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A

s mulheres vêm conseguindo conquistar ao longo dos
anos seu espaço no mercado de trabalho, galgando
cada vez mais posições hierárquicas nas organizações.
Conquista que tem sido adquirida sob forte influência da
educação formal e da globalização ao longo dos anos.
No Brasil as mulheres ocupam cerca de 34% dos cargos de
liderança sênior (diretoria executiva) nas empresas, de acordo
com a pesquisa mais recente do International Business Report
da Grant Thornton em 2019, realizada com 4.812 empresas,
em 32 países. O estudo aponta que o Brasil vem ocupando a
8ª colocação no ranking dos 32 países, sendo liderado pela
Filipinas (43%), seguido da África do Sul (40%), Polônia (38%) e
México (37%). Acima da média global, que é 29% dos cargos de
liderança sênior sendo ocupados por mulheres, o Brasil saltou
para 9% em relação aos dados de 2019, um número ainda baixo.
Atualmente a sociedade já reconhece que as competências
específicas desenvolvidas e aplicadas pelas mulheres no meio
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corporativo, como a percepção mais aguçada em relação ao
cuidado com as pessoas, a qualidade de vida, a humanização do
ambiente de trabalho, dentre outros, são questões notadamente
presentes no universo feminino. As empresas têm aumentado
gradativamente o número de cargos de comando preenchidos
por mulheres. No entanto, mesmo com todo o progresso e todas
as conquistas recentes das mulheres no mercado de trabalho
como um todo, e nas organizações em particular, estudo
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostra que as mulheres ganham menos do que os
homens em todas as ocupações selecionadas na pesquisa.
Mesmo com uma queda na desigualdade salarial entre 2012 e
2018, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% menos que os
homens no país.
O DIRIJA AUTO entrevista duas executivas que compõem a
equipe do Grupo Parvi, uma das maiores revendedoras do
segmento automotivo nas regiões norte e nordeste do Brasil.
Amanda Arruda, Diretora Comercial da FIORI FIAT / FIORI JEEP e
Silvana Mendonça, Diretora Comercial da AUDI CENTER RECIFE.
Amanda Arruda, Diretora Comercial da FIORI FIAT e JEEP, com
22 anos de empresa iniciou sua carreira profissional aos 17 anos
na área de vendas de uma prestadora de serviço da FIORI FIAT,
após nove meses foi convidada para integrar a equipe de vendas
da FIORI, ao longo dos anos conquistou seu espaço, ocupando
os cargos de supervisora, gerente até chegar a direção de duas
marcas.
Silvana Mendonça, Diretora Comercial da AUDI CENTER RECIFE,
com 29 anos de carreira no segmento automotivo. Iniciou sua
trajetória profissional na área financeira de banco realizando
atendimento à concessionárias, financiamentos, cobranças
simples e judiciais, durante 5 anos. Em 1993 ingressou na FIORI
FIAT como vendedora de consórcios, em seguida venda de
veículos, em um ano conquistou cargo de gerente, até chegar à
direção.

capa

Maria do Carmo Veras - Quais os principais desafios e
dificuldades enfrentadas para alcançar uma posição estratégica
(cargo de direção) numa área onde os homens estão mais
presentes?
Amanda Arruda - Temos muitos desafios nessa área, os
homens sempre tiveram mais representatividade. Ainda existe
preconceito acerca da presença e da competência da mulher
nesse segmento. A mulher tem que ser mãe, esposa, estudante
e executiva, temos que dar o expediente na empresa e quando
chegar em casa também. Tive muita sorte com meu esposo
Flávio que sempre ajudou bastante ao longo desses anos
cuidando das nossas filhas e apoio em casa. As mulheres a cada
dia vêm conquistando um espaço que antes era só deles.
Silvana Mendonça - Desafios e dificuldades enfrentamos todos
os dias, por mais experiência e vivência que tenhamos, ainda
precisamos provar que somos capazes. As oportunidades
foram surgindo naturalmente, não estive em busca de cargos
de liderança, mas com o objetivo de realizar um trabalho com
compromisso, dedicação e empenho. As conquistas foram
acontecendo como consequência. Gosto do que faço e das
pessoas.
Carmo - Cite algumas características do estilo de liderança
feminina que contribuem para o aumento da participação das
mulheres em cargos executivos no mercado automotivo.
Amanda: As mulheres vêm conquistando seus espaços no setor
automotivo, na minha opinião a principal característica da
mulher é a sensibilidade, somos mais sensíveis que os homens,
seguindo pela empatia e criatividade.
Silvana - Acredito que uma das características da maioria das
mulheres é saber ouvir. Escutar sua equipe e envolvê-los para
que se sintam responsáveis, importantes e comprometidos
com as diretrizes e resultados da empresa. Acredito na gestão
participativa, com os funcionários trabalhando com satisfação e
entusiasmo, pois a gestão autoritária não resiste ao tempo. As
grandes ideias surgem muitas vezes de onde não esperamos.
Escutar também o cliente, identificar as suas necessidades e
entender que ele é o nosso melhor consultor.
Carmo - Quais ferramentas de gestão o Grupo Parvi vem
aplicando para intensificar a fidelização de seus clientes?
Amanda - O grupo Parvi tem feito várias ações para fidelizar
seus clientes, temos uma ferramenta que acompanha do
início do atendimento até a finalização da compra, o grupo
entende que devemos atender o nosso cliente em tudo que
ele precisa na área automotiva , temos serviços de acessórios,
peças ,embelezamento do veículo , serviços de despachante ,
locadora , corretora , funilaria , empresa de blindagem , serviço
de rastreamento. Temos um aplicativo “Parvi 24 horas”, nele
temos que resolver tudo que ele necessite, temos que ser a
solução do nosso cliente . Além de alguns projetos na área
digital em desenvolvimento.
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Amanda Arruda
Silvana - Uma das principais, vem do departamento de
Recursos Humanos. Acredito que tudo começa na assertividade
da contratação de pessoas e no seu desenvolvimento dentro
do grupo. Profissionais satisfeitos, preparados, com capacidade
de autonomia para agir nas mais diversas situações, propiciam
a eficiência e qualidade no atendimento. Paralelamente a isso,
vem a tecnologia implantada, com software que acompanha
a trajetória dos nossos clientes dentro do grupo para um
atendimento personalizado. Existe ainda um acompanhamento
da satisfação dos clientes que envolve desde a presidência,
diretoria, gerência e supervisão, pois o principal pilar do grupo é
“o cliente”.
Carmo - Como é fazer parte da equipe de um dos maiores e
mais sólidos do segmento automotivo do Brasil, o Grupo Parvi?
Amanda - É motivo de orgulho, aqui somos desafiados
diariamente, sabemos que podemos fazer sempre mais, temos
a missão de atender e satisfazer nossos clientes, isso é nossa
missão número 1! Somos um grupo sólido e com diretrizes bem
definidas.
Silvana - É uma satisfação imensurável. Adquirimos
conhecimento e atualização constantemente. Com a expansão
do Grupo Parvi, tive a oportunidade, na ocasião, de participar
da formação das equipes da Fiori Recife, João Pessoa, Campina
Grande, Salvador e posteriormente BDC da Fiori Fiat e Jeep,
Consórcio PE, PB e RN e atualmente na Audi Center Recife.
Estamos sempre atentos em busca da excelência. Vale ressaltar
a cumplicidade e o espírito de união da equipe, com a qual me
orgulho de trabalhar.

capa

Silvana Mendonça

Carmo - Quais estratégias você adota para coordenar a
equipe?
Amanda - Estipulo as metas mensais, tenho kpis que
faço acompanhamento diário, kpis semanais e mensais,
utilizo reuniões online para tratar ações, tenho bastante
diálogo com meu time de gestores, somos uma equipe
unida, reconheço sempre os bons resultados e fazemos
planos de ações para corrigir indicadores que não estão
performando, como disse Peter Drucker, “O que não se
mede, não se gerencia”, aplico na prática.
Atuo sempre nas empresas que estão com performance
abaixo da média, no detalhe para ver quem está puxando
para baixo.
Tenho um estilo de trabalho de delegar, são os meus
gestores que estão na ponta, são eles que entregam,
eu dou autonomia e eles vão lá e fazem, se der errado,
eu ajudo a corrigir e se der certo comemoramos e
premiamos o resultado.
Silvana - Tenho a consciência que somos diferentes e
que cada ser humano é único. Baseada nisso, personalizo
as estratégias com a equipe. Identifico os pontos fortes
para que estes sejam multiplicados e os pontos a serem
melhorados, para tratá-los individualmente.
Aplico a metodologia da cooperação, onde cada
funcionário sabe da sua atribuição, mas nem por
isso deixa de participar do todo. A comunicação é
clara, simples e objetiva, todos sabendo das suas
responsabilidades, metas e resultados a serem
alcançados. Me baseio no que a empresa espera de mim
e da equipe, que são: Clientes, acionistas, montadora e
fornecedores satisfeitos.
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Carmo - Como você administra seu tempo profissional com
tantas tomadas de decisões para serem tomadas ao longo
do dia?
Amanda - Administro o tempo com listas de tarefas, uso a
ferramenta 5w2h, coloco prazos e vou atuando.
Guardo uma parte do meu tempo para feedbacks com meus
gestores, a parte que mais gosto de fazer é lidar com pessoas,
são eles que fazem a empresa, temos que ter as pessoas
certas no lugar certo.
Silvana - Uma das práticas que adoto, é não centralizar.
Trabalho para dar resultados, como também contribuir na
formação de profissionais. Portanto, além de priorizar o que
é mais importante para a empresa e montadora, “o cliente”,
conto com uma equipe engajada.
Carmo - Que orientação você daria para mulheres em início
de carreira e para os jovens em geral alcançar uma posição
de liderança?
Amanda - Nunca desistir dos seus objetivos, escolha uma
profissão que você ame, se atualize, nunca pare de estudar,
busque empresas que você admire, idealize seu futuro e faça
planejamento, e se no meio do caminho der errado, volte
e recomece, não deixe que ninguém cancele seus sonhos,
confie em você e saiba que você é capaz.
Silvana - Sejam persistentes, acreditem no seu potencial,
aproveitem as críticas para seu aperfeiçoamento e aprendam
a escutar profissionais mais experientes. Quando alcançar
uma posição de líder, lembre-se: Você não é, você está. Não
se vai longe, estando sozinho.
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ducati panigale v4 s

PANIGALE V4
a esportiva mais desejada da categoria
por claudio barreto

A

nova Paningale V4 2020 tem mais desempenho
que a versão anterior e eleva para outro patamar
a pilotagem, seja para amadores ou profissionais,
ficando mais fácil de pilotar e menos cansativa, ao mesmo
tempo mantendo o DNA esportivo. O novo chassi possui
uma configuração de suspensão especial com um centro
de gravidade mais alto, um ângulo de tração da corrente
aumentado e melhor uso do curso da suspensão. Graças
a essas modificações, a esportiva atinge o ápice mais
rapidamente, absorve os buracos ou ondulações com
mais eficiência e se comporta de maneira mais previsível e
amigável.
A Panigale V4S está equipada com o Desmosedici Stradale,
de 1.103 cm3 (inclinado 42° para trás na horizontal), um
V4 de 90° derivado de MotoGP com tempo Desmodromic,
um motor único com um eixo de manivela contra-rotativo e
Ordem de disparo Twin Pulse. O motor pode fornecer 217
cv a 13.000 rpm e um torque de 12.6 kgfm a 10.000 rpm,
contribuindo para uma condução incrível na estrada.
Os engenheiros da Ducati e Ducati Corse analisaram os
números de feedback e dados dos clientes de todo o mundo
e dos eventos do Campeonato Mundial de Superbike. Uma
série de alterações aerodinâmicas, de chassi, de controle
eletrônico e de mapeamento Ride by Wire: projetadas para
aumentar a estabilidade e a velocidade de rotação, alterando
e facilitando o fechamento de curvas, garantindo aos pilotos
um controle do acelerador mais confiante.
A Ducati mais uma vez utiliza o seu sistema desmodrômico
para ao acionamento das válvulas de admissão e escape,
sem o uso de molas e marca registrada Ducati, permite
que este motor alcance rotações altíssimas e mantenha o
desempenho em alto nível.
Virabrequim contra-rotativo - Nas motocicletas de uso
cotidiano, a virabrequim gira na mesma direção que as
rodas. Por outro lado, na MotoGP, o virabrequim é contrarotativo e gira na posição contrária as rodas. A Desmosedici
Stradale emprestou esta solução técnica para compensar
parte do efeito giroscópico produzido pelas rodas, tornando
a motocicleta mais ágil e precisa ao mudar de direção. O
virabrequim contra-rotativa também gera um torque devido
à inércia que tende a abaixar a extremidade dianteira
durante a aceleração e a extremidade traseira ao frear,
reduzindo assim o fenômeno do wheelie.
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fotos divulgação

A NEO BLINDADOS parabeniza todas as mulheres pela
capacidade de resiliência e perseverança, habilidades
para atingir seus objetivos com otimismo, sensibilidade
aos detalhes e um alto grau de confiabilidade no
trabalho. Agradecemos em especial a nossa equipe pela
dedicação e empenho para alcance do sucesso.

“Estou com 22 anos de carreira
no segmento de blindagem.
Trabalhar numa empresa que
preza para entregar o melhor
produto ao seu cliente é
muito gratificante para todos
nós colaboradores do time
da NEO BLINDADOS. O nosso
produto final é a segurança,
na verdade é um facilitador,
pois nós mulheres temos essa
característica de transmitir
credibilidade aos nossos
clientes”. Helena Silveira, Área
Financeira.

“Com 20 anos no ramo de blindagem como gerente
comercial, durante a minha trajetória não tive dificuldades,
acredito que por ser mulher os clientes sempre tiveram
mais confiança. Um bom relacionamento e a credibilidade
são pontos essenciais para obter o sucesso nas vendas
para fidelizar o cliente, pois realizo um atendimento
personalizado com comprometimento e segurança em tudo
que foi contratado. Me sinto muito honrada em fazer parte
da Equipe NEO BLINDADOS. Tratamos com vidas e nunca
esquecendo que elas não tem preço”. Luciana de Paula.

“Minha carreira profissional no
segmento de blindagem iniciou
de forma despretensiosa e jamais
esperada. Construí minha carreira
no varejo e na área de construção
civil, sempre focada em Supply
Chain. Até que por acaso surgiu
uma oportunidade de trabalhar no
mercado de blindagem e pelo desafio
me chamou a atenção. Vejo a minha
adaptação a este novo segmento
como sendo o maior desafio, o
que por outro lado me motiva. Em
relação a prevalência masculina,
como mulher, me sinto com uma
grande oportunidade para mudar
este estigma social, não havendo mais
esta distinção. É bastante motivador
e gratificante poder fazer parte desta
empresa tão bem conceituada no
segmento, que preza pela qualidade
total, confiabilidade e segurança.
No final, estamos cuidando de
vidas.” Renata Girard Pereira, Área
Administrativa.
“Antes de ingressar no segmento de blindagem, trabalhei
com atendimento de clientes na área de veículos
importados. Não tive dificuldades ao longo da minha
carreira profissional, as mulheres estão inseridas no
mercado de trabalho e desempenham muito bem suas
competências. Acredito que por traz do sucesso, está
uma grande equipe de colaboradores com seus talentos”,
Eliane Cabral, Pós-venda.
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elétricos

foto divulgação

projeto Ecovaga
mais pontos de recarga
de veículos elétricos
por claudio barreto

A

Volvo Car Brasil, líder em eletrificação de veículos
plug-in hybrid, se une ao projeto Ecovaga, uma
iniciativa idealizada entre a Estapar, a maior rede de
estacionamentos do País, e a Enel X, empresa de soluções
energéticas da Enel Brasil, para a criação da primeira rede
de recarga semi-pública para veículos híbridos e elétricos do
País. As estações de recargas serão disponibilizadas em 23
cidades de 10 estados brasileiros: São Paulo (SP), Guarulhos
(SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG),
Curitiba (PR), Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília
(DF), Campinas (SP) e Fortaleza (CE).
“Cada dia mais a Volvo Car Brasil quer transformar a indústria
com a eletrificação. Estamos investindo na estrutura de
carregadores para que possamos dar confiança, quebrar
barreiras e possibilitar cada vez mais facilidade para
proprietários de veículos híbridos e elétricos, não só da
Volvo, mas de qualquer outra marca”, afirma Rafael Ugo,
diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil.
A Ecovaga é uma rede integrada com 250 estações
de recargas em cerca de 100 pontos premium de
estacionamentos da Estapar nas regiões Sul, Sudeste,
Nordeste e Distrito Federal. Os equipamentos a serem
instalados trazem a tecnologia da Enel X e fornecem um
carregamento inteligente, abastecendo 80% da bateria de um
veículo elétrico em aproximadamente 3 horas.
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“A parceria com a Estapar e Volvo está em linha com
o compromisso da Enel X de viabilizar a criação de um
ecossistema de mobilidade elétrica no Brasil, um mercado
promissor para o avanço da tecnologia por sua dimensão
continental, por ter uma indústria automobilística moderna
e por ter uma matriz elétrica limpa e renovável”, comenta
Francisco Scroffa, presidente da Enel X Brasil.
O diferencial da Ecovaga, que agora tem a Volvo como a sua
primeira parceira, é a experiência proporcionada ao cliente.
O consumidor poderá, em tempo real, visualizar os pontos
disponíveis, dirigir-se até o local e recarregar seu veículo em
poucos minutos.
As Ecovagas são especialmente sinalizadas para os
veículos híbridos plug-ins e elétricos e contam com o
acompanhamento de profissionais para o gerenciamento
das instalações, manutenção da rede real time, energia
e gerenciamento por meio de tecnologia e software que
permitem o nível de serviço e de funcionamento dos
equipamentos.
“A parceria com a EnelX para criação das Ecovagas, está
alinhada com as estratégias da companhia em auxiliar na
diminuição e redução de emissões de poluentes. Queremos
oferecer aos motoristas o que há de mais moderno e
tecnológico dentro do setor”, destaca André Iasi, CEO da
Estapar.
Aos clientes das empresas conveniadas ao projeto, a
rede Ecovagas oferece de forma gratuita o serviço de
carregamento dos veículos elétricos. Ao se tornar parceria da
iniciativa, a Volvo passa a disponibilizar esse benefício para os
proprietários dos carros de sua marca, que terão apenas que
custear a taxa de estacionamento dos seus automóveis.
Para usufruir da gratuidade do serviço, o cliente Volvo terá
o seu veículo cadastrado no aplicativo da Ecovagas, a fim de
garantir a elegibilidade de acesso às estações de recarga. A
expectativa da Enel X e da Estapar é de que os 250 pontos de
recarga estejam concluídos até o final do primeiro trimestre
de 2021.

Mercedes-Benz GLB

defender

escolha o seu estilo de
vida com o novo defender
por claudio barreto

A

Linha Land Rover é representada por três
pilares: Refinamento com a linha Range
Rover, Versatilidade com a linha Discovery e
Durabilidade com a linha Defender, que traz o espírito
off-road que a marca sempre trouxe desde a sua
concepção.
A linha Defender oferece opções de pacotes que
permitem a personalização do carro com acessórios
originais para serem usados de acordo com a
necessidade de uso, seja explorando terrenos difíceis
ou apenas utilizando no dia a dia do trabalho. Tem
disponível quatro pacotes: Explorer, Adventure,
Country e Urban, também tem a opção de mesclar os
acessórios, conforme sua preferência.
O Pacote Explorer do Defender, pensado para
explorar trilhas desconhecidas. Alguns itens que
compõem o pacote: rack de teto para expedição,

DIVISOR DE BAGAGEM - ALTURA INTEGRAL

Mochila para assento

suporte para acessórios externos, snorkel, adesivo
do capô matte black, proteção do arco da roda,
para-barros clássicos dianteiros e traseiros. Tem
a opção de upgrade adicionando Escada do Teto
Móvel, que melhora o acesso ao teto e facilita o
acondicionamento de seus pertences. Como também
Estribos Laterais Fixos ou Móveis que ajudam no
acesso ao veículo.   
Já o Pacote Adventure é ideal para quem gosta de
praticar esportes radicais, como: surfe e escaladas.
Destaques do pacote: compressor de ar integrado,
suporte para acessórios externos, sistema de lavagem
portátil, mochila para assento, soleira traseira em
acabamento bright, para-barros dianteiros e traseiros.
O Pacote Country é composto por para-barros
clássicos dianteiros e traseiros, divisor do porta-malas
- altura total, sistema de lavagem portátil.
Pensando no dia a dia, Pacote Urban, vem com pedais
metálicos de acabamento bright, soleira traseira em
acabamento bright,capa do estepe, proteção inferior
dianteira, soleira traseira com acabamento bright e
proteção do arco da roda.

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS EXTERNO

ENTRADA DE AR ESTILO SNORKEL

RACK DE TETO PARA EXPEDIÇÃO

CAPA DO ESTEPE

Compressor de ar integrado

Sistema de lavagem portátil

serviço

audi
AJUSTE do controle de
cruzeiro adaptativo (acc)

Revisão Audi

por claudio barreto

A marca Audi oferece serviços de revisão e
manutenção à altura do nível premium de
seus clientes.

A

o longo da última década surgiram vários sistemas avançados de
assistência ao motorista: aviso de colisão, controle adaptativo
de cruzeiro (ACC), frenagem automática, entre outros sistemas
para segurança dos ocupantes dos veículos e pedestres, com objetivo de
tornar o transporte mais seguro diminuindo as altas taxas de acidentes
no trânsito. Com essa necessidade foi dada a largada para o futuro
de inovações tecnológicas na geração de veículos autônomos sem a
interferência humana.

• Audi Basic Service
Um serviço de baixo custo para
manutenção padrão dos veículos Audi com
quilometragem e idade mais elevadas,
com todos os padrões de atendimento
realizados por técnicos treinados no centro
de tecnologia e com a garantia na peças de
reposição genuínas Audi.

Já os veículos com recurso semiautônomo (que tem a interversão
humana) equipa a maioria dos carros premium, um desses sistemas
chamado ACC, sigla que vem do termo inglês, “Adaptive Cruise Control”,
traduzindo para o português, “Controle de Cruzeiro Adaptativo”; na
prática é um sensor que funciona como um radar que afere a distância
do obstáculo que está na sua frente, prevenindo acidentes e capazes de
assumir automaticamente funções de emergência em situações de risco.

• Audi Service Express
Uma revisão como um Pit Stop, revisão
em apenas uma hora, dentro de um box
exclusivo por dois técnicos especializados,
com acesso a Wi-Fi, com um bom café.

Em alguns veículos o sistema de radar rastreia a distância do obstáculo
até 200 metros, enviando um sinal para a unidade de controle central,
emitindo um aviso de advertência ou fazendo com que o carro diminua
a velocidade para manter uma distância segura entre os dois; outros
podem detectar curvas fazendo com que o carro reduza a velocidade
e depois de ultrapassado o obstáculo o próprio sistema acelera o carro
para velocidade pré-definida pelo condutor.
Um recurso tão importante como a invenção do cinto de segurança que
atualmente é obrigatório em todos os carros.
Quanto mais tecnologia equipando os veículos, mais a necessidade do
mercado capacitar profissionais e adquirir máquinas de última geração
para manutenção desses equipamentos.
Normalmente, os carros que necessitam realizar ajustes no ACC são na
grande maioria veículos oriundos de blindagem ou colisão.
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• Audi Class Service
Serviço de 24 horas por dia, 7 dias por
semana. A tranquilidade de poder contar
com uma plataforma de assistência que
atenderá você em todo o território nacional,
sempre que houver uma pane ou um
acidente que imobilize seu veículo.
• Revisões Planejadas
Esse serviço tem como principal objetivo
de assegurar maior comodidade nas
manutenções preventivas do veículo. O
pacote que pode ser adquirido no momento
da compra do Audi 0km. Esse pacote
comtempla as duas primeiras revisões
dentro do período de 2 anos de garantia.
Toda a tecnologia Audi dedicada à
manutenção do veículo a um baixo custo.

audi a4

Pateo Hyundai

CONHEÇA A
Pateo Hyundai
em piedade

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

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.
Pateo Hyundai Recife
Estrada dos Remédios, 1700
Ilha do Retiro, Recife/PE
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Hospital de Aeronáutica

avenida beira mar

Entre o Hospital de Aeronáutica e Shopping Guararapes

Pateo Hyundai Olinda
Av. Pan Nordestina, 1003
Olinda/PE

jeep - Mulheres na Trilha

Aventura Sem Filtro:
Mulheres na Trilha com o JEEP

U

ma boa aventura em contato com a natureza,
comandada pelas influenciadoras Gaia
Vani (@maladeaventuras) e Luisa Galiza (@
levenaviagem), explorando trilhas, cachoeiras
e paisagens de tirar o fôlego durante 10 dias na
Chapada Diamantina na Bahia, percorrendo 2.200 km,
utilizando o App Jeep Trilhas.
O aplicativo Jeep Trilhas foi lançado em outubro
do ano passado com roteiros por todo o Brasil com
trilhas para veículos 4x4 e 4x2. Ele é integrado com
aplicativos de mapas auxiliando os aventureiros
em suas viagens. O recurso mostra pelo percurso
imagens da região, bem como duração, distância,
complexidade, pitstops, avaliações de outros usuários,
entre outros itens. O app ainda oferece descontos
de até 20% em estabelecimentos parceiros, como
restaurantes e hotéis, já que ele é incorporado ao
ecossistema Jeep Nation, clube de relacionamentos
e benefícios da marca. O Jeep Trilhas também traz
uma proposta de gamificação aos usuários. Ao
concluir uma trilha, a pessoa ganha uma medalha
virtual e vai acumulando badges para converter em
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prêmios. Gratuito, o app está disponível nos sistemas
operacionais Android e iOS.
As musas registraram todos os momentos da viagem,
explorando várias cachoeiras na Chapada Diamantina,
passando por areais, atoleiros e uma travessia de rios.
O resultado dessa aventura pode ser conferido em um
mini doc sobre a expedição Off Road pelo aplicativo no
perfil da Jeep no Instagram.
“Esta ação representa justamente o que a Jeep inspira,
que é viver aventuras sem filtro. Também destaca
todo o espírito off-road da nossa marca. Ficou ainda
melhor criar uma conexão com a natureza e viver novas
experiências com as facilidades do App Jeep Trilhas,
que é gratuito e traz funcionalidades incríveis. Além
disso, a ação é estrelada por duas mulheres fantásticas
que exploram novos caminhos a bordo do SUV que
é símbolo da tradição da Jeep, o Wrangler. Todos os
ingredientes para uma aventura que é bem “a cara da
Jeep”, afirma Malu Antônio, gerente de Marketing e
Comunicação da Stellantis para a região da América
Latina.

Corolla GR-S

Corolla GR
o primeiro veículo GAZOO Racing
produzido em solo brasileiro

por claudio barreto

M

ais um carro da linha GR chegando para a família
Toyota, novo Corolla GR-S que apresenta novidades
no design e chega com a missão de suceder a
versão esportiva da XRS da geração anterior. Projetado pelas
engenharias da Toyota do Brasil e Argentina, o modelo será o
primeiro veículo GAZOO Racing produzido em solo brasileiro. A
experiência das pistas e participação na Stock Car inspiraram a
Toyota a oferecer este novo produto.
A motorização permanece a mesma, 2.0L flex, quatro cilindros
em linha, 16V e comando de válvulas variável inteligente VVT-iE,
o propulsor quando abastecido com etanol rende 177 cv de
potência, e 169 cv quando abastecido com gasolina.
A transmissão é a Direct Shift de 10 marchas, que proporciona
suavidade do CVT convencional com a sensação de aceleração
direta. Além disso, o modelo conta com paddle shift no volante e
botão seletor de modo de condução Sport.
Para garantir uma condução mais esportiva, melhor
desempenho em relação à rolagem do veículo e maior
estabilidade, a divisão de performance GAZOO Racing deu
especial atenção à suspensão, com instalação de defletores
aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi,
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novos amortecedores e molas, que proporcionam ao condutor
mais rigidez ao conjunto sem sacrificar o conforto, dando
uma pilotagem mais esportiva. A suspensão dianteira segue
independente, McPherson e na traseira, multilink, ambas com
barras estabilizadoras.
A dianteira com faróis inéditos com DRLs, nova grade com
detalhes cromados e um novo para-choque com uma enorme
entrada de ar central em formato trapezoidal e com entradas
nas extremidades que dão uma aparência agressiva. O design
frontal do Corolla GR estará inserido nos carros da Stock Car
2021.
Na traseira, spoiler exclusivo TOYOTA GAZOO Racing, lanternas
de LED e emblemas que identificam a versão proveniente da
divisão esportiva da marca. As rodas de liga leve 17” exclusivas
com um acabamento bicolor, detalhes em preto e parte
diamantada, juntamente com retrovisores em preto brilhante e
saias laterais.
No interior, destacam-se acabamento em preto com partes
revestidas de couro e ultrassuede preto (tecido premium) com
costuras em vermelho, bancos com dois tons e logotipo bordado
GR no encosto de cabeça e tapetes.
O Volante Gazoo Racing com acabamento em couro na cor preta
e costura vermelha. No console central há uma placa numerada
exclusiva. Todo esse conjunto garante um visual exclusivo,
impactante, atraente e sofisticado ao modelo.
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Salão do Automóvel de São Paulo 2018
foto Claudio Barreto

volkswagen tarok

a picape mais esperada do ano

por claudio barreto

Salão do automóvel nova york 2019
foto divulgação

O

modelo conceitual da picape Tarok Concept foi
apresentada e ganhou destaque no último Salão
do Automóvel SP em 2018 e Nova York em 2019.
A concepção do projeto da picape Tarok foi desenvolvida
por designers brasileiros, concebidos sobre dois pilares:
usabilidade e o design.
Um dos principais pilares é a usabilidade, a picape tem
um espaço interno de uma SUV, bastante confortável,
os assentos traseiros, que podem ser rebatidos a fim
de expandir a capacidade de carga. O segundo pilar é o
design, criando um visual bastante urbano, montada sobre
uma plataforma MQB desenvolvida para picapes com
capacidade de uma tonelada e tração 4x4, combinando com
as características da última geração de SUVs digitalmente
conectados com a versatilidade de uma picape de cinco
metros. A dianteira da Tarok Concept compartilha uma
ligação inconfundível com outros SUVs da Volkswagen,
inclusive o T‑Cross. Com a coluna traseira (“C”) projetada
no estilo de uma barra targa, a Volkswagen usou um novo
elemento de design ligando a área de passageiros e a área de
carga de uma forma particularmente elegante e esportiva.
Na traseira, uma faixa contínua de LED domina o modelo.
Essa larga faixa luminosa está localizada na parte superior

22 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

da porta da caçamba, e se mescla nas extremidades com as
lanternas traseiras. Criando um design luminoso inconfundível
de LEDs para a Tarok à noite.
O sistema de controle e os instrumentos apresentam design
totalmente digital. Um sistema de infotainment de 9,2 polegadas
com cobertura de vidro, navegação via satélite e sistema de
controle de clima, juntamente com o Active Info Display (quadro
de instrumentos totalmente digital), são os elementos centrais
do painel contidos na faixa transversal.
A Tarok Concept é equipada com um motor TSI de quatro
cilindros e 1,4 litro Total Flex, com 150 cv (110 kW) e torque
máximo de 250 Nm (25,4 kgfm) a 1.500 rpm (até 3.500 rpm).
O motor TSI da Tarok Concept é combinado com uma caixa
de câmbio automática de seis marchas e tração integral
permanente 4MOTION. Além da estratégia Modular MQB, que
traz soluções inovadoras, como o conceito de área de carga
variável. O espaço do assoalho pode ser ampliado não apenas
pela abertura da tampa da caçamba, mas também utilizando
um novo mecanismo para deitar o painel traseiro da cabine de
passageiros. Isso permite, por exemplo, que a parte traseira da
cabine também possa ser usada para levar objetos mais longos.
Para colaborar com essa versatilidade, a capacidade máxima de
carga é elevada: uma tonelada.

tecnologia

Apple pretende
lançar um carro
elétrico até 2024

O
por Isabela Pontes
TV Aurora

movimento para eliminar carros movidos
a gasolina e diesel tem acelerado com a
pandemia do COVID-19. Logicamente,
tudo isso por conta das emissões de carbono dos
automóveis tradicionais que não condizem com a
tendência de limpar o meio ambiente. Pensando
nisso, petroleiras dizem aumentar o interesse em
combustíveis verdes.
Petrobras
No Brasil, a Petrobras pretende investir no
setor US$ 1 bilhão, nos próximos cinco anos. A
companhia quer também produzir querosene
de aviação renovável, além de gasolina de nafta
renovável com etanol. Para isso, a estatal estuda
construir biorrefinarias no país e atualizar algumas
refinarias. A TV Aurora conversou com o professor
de sustentabilidade da ESPM e escritor do livro
‘101 dias mais sustentáveis’, Marcus Nakagawa para
saber sua opinião sobre as possíveis contribuições
da Petrobrás por um mundo mais limpo.
101 dias mais sustentáveis
“A Petrobrás está seguindo o mundo e o mercado
fazendo o investimento em energia limpa e verde.
A empresa já faz investimentos na área há muito
tempo, porém poderia investir mais fortemente no
mercado deste tipo de energia. A união europeia
já está trabalhando para acabar com o carro em
combustão em 2035 e existe todo o movimento das
empresas de transporte no Brasil para “eletrificar”
a sua frota. A Petrobrás pode ser a grande
impulsionadora do modelo de energia limpa no
Brasil e na América Latina. Investir nesta área é o
futuro”, destacou o professor de sustentabilidade.
Biogás
No interior de São Paulo, a Raízen, controlada
por Shell e Cosan, inaugurou recentemente sua
primeira planta de biogás, que usa resíduos de cana
para gerar energia e gás biometano, usado para
substituir o diesel em frotaas pesadas.
Placas Verdes
Enquanto isso, o Reino Unido iniciou, na semana
passada, o registro de matrícula de Placas Verdes. O
plano do governo britânico é encerrar as vendas de
carros e vans a gasolina e a diesel em 2030.
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Business Ambition Pledge para 1,5°C
Mas essa meta não é apenas do Reino Unido.
Organizações, indústrias e agências da ONU
assinaram uma carta que incentiva as empresas,
a nível mundial, a criarem medidas de combate
às alterações climáticas. O documento visa a
preservação do planeta, exigindo um compromisso
com metas concretas que devem ser alcançadas em
matéria de redução da emissão de gases com efeito
de estufa, essenciais para travar o aquecimento
global. Os principais objetivos do tratado são
alcançar a transição para uma economia de baixo
carbono e evitar o sobreaquecimento da atmosfera.
Enquanto isso, segundo a agência de notícias
Reuters, a Apple tem como meta lançar seu próprio
veículo em 2024, além de uma revolucionária
bateria. Para isso, a marca trabalha em busca de uma
montadora parceira para o projeto de ter um veículo
elétrico e autônomo, desenhado e produzido pela
marca da maçã. A intenção da Apple é ter um carro
com nível 5 de condução autônoma, o que significa
dizer que o modelo é capaz de acelerar, frear e fazer
curvas sem intervenção humana.
Jetsons
Segundo relatos, o modelo utilizará o scanner
lançado no iPhone 12 Pro, que é capaz de medir
objetos e pessoas pela câmera. O sistema é chamado
de LiDAR, uma sigla de Light Detection and Ranging.
Por meio deste sensor, o veículo será capaz de
medir as vias por onde trafega e criar um mapa
tridimensional do percurso, tornando o sistema
ainda mais seguro. A concorrente Waymo, da
Alphabet, a dona do Google, trabalha atualmente
na tecnologia de condução autônoma, e não em um
automóvel.
Montadoras
Conforme a Folha de São Paulo noticiou, a Apple
já sondou a Hyundai, a BMW e, agora mais
recentemente, a Nissan, mas as negociações
não avançaram. As montadoras têm receio de se
tornarem a “Foxconn da indústria automobilística”,
numa referência ao grupo que monta Iphones.

