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expansão no mercado
brasileiro

por claudio barreto

A

lendária fabricante inglesa de motocicletas,
Royal Enfield, considerada a mais antiga em
produção contínua do mundo, chega forte
no mercado brasileiro com plano de expansão
para instalação de 20 concessionárias no Brasil até
março de 2022. A marca ocupa o primeiro lugar de
motocicletas mais emplacadas na categoria Custom
no primeiro semestre de 2021, conforme dados da
Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos
(Fenabrave).
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O Dirija Auto entrevista Claudio Giusti, Diretor
Executivo da Royal Enfield do Brasil, com formação
em engenharia mecânica na USP, pós-graduado
engenharia automotiva e MBA em administração de
empresas e gestão.
“Minha carreira profissional sempre foi no mercado
automotivo, tenho paixão por veículos. Iniciei
minha trajetória profissional na General Motors do
Brasil, onde fiquei 12 anos na área de engenharias
de manufatura e produto, e depois fui para área
comercial. Tive a oportunidade de trabalhar na
Yamaha na área de negócios de vendas a nível
nacional e também em peças e acessórios de
distribuição. Em seguida fui trabalhar na Toyota
na área de planejamento de vendas diretas a
nível Mercosul. Também fui diretor executivo da
Associação dos Concessionários Yamaha, podendo
ter um pouco mais de oportunidade de conhecer
o lado dos concessionários. Realizei o start up da
Hyundai no lançamento do HB20 aqui no Brasil
desde 2012, com muito sucesso conseguimos
colocar o HB20 hatch como sedã no mercado
brasileiro. Em seguida fui para Jeep fazer o startup
do Renegade e do Compass e a implantação da
planta em Goiana. Há 5 anos estou na Royal Enfield,
onde tenho paixão e muita honra de desenvolver
esse projeto que é único de oferecer aos clientes
algo muito mais do que simplesmente uma
motocicleta e sim uma experiência”, relata Claudio.

royal enfield

Em comemoração aos 120 anos lança Royal Enfield
Classic 500cc Tribute Black, com tema “A última das
500cc”, com edição limitada de 120 unidades para serem
comercializadas no Brasil, aposentando o modelo que
foi lançado em 2008. O modelo tornou-se uma marca
registrada com o motor UCE 500cc de cilindro único que
conquistou os pilotos que valorizam a tradição da Royal
Enfield, que faz parte do catálogo desde a chegada da
marca no País.
De acordo com o Executivo, os maiores desafios para
alcançar uma posição estratégica de direção no mundo
corporativo são: manter-se motivado internamente,
liderando a equipe de forma unida e otimista
independente das dificuldades e encarando as crises
como grandes oportunidades de mostrar o potencial de
cada um de nós.
Os planos da marca para o mercado brasileiro são de
longo prazo, pois já vinha estudando sua entrada no Brasil
há mais de 10 anos. Com a abertura da subsidiária em
2017, no estado de São Paulo, foi montado um armazém
de peças para atender a demanda do pós-venda. “Hoje
nosso nível de atendimento mensurado com os nossos
concessionários é 98%, ou seja, de todas as peças
solicitadas pela rede, entregamos 98%. Com a pandemia
os prazos de entrega podem ter demorado um pouco,
mas, temos um grande estoque de peças para atender
e não deixar que os clientes fiquem com suas motos
paradas nas oficinas”, explica Claudio.
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Em 1930 começa com uma gama diversificada de onze modelos,
desde o modelo A de 225 cm3 de 2 tempos até o modelo K V-twin
de 976 cm3. Também são produzidas as novas máquinas de válvula
lateral e válvula de cabeça de 350 e 500 cm3 com lubrificação de
sump seco.

“O ano de 2020 foi bastante desafiador, mesmo com a
instabilidade por conta da pandemia. No último trimestre
a marca teve a clara percepção do potencial do mercado
brasileiro para média cilindrada, e em 2021 continua
sendo uma grande oportunidade de crescimento com
a expansão da rede de concessionárias de vendas com
oficinas e linha de produtos, e em breve teremos a
montagem das motocicletas com sistema CKD (Complete
Knocked Down) em solo brasileiro, Manaus.” comenta
Claudio.

royal enfield
Com o aumento das vendas pelas plataformas
digitais, a marca se concentra em um marketing
direcionado aos clientes potenciais, buscando
a autenticidade da divulgação dos conteúdos
através de motociclistas apaixonados pela marca
e produtos.
Por conta do distanciamento social, decorrente
da pandemia do novo coronavírus, o reforço no
marketing digital foi intensificado para compensar
a falta dos passeios e dos encontros nas
concessionárias, promovendo encontros virtuais
e incentivo de debates com os grupos.
“A Royal Enfield se preparou nos últimos anos
para lançar uma moto a cada trimestre, com
projeção de ter nos próximos sete anos 28
motocicletas lançadas. Temos três fábricas na
Índia com capacidade produtiva de mais de um
milhão de motocicletas por ano, mais do que o
mercado brasileiro já emplacou nesses últimos
anos.
Atualmente as motos são fabricadas na Índia
e importadas para o Brasil completamente
montadas, pelo sistema CBU (completely builtup). Utilizamos tecnologia de ponta no sistema
de injeção para cumprimento das legislações
mundiais para redução nas emissões de CO2. Os
produtos globais estão atendendo os padrões de
homologação e estamos atentos às tendências
de eletrificação das motocicletas”, finaliza o
executivo.

Himalaia

Décadas de expedições,
milhares de quilômetros
atravessando as estradas
mais desafiadoras. Anos de
vida e evolução com uma
máquina que responde às
montanhas. Foi assim que
fabricamos o Himalaia, nossa
primeira motocicleta de dupla
finalidade, construída para ser
robusta, versátil e adaptável a
todos os tipos de terreno.
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Interceptor

Inspirado na icônica Interceptor
650 dos anos 60, com seus
maiores seguidores na costa
oeste americana, encaixando-se
perfeitamente na narrativa fácil
e divertida da época, a nova
Interceptor 650 Twin reimagina
o estilo de vida de praia
ensolarada da Califórnia. Este
clássico moderno é a essência
de um roadster britânico com
uma pitada de um California
Desert Racer que mistura estilo
atemporal e performance
contemporânea.
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Continental GT

Inglaterra, década de
1960. Rapazes e moças
se aglomeram em cafés
com suas motocicletas
despojadas, criando uma
cultura com muito estilo.
A #ContinentalGT é um
aceno para a época. A
máquina com uma história
remonta ao tempo em que o
motociclismo era sobre fazer
uma declaração. Assista ao
filme para reviver o fenômeno
cultural que se recusa a
desaparecer.

Classic

Um design da velha escola,
pós-guerra construído em
torno de um motor com o
qual você pode contar. Essa é
a Classic, uma máquina que
está relacionada aos simples
prazeres do motociclismo,
sendo, ao mesmo tempo,
confiável o suficiente para
pilotar em qualquer terreno.
Nela, existe a tradição de
uma passado icônico em
harmonia com a tecnologia
moderna. Atemporal, olhando
o amanhã.

royal enfield recife

Royal Enfield inaugura
concessionária em Recife

A

marca de motocicletas com origem inglesa, Royal
Enfield, inaugurou mais uma revenda no Brasil, a
Royal Enfiled Recife, que chega para integrar o plano
de expansão no Brasil. “A segunda concessionária Royal
Enfield da região Nordeste representa o crescimento da
marca para um dos mercados de maior potencial no Brasil,
não somente para as motocicletas Himalayans, que são
para todo terreno, mas também para os novos produtos
que lançaremos em breve. Nossa meta de participação de
mercado é de 10% na média cilindrada entre 250cc e 750cc
na região do Nordeste”, comenta Claudio Giusti, Diretor
Executivo da Royal Enfield do Brasil.
A Royal Enfield Recife está sendo representada pelo
Grupo TOKIO MOTOS, empresa com mais de 10 anos
de experiência no mercado motociclístico, comandada
pelo empresário Felipe Nogueira. “Temos como objetivo
atender os anseios do nicho de mercado, satisfazendo
nossos clientes com vários modelos de motos para pronta
entrega, bem como um pós-vendas de extrema qualidade
e segurança com oficina, técnicos qualificados e peças de
reposição a baixo custo”, explica o empresário.
Os modelos de motocicletas Royal Enfield que estão
sendo comercializadas no Brasil são: a Classic 500cc, Twin
Interceptor 650cc, Twin ContinentalGT 650cc e Himalayan
410cc.

5

DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

O empresário Felipe Nogueira e Claudio Giusti

A loja disponibilizará a Meteor 350, novo modelo que chega
no segundo semestre de 2021 para aumentar ainda mais a
força da marca no mercado das médias cilindradas. A loja
também dispõe de um portfólio completo de roupas para o
motociclista, além de acessórios para a personalização das
motos. Projetada dentro do padrão global de lojas da Royal
Enfield, a nova loja oferece uma estrutura completa aos
entusiastas e clientes da marca, com seu conceito boutique
e oficina no local, além da possibilidade de agendar test
rides.
Com mais de 50% de crescimento anual nos últimos
cinco anos, a Royal Enfield vem se tornando um player
importante no mercado global de motocicletas de média
cilindrada e trabalha para reinventar esse espaço, com
motocicletas que são evocativas e divertidas de pilotar.
Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1776 - Imbiribeira
Recife/PE | (81) 3048.2277
royalenfieldrecife

6

DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

audi q5

AUDI
Q5
Design renovadO
por claudio barreto

O

premiado motor 2.0 TFSI equipa as versões dos novos
Q5 e Q5 Sportback. Os modelos entregam 249 cv
de potência e torque de 370 Nm. A transmissão de
ambos é a S tronic de dupla-embreagem e sete velocidades
que oferece rápida troca de marchas. Os modelos possuem
velocidade máxima de 237 km/h e aceleram de 0 a 100 km/h
em 6,3 segundos. E contam ainda com sistema de assistência
elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um
alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário
de 12 volts.
Com a renovação do veículo, os designers da Audi
enfatizaram ainda mais a relação entre os SUVs da marca.
A nova grade Singleframe octogonal agora está mais larga e
as entradas de ar laterais aumentaram de altura, ganhando
formatos trapezoidais. A forte identidade Q caracteriza o
exterior do Audi Q5 com sua expressão de potência, robustez
e segurança.
Na versão Sportback, além da grade Singleframe octogonal
e faróis LED Matrix de série, possui um design especial,
que oferece uma aparência dinâmica e poderosa com
muita elegância e esportividade. Uma linha lateral contínua
e elegante enfatiza as rodas e valoriza a tração quattro,
enquanto o desenho das portas demonstra estabilidade e
robustez alinhado com uma inclinação para baixo, de modo
que a terceira janela lateral se estreita acentuadamente para
trás.
No interior, a tela central conta com o novo display MMI,
agora sensível ao toque, que funciona como o ponto focal
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do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado
em direção ao motorista. As informações são projetadas na
tela de alta resolução com 10,1 polegadas. Os gráficos são
minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e planejada
para toda a linha de veículos da marca, presente agora em
toda a gama de veículos SUV da Audi. Com o novo MMI, o
controle giratório no console do túnel central dá lugar a um
espaço de armazenamento de objetos próximo à manopla
do câmbio. O modelo conta ainda com carregador de
smartphone por indução para os aparelhos compatíveis com
a tecnologia.
O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de
12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes,
posicionado logo atrás do volante multifuncional. As rodas
são de liga-leve de 19” e 20” dependendo da versão.
A tração quattro com tecnologia ultra, de série em todas as
versões, 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.
FICHA TÉCNICA
Cilindros

4 cilindros

Cilindrada (cm³)

1984

Potência (cv @ min-1)

252 @ 5000 - 6000

Torque (Nm @ min-1)

370 @ 1600 - 4500

Câmbio

S tronic (7 veloc.)

Tração

quattro®

Aceleração de 0 a 100 km/h

6,3 seg.

Velocidade máxima

237 km/h

Peso

1720 kg

Comprimento

4663 mm

Largura

1893 mm

Altura

1659 mm

Entre-eixos

2819 mm

Capacidade do tanque de combustível

70 L

Capacidade do porta-malas

550 L
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taos

fotos divulgação

suv
taos
tecnologia premium
por maria do carmo veras

O

Volkswagen Taos é um SUV médio premium
equipado com itens de comodidade e de segurança
encontrados apenas em veículos de segmentos
superiores, como: ACC e AEB. O primeiro tem a função
de manter a velocidade e a distância do veículo à frente
automaticamente e uma função extra, chamada Stop&Go,
que tem a finalidade de acelerar sem interferência
humana. Já o AEB, consiste em frear de forma autônoma
em caso de emergência com detecção de pedestres.
Esta frenagem é brusca e a mais eficiente possível, pois
o objetivo é evitar totalmente a colisão ou mitigar ao
máximo o acidente, reduzindo sensivelmente eventuais
ferimentos ao pedestre. O sistema está ativo até a
velocidade de 65 km/h.
E para testar estes equipamentos a montadora utiliza
robôs de última geração durante o processo de
desenvolvimento, assegurando resultados precisos e
eficientes. Os profissionais que trabalham diretamente
com os robôs passaram por treinamentos com os
fabricantes na Inglaterra e na Áustria. Em paralelo,
desenvolveram as competências necessárias junto à
matriz da Volkswagen na Alemanha.
“Os robôs não chegam para substituir o homem
no desenvolvimento dos sistemas de segurança e
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comodidade, mas sim para complementar todo o
processo, agregando ainda mais competência. Capazes
de realizar testes repetidamente e com elevado nível
de precisão, os robôs conseguem extrair as informações
mais exatas possíveis”, explica Antonio Carnielli Jr., diretor
adjunto de Engenharia de Carroceria, Acabamento,
Segurança Veicular e Pré-Desenvolvimento da Volkswagen.
“Com essas informações, nosso time de engenheiros
consegue calibrar o radar e criar os algoritmos para cada
uma das funções”, completa.
No Brasil, os robôs, que não têm aparência humanoide
como nos filmes de ficção científica, estrearam no
desenvolvimento do ACC e do AEB do Nivus, lançado
há um ano. Com o Taos, no entanto, os robôs tiveram
novos desafios, pois essas tecnologias contam agora com
as funções Stop&Go e detecção de pedestres. Durante
os testes, os robôs atuam no volante e nos pedais do
carro, respeitando fielmente o programa de velocidade e
trajetória elaborado pelos engenheiros.
Dentro do veículo também são instalados diversos
equipamentos, como computadores, atuadores,
baterias e GPS. Todos têm a missão de fazer a leitura
e armazenamento de tudo o que acontece durante os
ensaios para que, posteriormente, os engenheiros façam
as análises necessárias em busca da calibração ideal.
Do lado de fora também são instalados inúmeros
equipamentos que são fundamentais para que os testes
sejam efetuados com os maiores níveis de precisão e
fidelidade possíveis. Entre eles, pode-se citar o sistema
de posicionamento por GPS, que é capaz de chegar a uma
precisão de até 2 cm. Para tal, o sistema é composto por
um GPS colocado dentro do veículo, um do lado de fora e
outro na base do dummy (boneco que simula o pedestre
atravessando a via), que por meio dos satélites, garante
tamanha precisão.

cla45 amg

Cello Nunes, piloto da categoria Mercedes-Benz Challenge, na direção do Safety Car

CLA45 AMG

um sedan verdadeiramente de corrida

por Make Motorsport

Q

uando se fala em corridas, logo vem à mente
aqueles carros de perfil baixo, dianteira afilada e o
famoso formato coupé. Pensando em MercedesBenz, o primeiro que vem à mente é o AMG GT, em suas
versões GT3 e GT4 e que atualmente são os queridinhos das
corridas pelo mundo.
De certa forma o raciocínio acima descrito, tanto para carros
de competições, como para os modelos da marca alemã
citados, estão corretos, mas limitar apenas a esta vertente
de carros acaba por não nos permitir experimentar novos
sabores de adrenalina que diversos outros modelos podem
nos garantir.
E quando abrimos nosso leque de possibilidades e opções,
chegamos ao Brasil onde temos a Mercedes-Benz Challenge,
única categoria esportiva monomarca do fabricante alemão
no planeta e que numa boa contramão da história utiliza os
belíssimos sedans C300 e CLA45 AMG. Dos dois modelos
que competem, a versão AMG é a que mais tem perfil de
esportividade, ainda que fique bem claro, qualquer tipo de
carro pode ser modificado e convertido para um veículo de
competição, porém, alguns já nascem com o DNA das pistas,
algo mais facilmente percebido no CLA45.
O CLA de rua, tal como, do campeonato brasileiro que
vem equipado com o excelente motor 2.0 Litros, quatro
cilindros em linha turbo, com carga máxima de pressão de
2,1 bar, que rende 370 cavalos de potência (a atual versão
do CLA45 AMG, teve sua potência elevada para 425 cv),
cuja despejada por um câmbio de dupla embreagem de oito
velocidades nas quatro rodas, sendo 70% nas traseiras e
30% nas dianteiras.
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foto divulgação

Seu motor foi projetado de tal modo a beneficiar esta
veia esportiva do sedan, onde sua seção frontal é mais
aerodinâmica, muito em vista pelo design e arranjo do
posicionamento do turbo compressor, coletor de escape e
de admissão. Já o turbo recebe o mesmo tipo de tecnologia
empregado no seu irmão maior, o AMG GT que utiliza motor
V8 de 4.0L.
Conversando com o piloto Cello Nunes, que corre na MB
Challenge, revela que o modelo de rua é exatamente
o mesmo carro que ele compete, salvo a adoção dos
equipamentos de segurança passiva, necessários para
garantir a integridade dos pilotos em eventuais acidentes.
“Como forma de mostrar aos proprietários de um CLA45 de
rua todo o desempenho e potência do modelo, os carros
da Mercedes-Benz Challenge são exatamente os mesmos
carros que uma pessoa adquire ao entrar numa revenda da
marca – nenhum tipo de preparação no motor, ou mesmo
um remapeamento da centralina é realizado no modelo de
pista, o que reforça o DNA de competição do modelo”, disse
Nunes se referindo ao carro que ele pilota e tanto conhece.
Falando da competição brasileira, Cello Nunes complementa
que algumas modificações foram feitas nos carros que vão
para a pista, mas apenas no sentido de otimizar o fluxo de
reposição de peças, como é o caso das pastilhas e discos
de freios e velas, que foram nacionalizadas para facilitar a
aquisição, já que são itens largamente trocados.
“Esta troca não muda em nada o desempenho dos
carros, apenas melhora a dinâmica de reposição destes
componentes, que são muito exigidos nas corridas e
precisam ser trocados com mais frequência”, concluiu o
piloto.
Ou seja, apesar de ser um sedan e não ter o desempenho de
um AMG GT, modelo da Mercedes-Benz mais utilizado em
competições hoje em dia pelo mundo, a escolha do CLA45
AMG não foi a toa, pois o modelo garante a esportividade
que se precisa em uma prova, com um custo muito inferior
ao do modelo nascido para as pistas.
Em suma, esta é mais uma mostra da engenhosidade
brasileira a serviço das pistas.
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audi Q3

14 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

GT SPRINT RACE

gt sprint race no

templo do automobilismo
por claudio barreto

O

Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como
Interlagos, em São Paulo, o templo sagrado do
automobilismo brasileiro. Há 81 anos vem proporcionando
a alegria do público com realização dos mais variados campeonatos
nacionais e internacionais que passam por lá, tornando mágico para
quem pilota no circuito.
“Sem dúvida é muito emocionante competir no Autódromo de
Interlagos, afinal é uma pista onde ocorre a F1, uma pista que foi
palco de grandes feitos dos mais renomados pilotos brasileiros
e além de tudo isso tem um traçado super legal”, comenta Dudu
Trindade, piloto da categoria GT Sprint Race.
A revista Dirija Auto acompanhou os pilotos Dudu Trindade e Sérgio
Ramalho que pilotam o bólido de número #25, na categoria GT
Sprint Race 2021. A 3a etapa da GTSR, teve seu início no dia 26
de junho com a realização do treino classificatório, onde o piloto
Sérgio Ramalho garantiu o troféu da Super Pole, com o tempo de
1min50seg476.
“Correr em Interlagos é sempre muito especial, primeiro por toda
história, a maioria dos pilotos são do estado de São Paulo e todos
tem vontade de ganhar em casa tornando ainda mais competitivo,
pelo fato dos pilotos já conhecerem bem a pista, só aumentou
a vontade de ganhar lá. Foi um final de semana super especial
por ter conquistado a Super Pole pela PRO. Foi a melhor volta da
minha vida, muito suado. O tempo todo focado na tomada de
cada décimo, o Dudu no rádio comigo dando incentivo e dizendo:
vai que agora só falta um décimo. Verifiquei que precisava tirar
aquele tempo naquele momento, sendo uma volta perfeita. Estou
super realizado pelo trabalho que fizemos até agora”, relata Sérgio
Ramalho, piloto da categoria GT Sprint Race.

O fotógrafo Rodrigo Guimarães registra a imagem do carro #25 e traz
a pintura de Senna erguendo o troféu da vitória no GP Brasil de 1991.

Para um piloto profissional é extremamente importante aplicar
todos os conhecimentos técnicos e estratégicos em cada corrida,
como também gerenciar e explorar as emoções para obter bons
resultados, seja em cada prova ou nas estratégias de equipe
pensando na temporada.
A categoria GT Sprint Race vem ganhando espaço de destaque
a cada ano no cenário do automobilismo brasileiro, e neste ano
comemora 10 anos, reunindo grandes feras que são destaques
no cenário nacional, aumentando a emoção de quem assiste às
corridas pela rede social e pela transmissão ao vivo realizada por
canal aberto de TV, BandSport.
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PRÓXIMAS ETAPAS
18 de Julho

Cascavel/PR (#TripleX)

15 de Agosto

Tarumã/RS (#SpecialEdition)

05 de Setembro

Curitiba/PR (#InverseRace)

03 de Outubro

Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

31 de Outubro

Palmeira/PR (#AirportTrack)

05 de Dezembro

Curitiba/PR (#MatchPoint)

copa truck

copa truck

transformers em ação
por claudio barreto

O

maior campeonato de caminhões
do continente, a Copa Truck, inicia
sua temporada 2021 com novidades
desportivas, técnicas e aumento no grid para 27
grandalhões de 5 toneladas cada, que superam
os 200 km/h de velocidade máxima, despejando
1.200 cv a 2.800 rpm e 450 kgfm a 2.200 rpm, com
freadas bruscas para entrar em curvas, que se
transformam em verdadeiro carro de corrida.
A Copa Truck possui nove etapas e dividida em
duas categorias: Divisão Principal e Super Truck pilotos novatos e/ou recentes na categoria. Com
pódio separado, os pilotos da Super Truck largam
junto da divisão principal e com os caminhões nas
mesmas especificações.
Toda estrutura dos “Transformes” é baseada nos
modelos vendidos nas concessionárias da marca,
com algumas alterações para se adaptar às pistas.
A novidade técnica da competição é a redução
e equalização da potência dos motores, visando
a redução de quebras e consequentemente de
custos. Outro detalhe técnico, é a implantação de
um sistema para detecção de emissão de fumaça,
além de válvulas de alívio para pressão do turbo e
pastilhas de freio padronizadas.
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fotos Dirija Auto

“Não teremos uma redução drástica ou
significativa na potência dos caminhões, mas
uma diminuição que permita que os motores
tenham maior durabilidade. Já no caso da
fumaça, que vem provocando bastante polêmica
nesta temporada, iremos adotar soluções
para controlar as emissões. Evitando assim, a
necessidade de punições durante os eventos.”,
completa Carlos Col, CEO da Mais Brasil,
organizadora do campeonato.
As corridas são divididas em duas baterias: a
primeira tendo 25 min e a segunda com 20 min,
acontecendo a inversão dos oito primeiros ao fim
da bateria inicial. Das nove etapas programadas,
duas serão realizadas no sistema de rodadas
duplas, com corridas no sábado e no domingo.
A classificação do campeonato é com pontos
corridos onde, ao fim da penúltima etapa, serão
descartados os três piores resultados.

copa shell hb20

foto RR Media

copa Shell HB20
uma categoria de base?
por claudio barreto

A

Copa Shell HB20, teve sua estreia em 2019,
considerada como uma categoria de base e a mais
acessível do automobilismo brasileiro, podendo ser
o primeiro step após saída do Kart com excelente custobenefício. A categoria tem uma linha de turismo mais
raiz, equipada com pneus radiais que proporcionam uma
condução diferente. Para o piloto, uma chance de mostrar
que é bom nas pistas e leva uma grande experiência para
carreira.
O sucesso da categoria levou o campeonato da
temporada 2021 posicionar 40 carros no grid de largada,
todos equalizados com a mesma potência, rigorosamente
idênticos entre si, aumentando o nível de competitividade
e emoção, apresentando desempenho e a segurança
exigidos pela Hyundai.
Os bólidos que compõem o grid são baseados no HB20
R spec, com motor 1.6 e transmissão manual de seis
velocidades, uma cavalaria 20% superior do original com
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cerca de 160 cv, levando os modelos a ultrapassarem a
velocidade de 200 km/h nas retas.
Para disputar uma temporada é necessário investimento
de R$ 200 mil reais, que contempla um pacote de serviços
para cada etapa: locação e preparação do veículo, suporte
de pista com engenheiros, mecânicos e telemetristas,
um jogo de pneus, combustível, logística do veículo e
estrutura de pista.
FICHA TÉCNICA
Cilindros

4 em linha

motor

Transversal anterior

Bloco e cabeçote do motor

Alumínio

Diâmetro X Curso dos pistões

77,0 mm X 85,4 mm

Cilindrada

1591 cm3

Potência máxima

159 cv @ 6.200 RPM

Torque máximo

17,8 kgf.m @ 5.400 RPM

Comprimento

3920 mm

Largura

1680 mm

Altura

1470 mm

Entre eixos

2500 mm

Altura livre do solo

100 mm

tanque de combustível

50 mm
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neo blindados

Atenção com a tampa
do porta-malas de um
veículo blindado
por maria do carmo veras

D

urante o processo de blindagem de
um carro são instalados materiais com
propriedades balísticas em várias áreas
da carroceria do veículo, esses produtos
geram uma maior sobrecarga de peso.
Também se faz necessário a substituição dos
vidros originais por outros com proteção
balística e instalação de amortecedores
reforçados no porta-malas, principalmente
nos modelos SUVs para suportar o peso
adicional. Já os veículos que possuem portamalas com abertura e fechamento elétrico,
requerem a instalação de reforços com um
conjunto de amortecedores hidráulicos para
manter seu funcionamento regular.
Sempre que for abrir o porta-malas de seu
blindado, certifique-se que a tampa está
firme quando estiver aberta. Qualquer sinal
de movimentação involuntária da tampa
para baixo, feche imediatamente e leve para
um especialista em blindagem analisar e
corrigir o sistema.
Se o porta-malas apresentar ruídos durante a
abertura ou fechamento, leve para análise de
um especialista em blindagem. Jamais fique
embaixo da tampa do porta-malas aberto,
sem antes checar se a mesma encontra-se
firme.
Fique atento! E só realize o serviço com uma
empresa que tenha know how no mercado
de blindagem.
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Litetouch

A Ferrari da
Odontologia

C

om mais de 20 anos no mercado de
odontologia, a clínica Estética Bucal
possui uma estrutura completa de
profissionais especializados e equipamentos
de última geração, sempre investindo em
inovações tecnológicas para oferecer o melhor
tratamento e conforto para seus pacientes.
A clínica dispõe do Laser Litetouch, a
“Ferrari da odontologia”, para realizar vários
procedimentos odontológicos com precisão,
sem necessitar de anestesia, nem agulhas,
sem dor ou qualquer tipo de incômodo,
podendo ser aplicados em todos os tipos de
tecidos, procedimentos clínicos e cirúrgicos
que envolvam tecidos dentários, ósseos e
gengivais. O Laser possui tecnologia que
permite incorporar o mecanismo dolaserin-Ha nd peace desigh, o LifeTouch (laser de
alta potência Erbium YAG) é um marco para o
tratamento odontológico e está modificando
completamente os procedimentos dentários,
tornando a saúde bucal mais conveniente e
agradável para pacientes e dentistas.
Clique aqui e marque sua consulta!

IMPLANTODONTIA
• Ablação (corte) ósseo preciso e minimamente invasivo.
• Cirurgias de reabertura sem dano aos implantes.
• Tratamento efetivo para Peri-Implantitis.
• Descontaminação do Implante sem dano a superfície.
• Desinfecção sub-ablativa não intervindo no osso sadio.
• Aumenta o contato osso-implante estimulando os fatores de
crescimento ósseo.
PERIODONTIA
• Debridamento efetivo da bolsa & efeito bactericida (desinfecção).
• Ablação precisa e seletiva
• Remoção de cálculo seletiva e precisa.
• Cirurgia minimamente invasiva. Rápida cicatrização óssea e gengival.
• Mínima morbidade e desconforto pós-operatório.
ODONTOPEDIATRIA
• O método preferido pelas crianças: Menor medo; menor ruído; sem
vibrações.
• Tratamentos gentís, precisos e minimamente invasivos.
• Excelente desinfecção da dentina contaminada. Garantia de sucesso
nos procedimentos restauradores.
• Desinfecção eficiente de pontos e fissuras oclusais, inclusive nas
mais profundas.
• Equipamento bem aceito pelas crianças, muito amigável.
ENDODONTIA
• Preparos de abertura minimamente invasiva: Sem aquecimento ou
micro-fraturas.
• Eficiência Bactericida: Remove a smear layer, limpa e desinfecta os
canais.
• Apicectomia: Realizada Minimamente Invasiva e com excelente
acesso.
DENTÍSTICA
• Visibilidade Excepcional: trabalho sem contato.
• Ablação precisa e seletiva de lesões cariosas; evita o desgaste de
tecidos sadios.
• Sem vibração, sem micro-fraturas e sem carbonização.
• Efeito bactericida: descontaminação da dentina remanescente.
• Sem uso de anestesia na maioria dos casos.
ODONTOLOGIA ESTÉTICA
• Recontorno gengival do desenho do sorriso.
• Peeling gengival, remoção da melanina.
• Remoção de Laminados cerâmicos sem tocar no remanescente do
preparo.
• Remoção de restaurações insatisfatórias de resinas e cerâmicas.
PATOLOGIA ORAL
• Cirurgia minimamente invasiva de tumores odontogênicos.
• Biopsia precisa para diagnósticos histológicos seguros.
• Uma ferramenta de eleição para o tratamento eficiente da
osteonecrose em pacientes tratados com bifosfonatos.
• Reduz os sintomas de forma eficiente nas mais diversas doenças
orais
CIRURGIA MAXILOFACIAL
• Corte ósseo realizado de forma precisa e seletiva, mantendo a
integridade dos tecidos.
• Osteotomias atraumáticas.
• Desgaste ósseo sem aquecimento.
• Estimula os fatores de crescimento (Melhor Cicatrização Óssea).

Responsável Técnico: Dr. Guaracy Fonseca Júnior - CRO 4355

Cristiana Harrop
Fonseca, Guaracy
Fonseca Júnior e
Daniela Harrop

ESTÉTICA BUCAL
Rua Padre Bernadino Pessoa, 663, Boa Viagem - Recife -PE
(81) 3465-2111

ação social

Audi do Brasil cria categoria de
ações sociais em sua premiação
anual para concessionárias

N

o início de cada ano a Audi do Brasil promove
a premiação Dealers Awards, que reconhece as
concessionárias que tiveram melhor desempenho no
ano anterior, principalmente do ponto de vista de vendas
e serviços. Com o intuito de reforçar o compromisso de ser
uma empresa socialmente responsável, a Audi do Brasil
agora incluiu uma nova categoria chamada Social Dealer, cujo
objetivo é engajar as concessionárias da marca em projetos
focados em ações sociais.
Para Vitor Franchini, da área de desenvolvimento de rede de
concessionárias e responsável pelo projeto, “o Social Dealer
surge como uma forma de estimular a colaboração social
das concessionárias em suas comunidades, sempre com o
objetivo de causar impacto positivo nas regiões onde atuam.
Enxergamos neste projeto um potencial de fortalecer a
atuação socialmente responsável da marca Audi em conjunto
com nossas 42 concessionárias espalhadas em todo o Brasil”.
Para participar, as lojas Audi Center devem desenvolver,
contribuir ou atuar, direta ou indiretamente com iniciativas
sociais de qualquer tamanho, tempo e alcance. Todas as
ações desenvolvidas ao longo de 2021 serão consideradas,
analisadas e divididas em quatro pilares: impacto na
comunidade, alcance, duração e engajamento dos
colaboradores da concessionária.
As avaliações serão realizadas por uma banca composta por
colaboradores de diferentes departamentos da Audi do Brasil.
Dentro de cada um dos pilares, os critérios de análise são:
atendimento aos requisitos, aplicabilidade, conteúdo, inovação
e iniciativa. As premiações serão entregues no início de 2022
e divididas entre: Melhores Ações Sociais, Menção Honrosa,
Destaque do Ano e outros reconhecimentos individuais.
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AS AÇÕES SOCIAIS
Desde a apresentação da iniciativa, as concessionárias da
Audi do Brasil já receberam as inscrições das ações sociais de
toda rede, que envolvem iniciativas de doações de alimentos,
produtos de higiene, materiais de limpeza, além de parceria
com hospitais e escolas das regiões.
A Audi Center Recife (PE) apoiou a Campanha Parvi Solidária,
que consistiu na distribuição de 7.228 cestas básicas para
comunidades carentes, beneficiando mais de 50 instituições.
Outra campanha inscrita no projeto foi a Solidariedade
Capixaba, realizada com o apoio da Audi Center Vitória
(ES), em que foram arrecadadas mais de 4,5 toneladas
de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal,
beneficiando cerca de 120 famílias.
A Audi Center Campo Grande (MS) promoveu duas ações,
uma de combate à fome e outra de fomento à higiene. Ambas
ocorrerão mensalmente até janeiro de 2022 e a concessionária
tem a meta de impactar até 2.000 pessoas com as atividades
– até maio, a ação de combate à fome beneficiou mais de 200
pessoas e a iniciativa de apoio à higiene beneficiou ajudou 194
famílias.
O Hospital da Baleia de Belo Horizonte recebeu o patrocínio
da Audi Center Belo Horizonte (MG) ao projeto Toque de
Mãe. A ação com intuito de reunir recursos financeiros
ao hospital através da venda de kits de almoço no Dia das
Mães, arrecadou o valor de R$150.000,00. Além disso, a Audi
Center Belo Horizonte organizou a Campanha DoAção, a fim
de arrecadar alimentos e produtos de higiene para famílias
necessitadas. Ao todo, foram mais de 240 cestas básicas, 100
itens de higiene e 260 quilos de alimentos doados.
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