenda junto 
com a Honda para não atrapalhar os treinamentos e dar atenção 
aos demais compromissos e que tudo caminhe sempre em 
harmonia. 
 
Claudio - As novidades implementadas no Rally Dakar 2021, 
como a obrigatoriedade do macacão com airbag para todos 
os pilotos, a permissão para uso de apenas 6 pneus durante 
toda a prova para reduzir a velocidade e priorizar a navegação. 
E a instalação do alarme sonoro em cada moto, onde a torre 
de navegação aciona quando o piloto se aproxima das zonas 
de perigo. Comente sobre a implantação dessas medidas de 
segurança.
 
Jean - Essas medidas de segurança que foram implementadas 
no Dakar 2021, acho que a maioria foram importantes para 
segurança do piloto, como já participei de provas lá atrás 
onde as motos eram bem mais pesadas, carregava muito mais 
combustível, a velocidade era muito mais alta no deserto, 
e com muito mais riscos. No passado houve mais acidentes 

Foto: Claudiney Sandro MundoPress

capa jean azevedo



4 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

capa jean azevedo

com fatalidades do que hoje. Acho super importante a 
obrigatoriedade de equipamentos de segurança para o piloto 
para diminuir os riscos. O macacão airbag acho que é muito legal 
e importante, demorou um pouco para chegar na modalidade, 
pois já vem sendo usado há algum tempo na motovelocidade. 
O uso de apenas 6 pneus, discordo porque o piloto “acaba não 
tirando a mão”, anda com pneus mais desgastados, aumentando 
mais os riscos de acidentes. Não sou a favor dessa regra, acho 
que tem que manter um jogo de pneus por dia. Usar apenas 
6 pneus para fazer 12 etapas é arriscado demais, coloca o 
piloto mais em risco do que protege. O alarme sonoro na 
zona de perigo ajuda, pois às vezes o piloto pode estar vindo 
muito rápido e passar em trechos com três curecas que requer 
atenção. A organização do evento, a própria FIM (Federação 
Internacional de Motociclismo) estão empenhadas e constante 
evolução em busca de redução dos riscos de acidentes.
  
Claudio - Há 28 anos acontece no Brasil um dos maiores 
eventos do planeta, o Rally dos Sertões. Comente sobre as 
principais evoluções (tecnologia das motos, organização do 
evento, e navegação).
 
Jean - Estou no Rally dos Sertões praticamente desde o começo, 
iniciei em 1994, em 1995 venci pela primeira vez. Acompanho o 
crescimento e como a prova se tornou importante no calendário 
mundial.  
Teve alguns anos que foi etapa do mundial, outros anos sem 
participar, porém em 2021 voltou a fazer parte do calendário. 
Hoje em dia as motos evoluíram demais e a organização vem 
acompanhando, profissionalizando a prova cada vez mais, não 
só na parte da competição e também na área social com SAS 
(saúde, alegria, sertões), um programa que ajuda muitas áreas 
carentes. É uma prova que hoje considero, a segunda prova 
do mundo. Os sertões tem como objetivo ser a maior rally 
do mundo para 2022, torço bastante para que isso aconteça, 
temos um país que é privilegiado com condições diferentes, 
conseguimos fazer uma prova grande aqui dentro. Tem tudo 
para crescer a cada ano, pois os Sertões pra mim é a prova 
mais prazerosa, já participei o Dakar várias vezes, etapas do 
mundial. Mas se for falar em dificuldades, o Dakar por ter maior 
quilometragem, ser disputada no deserto, ter mais dias de 
prova, acaba sendo um pouco mais difícil, mas como prazerosa 
não tem outra no mundo como o Rally dos Sertões.

Claudio - Na sua trajetória profissional, houve um plano de 
carreira?  Qual orientação e sugestão para a nova geração dos 
pilotos de rally? 

Jean - Estou há muitos anos como piloto profissional e graças a 
Deus consegui desde o começo com muito treino e dedicação 
seguir um plano de carreira que montei, lógico que com altos 
e baixos dando um passo para atrás para conseguir dois para 
frente, dentro das possibilidades e investimentos que consegui 
para atingir praticamente todas as metas. A única meta que não 
consegui atingir foi vencer o Dakar na classificação geral, que 
não dependia apenas de mim,  tiveram outros fatores. Como 
piloto estava pronto para vencer a prova, mas faltou juntar tudo 
na hora certa e no momento certo. Estou feliz com tudo que 
conquistei ao longo de minha carreira, meu plano funcionou 
muito bem até hoje. A orientação que passo para a nova geração 
é que acredite em você sempre, trabalhe muito porque nada 
vem de graça. A profissão de piloto profissional não é fácil, tem 
que acordar todos os dias motivado para treinar. Trabalhe duro 
que um dia você chega lá.  

Claudio - Cite alguns projetos pessoais e profissionais para o 
futuro.
 
Jean - Em 2021 completo 47 anos de idade são muitos anos 
de carreira. Já penso no meu futuro fora das competições, 
hoje tenho uma parceria com a Honda, desenvolvo trabalho 
não só como piloto, mas também como embaixador da marca. 
Pretendo quando tomar a decisão de parar nas competições de 
continuar envolvido com a marca como embaixador, lançamento 
de produtos, palestras, workshop, manter o nome Jean Azevedo 
e toda história vinculada com a Honda. 
 
Além dos cursos que ministro para o pessoal do Big trail, manter 
as expedições com o Jean Azevedo Off Road School. Enfim, 
tenho vários planos traçados para o futuro. 
Em 2021, continuo acelerando em busca de mais resultados 
para equipe Honda, tendo como  meta tentar o oitavo título na 
classificação geral do Rally dos Sertões.

Tunico Maciel, Gregório Caselani, Dário Júlio (chefe de equipe), Jean Azevedo e Bissinho Zavatti.
Foto: Gustavo Epifanio - MundoPress
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ducati Multistrada 950 S

A nova Ducati Multistrada 950S chegou com alto nível de 
tecnologia embarcada e alguns recursos da irmã mais 
velha, a Multistrada 1260S. A motorização manteve a 

mesma da versão anterior, a transmissão de seis velocidades 
ganha Quick Shift up & down (DQS) que permite a troca de 
marchas sem o uso da embreagem, passagens de marcha sem 
a necessidade da embreagem, somente a primeira marcha 
para sair, a partir da segunda você vai usar somente o pedal, 
reduzindo o tempo de troca de marcha e gerando mais 
conforto.  Outro fator interessante, é o piloto automático, que 
na versão anterior não tinha. O modelo conta ainda com sistema 
ótico full-LED com Ducati Cornering Lights, um sistema que 
acende LEDs do farol conforme a inclinação da moto durante 
curvas. Novo painel de instrumentação TFT de 5’’ colorido, 
sistema Hands Free, Cruise Control e controles retroiluminados 
no guidão. 
 
Equipada com a nova Unidade de Medição Inercial Bosch de seis 
eixos (6D IMU), Vehicle Hold Control (VHC) para arranques mais 
fáceis em subidas (especialmente com piloto, garupa e bagagem) 
e embreagem hidráulica.  Outro detalhe da nova versão é a 
suspensão semi ativa, que de acordo com o modo de condução 
que o piloto define (Touring, Esportivo, Urbano e Enduro) é 
muito simples alterar  os parâmetros de eletrônica, incluindo a 
suspensão.  
 
As rodas Raiadas, que comparados com as rodas de Liga, são 
muito mais resistentes, leves e permite que se use um pneu 
sem câmera,  uma das vantagem é baixar a calibragem do pneu 
quando necessário. 
 
Todo o conjunto óptico da moto é em LED, que dá melhor 
visibilidade para o condutor e para quem avista a moto.  Nas 

curvas, com a inclinação da moto, o LED que fica na ponta 
do farol, amplia o leque de iluminação da área e aumenta a 
visibilidade, gerando uma maior segurança. Nesse mesmo 
princípio, da inclinação, quando você dá a seta e faz o desvio 
de trajetória e retorna para posição vertical, ela já desliga a 
seta.  Outro ponto positivo das lâmpadas de LED é uma maior 
durabilidade. 
 
A Multistrada 950S está preparada para receber o Ducati 
Multimedia System (DMS) que também é compatível com o 
Ducati Link App, uma aplicação que permite ao utilizador ativar 
o “journey mode”, uma combinação do Load e Riding Mode, e 
personalizar os parâmetros de cada Riding Mode (ABS, Ducati 
Traction Control, etc) através do seu smartphone.  Além disto, a 
Ducati Link App também permite que os motociclistas gravem 
as suas performances e viagens, podendo partilhar as suas 
experiências de pilotagem.

TECNOLOGIA DE PONTA NA 
ducati Multistrada 950S

por claudio barreto

Motor
Testastretta 11º, bi-cilindrico com acionamento 
de válvulas desmodrômico,4 válvulas por cilindro 
com refrigeração líquida.

Cilindrada 937 cc | Potência 113 cv @ 9.000 rpm

Torque 9,6 Nm @ 7.750 rpm

Chassi Estrutura treliçada de aço tubular

Suspensão 
dianteira

Eletrônica invertida, Ø48mm controlada 
eletronicamente com auxílio da tecnologia Ducati 
Skyhook Evo (DSS)

Suspensão 
traseira

Totalmente ajustável, compressão eletrônica, 
retorno, amortecimento e ajuste de pré-carga 
controlados pelo Ducati Skyhook Suspension EVO 
(DSS) Evo, balança berço duplo.

Pneus Dianteiro - Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 
Traseiro - Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17

Freio 
dianteiro

2 Discos, 320 mm de diâmetro semi-flutuantes, 
monobloco Brembo, 4 pistões, cilindro mestre 
radial e Bosch Cornering ABS.

Freio traseiro Disco de 265 mm de diâmetro, pinça flutuante de 
2 pistões, com Bosch Cornering ABS

Peso seco 206 kg

Altura do 
banco 840 mm (ajustável 820 - 860 mm, como acessório)

Tanque 20 litros

Manutenção 15.000km ou 12 meses

FICHA TÉCNICA

https://www.instagram.com/p/CLKzpy8j2ci/
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Audi q7

Audi q8

Audi q5

Audi q3

Audi e-tron

conheça a linha de 
utilitários esportivos 
da audi

linha suv audi

Equipado com dois motores elétricos que rapidamente permitem acelerar 
o SUV de 0 a 100 km/h em 5,7s, tornando a performance no momento de 
arranque equivalente a de um esportivo. O novo sistema elétrico “Quattro” 
proporciona uma tração e dinâmica otimizadas em todas as situações, ou seja, 
perfeito para o dia a dia e extremamente seguro e ágil em off-road. O sistema 
quattro é acionado automaticamente sempre que necessário, distribuindo o 
torque conforme a situação e tornando a condução prazerosa em qualquer 
terreno.

Motorização alemã 1.4 TFSI, gasolina de quatro cilindros com 
injeção direta e turbocompressão, que entrega potência de 150 
cv e 250 Nm de torque. A transmissão é S tronic, de seis marchas. 
O controle de descida em ladeira mantém a velocidade pré-
estabelecida em situações íngremes. O motorista pode ainda 
variar as características do Audi Q3 por meio dos seis modos de 
condução disponíveis no Audi drive select: de grande conforto até 
opção altamente eficiente para esportividade. O sistema influencia 
a resposta do acelerador, esterçamento e características das 
mudanças da transmissão. Agilidade e desempenho dentro e fora da 
estrada.

Equipado com a tração quattro com tecnologia ultra, a qual 
direciona o torque exclusivamente para as rodas dianteiras 
em condições normais de direção. No momento em que a 
tração nas quatro rodas é necessária, duas embreagens ativam 
instantaneamente o eixo traseiro. O resultado é uma tração e uma 
estabilidade direcional incomparáveis. Além disso, o Audi drive 
select permite que o motorista ajuste as características do veículo 
através de uma variedade de modos.

Possui espaço para até sete pessoas, equipado com tecnologias de 
sistemas de assistência ao motorista e infotainment, uma experiência 
de condução envolvente, graças às soluções de tração integral quattro, 
suspensão pneumática, opcional. Em seu monitor de alta resolução 
de 12,3 polegadas, o Audi Virtual Cockpit totalmente digital fornece 
informações como a velocidade do veículo e a rotação do motor. Além 
da exibição convencional de instrumentos, também existem as opções 
“dinâmica” e “clássica”. Você pode controlar funções adicionais através 
da navegação opcional MMI plus com MMI touch.

Sofisticado como um coupé e versátil como um grande 
SUV, o Audi Q8 chega para representar a renovação 
tecnológica da Audi e ser o mais luxuoso integrante da 
família Q. Com interior generoso e sistema operacional 
de última geração, ele é a opção ideal para quem busca 
um utilitário robusto e elegante. Seu sistema de tração 
permanente quattro garante o desempenho em terrenos 
difíceis, enquanto o motor 3.0 TFSI com tecnologia 
híbrida leve desenvolve 340 cv de potência e torque de 
500 Nm.

https://www.instagram.com/audicenterrecife/
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A concessionária Pateo Hyundai  
classificada como a maior 
revendedora do Norte e Nordeste, 

inaugura mais uma unidade com os 
modelos HB20 e o SUV Creta, em Piedade 
na cidade de Jaboatão dos Guararapes. 
Com um atendimento diferenciado, 
qualidade nos serviços oferecidos, 
instalações modernas e confortáveis para 
os clientes.

Todas as unidades estão adaptadas ao 
padrão GDSI – Global Dealership Space 
Identity, com arquitetura e decoração de 
alto estilo, projetado com exclusividade 
por arquitetos europeus e coreanos, 
de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pela montadora, que ficam 
localizadas nas cidades de Recife, Olinda, 
João Pessoa, Salvador, Feira de Santana, 
São Luís e Manaus. 

Nova concessionária 
Pateo Hyundai Piedade 
Av. Ayrton Senna da Silva, 610 
Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE

Pateo Hyundai Olinda
Av. Pan Nordestina, 1003 

Olinda/PE

CONHEÇA A 
Pateo Hyundai 
em piedade

Pateo Hyundai

Pateo Hyundai Recife 
Estrada dos Remédios, 1700 
Ilha do Retiro, Recife/PE

Hospital de Aeronáutica 

avenida beira mar

Entre o Hospital de Aeronáutica e Shopping Guararapes

https://www.instagram.com/p/CLU9Nf9D89N/


https://www.instagram.com/euroviarenault/
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Motorização 1.6 SCe X-Tronic Flex - 16V
Cilindrada 1.597 cm³
Cilindros 4 em linha
Potência 120 cv (E) / 118 cv (G) a 5.500 rpm
Torque máximo 16,2 kgf.m a 4.000 rpm
Aceleração (0-100 
km/h)

13,1 s (E) | 14,5 s (G)

Velocidade máxima 169 km/h (E) | 168 km/h (G)
Transmissão Automática de 6 velocidades
Tração Dianteira
Direção Eletro-hidráulica
Pneus 215/60 R17
Consumo urbano 7,2 km/l (E) | 10,5 km/l (G)
Consumo na estrada 8,1 km/l (E) | 11,7 km/l (G)
Porta-malas (litros)  437  | Bancos rebatidos 1.235

Renault Captur 2021 Bose 1.6 CVT
captur bose

campanha 
troca fácil da renault

FICHA TÉCNICA

A campanha “Troca Fácil” da Renault traz uma 
supervalorização na troca do usado para 
compra do Captur Bose, motor 1.6CVT, câmbio 

automático, ano 2020 versão 2021, com desconto 
que pode chegar até a R$ 6 mil .  Na compra do carro 
zero, o cliente dá de entrada 30% do valor do veículo, 
mais 48 parcelas que cabem no bolso do consumidor, 
o último valor da prestação será o saldo residual do 
financiamento. A vantagem é que a última parcela pode 
fazer parte da negociação na troca do próximo carro 
zero.  
 
O primeiro capítulo da história do Captur iniciou em 
2011 na cidade de Genebra - Suíça, com a apresentação 
do carro-conceito de mesmo nome dentro da filosofia 
“Life”, onde a Renault criou seis carros diferentes – SUV, 
minivan, esportivo, hatch, compacto e furgão – para seis 
fases distintas da vida de uma pessoa. O conceito foi 
uma das atrações no Salão do Automóvel de São Paulo 
em 2012, que inspirou a criação do Captur europeu, em 
2013. 
 
O passo seguinte foi dado por pelo dois estúdios 
trabalharam em conjunto o Technocentre e o RDAL, 
que desenvolveram o novo Renault Captur, estreando 
no Salão do Automóvel de São Paulo em 2016, com um 
design sensual e elegante impressionando mais de 700 
mil visitantes, sendo o SUV uma das grandes atrações 
da mostra.

por claudio barreto

https://www.instagram.com/p/CLMthLgjQnU/


https://api.whatsapp.com/send?phone=5581991434581&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20vim%20da%20Revista%20Dirija%20Auto%20e%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20as%20ofertas


14 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

A Fiori JEEP está presente no mercado automotivo 
operando nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, 
lança ação forte com taxa de financiamento de 0,99% , 

com entrada a partir de 30%  e saldo com parcelas reduzidas 
em até 36 meses. No período a concessionária proporciona 
parcelas reduzidas que cabem no bolso dos clientes, 
garantindo a recompra do carro zero após 3 anos ou menos, 
fidelizando o cliente à marca. 

A montadora lançou no início do ano uma campanha que 
paga 100% da tabela Fipe em veículos seminovos na compra 
dos modelos Jeep 20/21 zero quilômetro fabricados no 
Brasil. A marca atua com canais de varejo e Venda Direta para 
pessoa jurídica, produtor rural, venda de táxi e venda para 
PCD. Além do plano Next JEEP que oferece os benefícios: 
Facilidade para trocar de carro, ter um Jeep 0 km a cada três 
anos, entrada e parcelas reduzidas e parcelas menores que as 
de um financiamento tradicional.

“Em fevereiro estamos convidando nossos clientes que 
possuem o Renegade com 3 anos de uso (ano 2018) para 
troca no JEEP 2021, carros de pronta entrega e condições 
exclusivas. Pegamos o usado pelo valor da tabela Fipe do 
dia. Os clientes com contratos em encerramento com saldo, 
incorporamos a diferença do valor residual nas parcelas da 
nova aquisição”, explica Davi.

fiori jEEP

fiori jeep 
FIDELIZANDO seus  
CLIENTES

RENEGADE 1.8 AUT. FLEX STD
De R$ 83.990,00 por R$ 66.587,00 
Entrada R$ 33.295,00 
35x parcelas de R$ 844,00 
Última parcela(36) de R$ 16.803,00

COMPASS LIMITED AUT 2.0 
TURBO DIESEL
De R$ 208.990 por R$ 140.441,00 
Entrada R$ 70.221,00 
35x parcelas de R$ 1.771,00 
Última parcela (36) de R$ 35.2661,00

por maria do carmo veras

pc
d

pc
d

https://www.instagram.com/p/CKhrlx_DiUC/


https://www.bremenvolks.com.br/recife/vendas-corporativas
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A Bremen Veículos a partir de 2017 entrou no segmento 
de Venda Direta de Fábrica, formando um time de 
profissionais qualificados e exclusivamente voltado para 
o setor.  Uma nova etapa pela busca da liderança de 
mercado, com padrão de qualidade no atendimento e 
prestação de serviços. Em 2018, a Bremen conquista a 
liderança de mercado na região e passa a figurar entre 
os dez maiores grupos de concessionárias em Venda 
Direta do País. A Bremen Veículos assume o posto de 1º 
lugar nacional em vendas para o segmento táxi que se 
repetiram em 2019 e 2020. Para chegar neste patamar 
foi necessário muito trabalho, dedicação e sobretudo 
organização e disciplina, além de investimentos 
para contratação de profissionais e estruturação no 
departamento.  
 
A Venda Direta não pode ser associada à modalidade de 
Venda Varejo, são formatos completamente distintos.  Na 
Venda Direta, o cliente compra o veículo diretamente da 
fábrica, já na Venda Varejo a compra é diretamente com 
os concessionários.  
A Venda Direta pode ser realizada para empresas, 
locadoras, produtores rurais, taxistas e portadores de 
necessidades especiais (PCD) com descontos especiais 
e diferenciados. Atualmente todos os modelos da atual 
linha da Volkswagen do Brasil estão disponíveis para esta 
modalidade.

bremen

por João Carlos Pessoa 
Venda Direta 

Gerente Geral

bremen, A melhor em 
venda direta do brasil

https://www.instagram.com/p/CJ6B9sRgdc6/
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https://www.instagram.com/neoblindados/
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A montadora Toyota pretende descontinuar em breve a 
produção do Etios hatch e sedã, podemos dizer que é 
o modelo do segmento mais popular da montadora. O 

Yaris vem para suprir essa demanda com objetivo de tornar-
se um modelo de grande volume de vendas da marca, como 
os consagrados: SW4, Hilux e o Corolla.

O modelo Yaris é disponibilizado em quatro versões com 
valores que variam entre R$ 78 mil, podendo chegar até 
R$ 99 mil, dependendo da versão. Com a subida dos preços 
no mercado automotivo, o modelo topo de linha chega a 
custar de R$ 30 mil a R$ 40 mil a menos do que o Corolla na 
versão de entrada, o que torna viável a compra do Yaris na 
versão mais completa. 

Pontos positivos do Yaris: Um veículo muito bem equipado 
com itens de segurança, na versão topo vem com sete 
airbags. Todas as versões têm controle de tração, controle 
de estabilidade e assistente de subida em rampa. O câmbio 
automático é um CVT de sete velocidades, troca de marcha 
super macia. Além da garantia de 5 anos a partir da linha 
2020 para todos os carros, possui baixo custo de manutenção, 
outro detalhe interessante é o baixo custo para primeira e 
segunda revisão, que devem ser realizadas a cada 10 mil 
quilômetros ou 1 ano.

Todas as versões* são equipadas com motor 1.5L Dual VVT-i, 
16V DOHC, Flex de 110cv e transmissão automática CVT 
Multidrive de 7 velocidades e piloto automático. Na versão 
XLS, vem equipada com banco de couro e câmera de ré de 
série.

Motorização 1.5

Combustível Álcool | Gasolina

Potência 110 | 105 CV

Torque 14,7 | 14,3 kgf.m

Consumo cidade 9 | 13  (km/l) - INMETRO

Consumo estrada 10,6 | 14,5 (km/l) INMETRO

Câmbio CVT com modo manual

Tração Dianteira

Direção Elétrica

Suspensão 
dianteira

Suspensão tipo McPherson e dianteira com 
barra estabilizadora, roda tipo independente e 
molas helicoidal.

Suspensão 
traseira

Suspensão tipo eixo de torção e traseira 
com barra estabilizadora, roda tipo semi-
independente e molas helicoidal.

Porta-malas 473 Litros

FICHA TÉCNICA
Toyota Yaris Sedan 1.5 XLS Connect CVT 2021

TOYOTA YARIS

por claudio barreto

*Exceto a versão XL LIVE, na carroceria hatchback, segue sendo equipada com motor 1.3L.

YARIS, uma GRANDE 
APOSTA DA TOYOTA

https://www.instagram.com/p/CLKxEzojsMJ/
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GLB 200 Launch Edition completa o portfólio de SUVs da 
Mercedes-Benz, que foi renovado nos últimos nove meses

a Mercedes-Benz 
inicia a pré-venda 
da GLA 200 AMG Line
por claudio barreto

Mercedes-Benz GLB 

A Mercedes-Benz inicia a pré-venda da segunda geração 
do SUV GLA 200 AMG Line. Na versão de lançamento 
vem com um extenso pacote de equipamentos de série: 

assistente ativo de distância DISTRONIC, Assistente de direção, 
Assistente de ponto cego, Assistente de manutenção de faixa, 
Assistente de desembarque, assistente de estacionamento 
PARKTRONIC e câmera de ré, carregador de celular wireless, 
pacote completo de funções Keyless GO (partida, aberturas e 
fechamento de portas e porta-malas sem uso da chave), Faróis 
LED High Performance e teto solar panorâmico. O modelo 
foi totalmente renovado, apresentando maiores dimensões 
externas e internas, entregando um produto de personalidade 
própria, pronto para qualquer ocasião.
 
Completam a lista de inovações da versão as duas telas de 10” 
no quadro de instrumentos e console central, que em conjunto 
com o sistema MBUX - Olá Mercedes - facilita a vida a bordo, 
utilizando comandos via tela touchscreen, touchpads no 
volante e console central e por voz. Tudo isso para que o acesso 
às funções de entretenimento, integração de smartphones e 
ajustes gerais sejam ainda mais rápidas e intuitivas.   
 
Seu motor de quatro cilindros em linha entrega 163 cv de 
potência a 5.500 rpm e torque de 25,5 kgfm entre 1.620 e 
4.000 rpm. O câmbio é o 7G-DCT de dupla embreagem e sete 
marchas. De acordo com a fabricante, o modelo acelera de 0 
a 100 km/h em 8,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 
210 km/h.

Motorização 1.332 cm3

Cilindros 4 em linha

Potência 163cv a 5.500 rpm

Torque 250Nm / 1.620 – 4.000rpm

Câmbio 7G-DCT

Aceleração 0 – 100 km/h 8,7s

Velocidade máxima 210 km/h

Pneus 235/45 R20

Porta malas 435 litros

Tanque 43 litros

Comprimento 4.410 mm

Largura 2.020 mm

Altura 1.611 mm
 

FICHA TÉCNICA

Pacote AMG 
Grade frontal diamante cromada, para-choques 
e rodas exclusivas AMG de 20”

Duas telas de 10” no quadro de instrumentos e console central

https://www.instagram.com/p/CLCs1GvBMPL/


https://www.instagram.com/fiori_fiat/
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por Victor Arrabal
Instrutor de treinamento 

Jaguar Land Rover

Olá amigos! Bem-vindos a mais uma coluna 
de tecnologia na nossa Dirija Auto. Antes de 
começar com o assunto de hoje, gostaria de 
agradecer aos comentários que recebemos 
pela matéria da edição passada, é bastante 
recompensador saber que o conteúdo está 
agradando! Inclusive, o assunto de hoje veio de 
uma sugestão de um dos nossos leitores.

A década de 70 foi uma época bastante frutífera 
para a indústria de motocicletas japonesa, 
além de importantes brigas em seu mercado 
doméstico, foi nessa época que Honda, Yamaha, 
Suzuki e Kawazaki atingiram o mercado norte-
americano com força, essa disputa, que acontecia 
nas pistas e nas ruas, pavimentou a chegada de 
muitas motos icônicas, entre elas a Suzuki GSX-R. 
Desde a década de 80 essa é a nomenclatura 
utilizada para identificar as superesportivas da 
Suzuki, de todas as cilindradas, até que em 1996 
uma outra sigla se juntou a este mítico nome: 
SRAD, acrônimo de Suzuki Ram Air Direct.
SRAD é o nome que a Suzuki escolheu para 
identificar seu sistema indução de ar que utiliza 
a aerodinâmica da motocicleta para criar pressão 
positiva quando em alta velocidade, quase como 
um “turbo natural”, capaz de gerar picos de até 
25CV em velocidades entre 210 km/h e 250 
km/h em alguns modelos. O conceito utilizado 
no sistema SRAD não é novo, ele surgiu logo 
com o desenvolvimento dos primeiros motores 
a jato nas décadas de 40 e 50. Alguns muscle 
cars chegaram a utilizar este princípio para 

ganhar alguns cavalos em alta velocidade, 
mas sempre foi bastante complexo associá-lo 
aos carburadores, uma vez que o princípio de 
funcionamento dos carburadores necessita de 
uma pressão diferencial que acaba anulada pelo 
efeito da indução, existiam saídas para fazê-los 
funcionar, mas com a limitada tecnologia da 
época não eram muito confiáveis. O princípio 
de indução de ar para a admissão ainda pode 
ser encontrado em alguns sistemas de Cold 
Air Intake (CAI) ou Short Ram Intake (SRI) que 
são encontrados no mercado de peças de 
performance.

Nas motocicletas, a Kawazaki foi a primeira 
marca a utilizar este sistema na ZZ-R1100, 
ou Ninja ZX-11 C1, de 1991. Em todos estes 
exemplos, assim como no SRAD, a ideia é ter 
uma entrada de ar numa posição “de cara para 
o vento” e de dimensões generosas, para que 
uma massa considerável de ar consiga chegar 
até a admissão que, vedada, acaba gerando 
pressão positiva. Desta forma, com mais ar 
pode-se injetar mais combustível e gera-se mais 
potência, princípio da sobrealimentação.

Mas afinal, como o nome de um sistema passou 
a identificar toda uma série de motocicletas? 
Simples! Na época do lançamento da primeira 
GSX-R750 com o SRAD um generoso adesivo 
marcava a carenagem traseira da moto, única 
visão que muitos tinham da veloz motocicleta, e 
tanto os aficionados como o mercado acabaram 
por associar este nome às superesportivas da 
marca japonesa. Interessante também é o fato 
de que esta é uma peculiaridade do mercado 
brasileiro, fora do país somente as GSX-R750 de 
1996 a 1999 é que são conhecidas como SRAD.

tecnologia

O NOME É GSX-R, MAS PODE 
CHAMAR DE... SRAD!

https://www.linkedin.com/in/victor-arrabal/?originalSubdomain=br
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