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C

om mais de 3 milhões de veículos comercializados
no Brasil, a montadora Renault completa 24 anos
no mercado automotivo nacional, com mais de
300 concessionárias distribuídas de norte ao sul do país,
como também o estúdio Renault Design América Latina
(RDAL), localizado em São Paulo, considerado um dos
principais centros estratégicos de design da marca no
mundo, composto por um grupo seleto de profissionais
de vários países escolhidos pelo Grupo Renault para
compor o centro de criação, que tem a finalidade de
desenvolver o processo criativo dos carros para atender
o mercado de toda América Latina.
Há mais de dez anos a marca vem contribuindo com
a sociedade realizando ações sociais, através do
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Instituto Renault Brasil, que transforma potenciais em
possibilidades reais para o progresso das pessoas e
comunidades. A instituição atua por meio da educação,
do desenvolvimento social e da sustentabilidade
ambiental, realizando movimentos de transformações,
que já beneficiaram mais de 800 mil pessoas.
A Revista Dirija Auto conversou com o Vice-Presidente
da Área Comercial da Renault do Brasil, Bruno
Hohmann, um apaixonado pelo setor automotivo,
formado em engenharia, pós-graduado em motores
e combustíveis na UFPR – Universidade Federal do
Paraná. Sua história na Renault do Brasil iniciou quando
o executivo tinha 20 anos de idade, que ingressou como
estagiária. Após a conclusão do estágio foi contratado
para assumir o cargo de Responsável do Planejamento
de Produto e logo em seguida para Brand Management.
Após ocupar o cargo de Diretor de Marketing da Renault
na Colômbia e no Brasil, Bruno também assumiu a
Direção de Operações na Holanda e depois atuou como
Secretário Executivo do CEO Global do Grupo Renault
em Paris. Em 2020 tomou posse da Vice-Presidência da
Montadora Brasil.
“Durante a carreira profissional surgem momentos em
que você pode ir além do seu escopo, aprender mais,
ajudar os colegas e os gestores. É o que sempre tentei
fazer e ir um pouco além do que seria aquele escopo
tradicional da função: aprender mais, ajudar, fazer
parte dos projetos em prol da empresa e do resultado

BRUNO HOHMANN

coletivo. Foi a maneira que encontrei para encarar os
desafios e também as oportunidades e nunca negá-las.
Sempre tento vê-las como uma forma de crescer, de
aprender, pois nunca tive no meu plano, por exemplo,
passar alguns anos na filial da Colômbia, e fiquei três
anos como diretor de marketing, e nem tampouco ir
para Holanda, onde morei quase dois anos e fiquei
como responsável pelo país. Isso torna a carreira da
gente mais rica, variada, traz diferentes vivências,
formas de olhar o mercado, a mobilidade e a própria
marca Renault”, comenta Bruno Hohmann.
O executivo assumiu a Vice-Presidência da Montadora
no Brasil em maio de 2020, durante a pandemia da
Covid-19. “Logo após que assumi o cargo, não esqueço
que em uma das primeiras reuniões foi para definir
como seria o retorno do escritório. Nesse período
havia poucos clientes, bastantes carros em estoque
da pré-pandemia, onde o foco da gestão foi de reduzir
e otimizar os estoques, com menos investimento em
comunicação. Em 2021 tivemos que aprender a lidar
com a crise de componentes. Já estamos no início de
2022 e ainda não conseguimos realizar o retorno pleno
do escritório”, explica Bruno.
Mesmo com investimento escasso em mídia, a marca se
manteve em constante comunicação com seus clientes
que aguardavam receber seu veículos. Também foi
necessário estar em contato com os concessionários
para que conseguissem passar por essa fase ainda mais
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fortes. “Um aprendizado constante, pois ninguém tem
como prever o próximo capítulo, temos que ficar atentos
ao ambiente em volta e totalmente abertos a mudança
de trajetória. Acho que a palavra-chave para essa fase
que estamos passando é: flexibilidade”, reforça Bruno.
O aquecimento nas vendas de usados surpreendeu
o segmento. “Ninguém imaginava que teríamos esse
crescimento nos últimos dois anos, que foi fruto da
falta de veículos novos e deve seguir com preços altos.
Porém a previsão é que nos próximos um ou dois anos
teremos menos carros seminovos e os novos voltem a
normalidade”, comenta Bruno.
O plano de investimento da montadora no valor de 1,1
bilhão de reais, está direcionado para renovação de
produtos em curto prazo (período entre março de 2021
e junho de 2022), estão sendo aplicados no portfólio
atual e dois veículos totalmente elétricos. “Já tivemos
em 2021 o lançamento do novo Zoe e o novo Captur
com motor 1,3 turbo, em janeiro de 2022 lançamos o
novo Kwid. Em breve teremos mais modelos equipados
com os motores 1.3 turbo, como também, lançamento
do novo Master e o Kwid E-Tech (100% elétrico), mais
uma opção elétrica no lineup da Renault, produtos que
fazem parte do pacote de investimento programado
para o Brasil, conforme anunciado pelo CEO Global Luca
de Mel. No ambiente macroeconômico, do lado Renault,
nossa fórmula é continuar investindo em produtos”,
explica o executivo.

BRUNO HOHMANN

A Renault está comprometida em atender as regras mais
rigorosas para redução de emissões de poluentes nos
veículos, conforme o Proconve L7. Por conta das novas
regras o único modelo que saiu de linha da montadora
foi o Sandero RS 2.0.
A marca possui um portfólio global, com carros 100%
elétricos, híbridos e carros híbridos plug-in, com todas
as tecnologias disponíveis no grupo Renault. O modelo
Megane E-Tech será lançado na Europa, porém a marca
ainda está estudando a possibilidade de importar para o
Brasil.

UM CASE DE SUCESSO
A administração da Ilha de Fernando de
Noronha lançou o “Projeto Carbono Zero”,
uma lei que proíbe a circulação de carros
a combustão. Em parceira, a Renault
contribuiu com carros 100% elétricos
e 100% silenciosos. “Nossa marca foi a
primeira a ocupar o território. Hoje são
mais de trinta carros Renault rodando
dentro da ilha, onde a maior estrada tem
oito quilômetros. Então com muito orgulho
digo que a Renault faz parte da paisagem
com seus carros elétricos”, finaliza Bruno.
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novo escandinavo
elétrico, volvo c40

por maria do carmo veras

O

mercado de veículos eletrificados no Brasil entrou em
2022 em ritmo forte, registrando um crescimento de 93%
sobre os 1.321 emplacamentos de janeiro de 2021 e de
63% sobre janeiro de 2020 (1.568). O volume de vendas em
janeiro entra para sua série histórica da Associação Brasileira do
Veículo Elétrico.
Neste embalo, a Volvo Car vem na liderança em vendas de
carros híbridos e elétricos no Brasil e apresenta seu mais novo
modelo 100% elétrico, o Volvo C40. Os interessados em adquirir
um dos 200 veículos disponíveis poderão preencher um rápido
cadastro e aguardar o contato da concessionária mais próxima.
O valor do C40 na pré-venda é de R$ 419.950,00 e já está
disponível no site oficial da marca www.volvocars.com.br, e em
todas as concessionárias do País.
“A eletrificação está no DNA da Volvo Car Brasil. Começamos lá
em 2017 com o XC90 híbrido e fomos, cada vez mais, inserindo
modelos que poluem menos no nosso mercado. Poder trazer
hoje para nosso país nosso segundo modelo 100% elétrico é
um marco”, afirma João Oliveira, diretor geral de Operações e
Inovação da Volvo Car Brasil.
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Foto Alexandre Lefebvre

O C40 possui um novo e arrojado design, inspirado na
arquitetura escandinava com influência da luz e da natureza.
“Cada milímetro desse carro tem uma história, as pessoas
devem se sentir especiais dentro desse carro. A filosofia de
design da Volvo é sobre criar designs relevantes e que cumprem
um propósito”, destaca Robin Page, Head de Design da Volvo
Cars.
O powertrain elétrico P8 conta com dois motores, um em cada
eixo, gerando uma potência combinada de 408hp e 660 N.m de
torque.
Concebido para impressionar, o C40 traz o moderno e
tecnológico teto panorâmico, que molda o carro todo, desde
a primeira fileira de bancos, até os assentos traseiros. A nova
tecnologia empregada na construção do vidro dispensa o uso da
cortina de fechamento, isso porque o vidro escurecido possui
proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e
80% da radiação de calor.
Graças ao moderno e tecnológico conjunto de baterias, o C40
é capaz de rodar cerca de 440 quilômetros com uma carga
total. Seguindo o pilar de sustentabilidade da marca, o C40 já
está 100% livre de couro e estreia o Nórdico, um novo material
interior criado pela Volvo Cars.
O C40 vem com 3 anos de garantia e com 3 anos de revisões
periódicas custeadas pela Volvo. “Ou seja, o cliente tem a
tranquilidade de ter uma garantia prolongada e também não ter
despesas com as revisões”, explica André Bassetto, diretor de
produto e pós-vendas.

lançamento

Jeep Renegade 2022

Design icônico renovado
por Claudio Barreto

C

omemorando a liderança em SUVs no Brasil há seis
anos, a Jeep começou 2022 com o pé direito, com
9,7% de participação no mercado e um total de
11,4 mil carros emplacados em janeiro, alcançando a sua
melhor performance mensal na indústria no Brasil em toda
a sua história. O maior percentual tinha sido registrado
em outubro do ano passado: 8,8%. A marca emplacou
dois modelos entre os mais vendidos do país: Compass e
Renegade.
O Renegade com mais de 450 mil unidades vendidas
desde que começou a ser produzido no Brasil, em 2015,
no Polo Automotivo Stellantis em Goiana (PE). Agora em
janeiro de 2022, o Renegade chegou a 5.000 unidades
comercializadas e 15,8% de participação no mercado entre
os B-SUVs. Além disso, também conquistou o terceiro lugar
entre os carros de passeio mais vendidos no mês, seguido
de outro modelo da marca, o Jeep Compass, que teve
4.907 unidades vendidas e 47% da fatia de mercado em
seu segmento.
“O Jeep Renegade é uma referência muito importante
da marca no país desde que o modelo começou a ser
produzido aqui, em 2015. Ligado à herança do autêntico
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Willys, tem um design icônico e único. É um sucesso de
vendas desde seu lançamento e vem se consolidando
como símbolo no seu segmento e na liderança entre os
SUVs”, ressalta Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep
para a América Latina.
A versão 2023 do Regenade chega com mais performance,
tecnologia, segurança e o novo propulsor T270 Turbo Flex
para as versões 4x2 e 4x4. Na versão Trail Rated o destaque
vai para tração, capacidade de submersão, articulação,
manobrabilidade e altura em relação ao solo. A capacidade
off-road é considerada a maior do segmento.
No design uma nova grade e faróis com DRL (Daytime
Running Light) em movimento com função de seta. Na
parte traseira também vem com novas lanternas. Na
parte interna do carro: novo painel com central multimídia
de 8,4”, novo volante e quadro de instrumentos Full
Digital e os bancos com o logotipo da versão Trailhawk,
com costuras em vermelho, teto solar e capô com selo
Trailhawk.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Cilindrada

1.332 cm³

Aspiração

Turbocompressor com wastegate elétrica

Potência

180 cv (gasolina)/ 185 cv (etanol)

Torque

27,5 kgfm (270 Nm)

Velocidade
máxima

208 km/h (gasolina) / 210 km/h (etanol)

0 a 100 km/h

8,8 s (gasolina) / 8,7 s (etanol)

Consumo urbano

11,0 km/l (gasolina) / 7,7 km/l (etanol)

Consumo estrada

12,8 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (etanol)
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EUROVIA

Kwid, AINDA
mais econômico

Duster, com
motor turbo

O

A

Renault Kwid é considerado o “best-inclass” em consumo de combustível entre
os veículos compactos de entrada, está
5% mais econômico no ciclo urbano com etanol,
registrando 10,8 km/l e 3% mais econômico com
gasolina, fazendo 15,3 km/l, de acordo com o
Inmetro.
Além de mais econômico, o modelo oferece ainda
um melhor desempenho por conta do propulsor
1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três
cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas
(DOHC) e bloco em alumínio, agora rende 71 cv
de potência com etanol no tanque e 68 cv com
gasolina. E melhoria de 10,0 kgfm com etanol e 9,4
kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e
retomadas.
Uma das tecnologias aplicadas para a redução do
consumo de combustível foi o sistema Start&Stop,
que desliga o automóvel automaticamente em
paradas prolongadas. Um sistema comum em
carros topo de gama, que garante uma economia
de até 5% de combustível no trânsito urbano.
O sistema ESM (Energy Smart Management) de
regeneração de energia e a implantação do sistema
de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS),
foram outras tecnologias que chegaram para
contribuir com o consumo de combustível. Além de
pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência
de rolagem, e menos emissão de CO2.
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Renault do Brasil apresentou a nova linha
do Duster modelo 2023, o SUV mais
vendido da marca no país, agora com
novo motor turbo 1.3 flex, 170 cv de potência e o
maior torque do segmento de 27,5 kgfm. Acelera
de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos, atingindo a
velocidade máxima de 190 km/h. As retomadas
estão até 36% mais rápidas, permitindo uma
condução dinâmica e eficiente.
O SUV também traz novidades para a linha 2023,
a adoção de moldura frontal, retrovisores e
barras de teto com acabamento em preto, nas
versões Intense e Iconic. Além disso, as versões
Iconic, 1.6 e turbo TCe 1.3 flex, passam a ter
alargadores de roda e bancos com revestimento
premium de série. Mantendo as mesmas
características que foram aplicadas em sua
segunda geração.
Internamente com revestimentos de qualidade,
o Duster traz como destaque a ergonomia, com
um painel de instrumentos funcional e a central
multimídia de 8”, bem como os comandos de
fácil uso.
O veículo passa a ser oferecido em cinco versões:
Zen, Zen CVT XTRONIC®, Intense CVT XTRONIC®,
Iconic CVT XTRONIC® – todas com o eficiente
motor 1.6 SCe – e a nova Iconic CVT XTRONIC®,
com a motorização turbo TCe 1.3 flex.
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mercado

a audi, começa
2022 com bons
resultados
por Claudio Barreto

O

ano de 2021 foi desafiador para a indústria automotiva e
em 2022 também são esperadas dificuldades para o setor.
Começamos o ano com retração nas vendas de veículos novos,
comparados ao mês anterior, dezembro/2021, por conta da alta nas
taxas de juros e entre outros impostos que mexem no bolso dos
clientes no início do ano, afetando diretamente a negociação entre o
consumidor e o concessionário. O mês de janeiro/2022 comparado
a dezembro/2021 teve uma queda de 31,64%, e comparando com
janeiro de 2021, a baixa foi de 15,79%.
Outro fator não esperado: o aumento do contágio das pessoas pela
variante Ômicron, que deixou praticamente todos em casa, tanto o
vendedor como também o comprador.
“O resultado é conjuntural e acontece, principalmente, em função
dos baixos estoques das Concessionárias, em dezembro, da
persistente falta de produtos – ainda provocada pela escassez de
insumos e componentes e, também, devido à sazonalidade do
período. Além desses fatores, a alta nas taxas de juros restringiu a
aprovação de crédito para financiamentos e, também, tivemos queda
na renda do consumidor, pelo aumento da inflação, mesmo que
tenhamos tido melhora dos níveis de emprego no País. Avaliando
a sazonalidade, lembro que, em janeiro, a renda familiar fica mais
comprometida, em função dos impostos e gastos com matrículas e
materiais escolares, por exemplo, o que acaba afetando a decisão de
compra do consumidor”, explica José Maurício Andreta Jr., Presidente
da FENABRAVE.
A alemã Audi foi uma das marcas premium que superou as vendas
do mês de dezembro/2021, praticamente todos os modelos tiveram
um crescimento nas vendas, fechando janeiro/2022 no azul. Como
por exemplo o hatch A3 que levou em sua categoria 37,5% de
participação em vendas no mercado brasileiro.

Silvana Mendonça, Diretora da Audi Center Recife.
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“A Audi manteve os preços, como também as mesmas taxas de juros
aplicadas no mês de dezembro de 2021. Outro fator que colaborou
com o resultado positivo e atualmente representa 30% das vendas
realizadas pela concessionária Audi Center Recife é o programa Audi
Pass, que facilita a aquisição dos modelos da marca”, explica Silvana
Mendonça, Diretora da Audi Center Recife.
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suvw t-cross

suvw t-cross,
nota máxima
em segurança
por maria do carmo veras

A Volkswagen possui a maior e mais segura linha de
veículos do Brasil. Os modelos Polo, Virtus, T‑Cross, Taos
e Jetta foram classificados por oferecer o máximo de
segurança na proteção para os ocupantes no ranking do
Latin NCAP (New Car Assessment Program), programa
independente de avaliação de carros novos para a América
Latina e Caribe.
A montadora também sai na frente da concorrência, sendo
a primeira montadora a obter nota máxima em segurança
dentro dos novos protocolos de testes do instituto, válidos
entre 2020 a 2024. O SUVW Taos conquistou cinco estrelas
em todos os requisitos avaliados, considerando a proteção
a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de
assistência ao condutor. Os resultados alcançados são
válidos para todas as versões do Taos produzidos na
Argentina e no México.
Dentro das novas regras, as avaliações são divididas em
4 grupos, sendo eles, Proteção aos Ocupantes Adultos,
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Proteção aos Ocupantes Crianças, Proteção aos Pedestres
e Sistemas de Assistência ao Condutor, e a nota geral é
definida pelo menor índice entre os 4 grupos.
Os modelos Polo, Virtus e T‑Cross, Taos e Jetta também
possuem Estratégia Modular MQB, que é o mais moderno
conceito de produção do Grupo Volkswagen no mundo.
Os modelos têm suas estruturas compostas por diversos
tipos de aços, grande parte por aços de alta e ultra-alta
resistência – incluindo aços conformados a quente,
que ultrapassam em dez vezes a resistência de aços
considerados “convencionais”. Essa tecnologia colabora
para reduzir o peso do automóvel, ao mesmo tempo em
que melhora seu desempenho em testes de colisão.
Além das cinco estrelas para adultos e crianças, os
modelos Polo, Virtus e T Cross ganharam reconhecimento
extra: o Advanced Award, destinado a veículos que
atendem critérios de proteção a pedestres. O Polo foi
o primeiro modelo comercializado no Brasil a receber
esse prêmio. A avaliação é feita com base em testes que
simulam situações de acidentes envolvendo pedestres,
conforme padrões estabelecidos pela legislação brasileira.
O hatch, assim como Virtus, oferece quatro airbags,
sistemas ISOFIX® e top-tether, detector de fadiga, bloqueio
eletrônico do diferencial, controle de assistência de
partida em rampa, limpeza automática dos discos de freio,
monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.
O T‑Cross se destaca na segurança em todas as versões
por serem equipadas com 6 airbags, sendo 2 frontais, 2
laterais e 2 de cortina. Adicionalmente vale destacar que
os modelos desenvolvidos na plataforma MQB possuem
um sistema de frenagem automática pós-colisão, que
aciona automaticamente os freios do veículo em caso de
acidente, evitando colisões subsequentes.
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destaques em 2021

destaques da
TOYOTA em 2021
por Claudio Barreto

A

Toyota fechou o ano de 2021 com quase 175 mil
unidades comercializadas, um crescimento de
26% em relação a 2020. Os maiores destaques do
ano em 2021 foram: O Corolla, Hilux e o recém chegado
Corolla Cross.
O Corolla encerrou mais um ano como o líder absoluto
do segmento de sedãs médios, contabilizando 41.900
unidades vendidas, enquanto a Hilux alcançou 45.884
unidades comercializadas e novamente assegurou sua
liderança no mercado de picapes médias. O terceiro
destaque foi o Corolla Cross, primeiro SUV da marca
produzido no País lançado em março do ano passado,
que começou a ganhar o gosto do consumidor com
a comercialização de 34.253 unidades em apenas 10
meses.
Em 2021, o mercado de veículos eletrificados bateu
recorde de vendas no Brasil superando 30 mil unidades.
Com um total de quase 20 mil veículos eletrificados
vendidos (56,5% de market share), a montadora
consolidou-se como líder absoluta desse segmento que
cresce anualmente.
Os grandes responsáveis por essa performance foram
os modelos Corolla sedã e Corolla Cross híbridos flex,
únicos no mundo a contar com essa tecnologia e únicos
eletrificados produzidos na América Latina. Este último
fechou o ano passado como o veículo eletrificado mais

16 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

vendido do Brasil, com um total de pouco mais de 11 mil
unidades comercializadas.
A aposta da Toyota no sistema híbrido flex está alinhada
com as demandas da sociedade e faz parte de uma
série de ações, ao longo de toda a cadeia de valor, para
se descarbonizar. Entre estes objetivos, está a criação
de veículos cada vez mais eficientes, com baixa ou zero
emissão de CO2, a fim de colaborar com a redução de
impactos ambientais causados pelos automóveis. Um
caminho possível com o uso do etanol, que além de ser
responsável pela geração de empregos, é o combustível
que menos emite gases de efeito estufa em todo seu
ciclo de vida, e possui potencial de compensação
e reabsorção das emissões de dióxido de carbono.
Quando comparado com a gasolina, a emissão de CO2 é
até 90% menor.
Pioneira na oferta de veículos eletrificados, desde
o lançamento do Prius no Brasil em 2013, os planos
da Toyota incluem ter uma versão híbrida para cada
modelo vendido na região até 2025. A Toyota acredita
que para que o Brasil produza, venda e exporte cada vez
mais veículos tecnológicos e sustentáveis, é importante
que governo e indústria trabalhem em uma agenda
positiva de incentivo a novas tecnologias, que inclui o
estabelecimento de impostos compatíveis, dentre outras
ações.
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toyota yaris 2023

toyota Yaris com mais
equipamentos de série
por maria do carmo veras

O

s pilares utilizados para reestilização do novo Toyota
Yaris que já chega na versão 2023, foram: segurança,
design, conforto e performance. Comercializado
nas carrocerias hatch e sedã, as duas versões tem um
protagonismo importante no lineup da Toyota, sendo
considerado o modelo de entrada .
As duas principais mudanças da linha 2023: novo design
frontal que recebeu atualizações para dar mais modernidade
e um toque esportividade, e o motor 1.5L flex Dual VVT-i com
transmissão automática CVT de sete velocidades. Apenas as
versões XS e XLS possuem troca de marchas no volante.
Por conta do Proconve L7, Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos, algumas alterações foram realizadas
na calibração do motor, como também no sistema de
armazenagem de combustível que recebeu melhorias para
reduzir a emissão de poluentes evaporativos sem perder
potência, que segue com 110 cv a 5.600 rpm e 14,9 kgfm de
torque, quando abastecido com etanol, e 105 cv a 5.600 rpm
e 14,3 kgfm de torque, quando abastecido com gasolina, sem
alterações no consumo. Segundo o Inmetro, com etanol, a
configuração hatch do Yaris faz 8,8 km/l na cidade e 10 km/l na
estrada, enquanto o sedã, também com etanol, faz 9,0 km/l na
cidade e 10,6 km/l na estrada.
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Todas as versões do Yaris 2023 contam agora com DRL em LED,
seguindo as tendências de mercado e atendendo pedidos dos
consumidores. Os faróis de neblina passam a ser em LED nas
configurações XLS.
No interior, central multimídia com tela de 7 polegadas
sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple
Carplay. Para as versões XS e XLS, o novo Yaris 2023 conta com
ar-condicionado automático e digital, com filtro antipólen. E,
nas versões topo de linha teto solar elétrico, com acionamento
one touch e função antiesmagamento. Nas versões XS e XLS,
o computador de bordo tem visor multifunção em tela de 4,2′′
em TFT de alta resolução com 16 funções.
Na linha 2023, os valores de revisão continuam entre os mais
competitivos do segmento. Até os 60 mil KM, o valor total é de
R$ 4.309,77.
Os preços sugeridos ao público do Yaris 023
Yaris Hatchback XL

R$ 92.190,00

Yaris Hatchback XS

R$ 101.490,00

Yaris Hatchback XLS

R$ 112.690,00

Yaris Sedã XL

R$ 96.390,00

Yaris Sedã XS

R$ 104.990,00

Yaris Sedã XLS

R$ 116.990,00

honda new city

novo honda city
chega mais potente
e econômico
por Claudio Barreto

P

ara os fãs de montadora da marca japonesa, a Honda
Automóveis do Brasil apresentou a quinta geração do
seu sedã compacto, Honda City versão 2022, modelo
que vem com força para voltar a disputar a liderança em
sua categoria. A nova versão ganhou um Up no design com
a nova identidade visual da marca, sem muitos exageros
e ainda cresceu no tamanho valorizando ainda mais o
conceito low & wide (baixo e largo). O motor mais potente
que a versão anterior, ganhando 10 cavalinhos, passando
para 126 cv. Já o torque continua o mesmo do antecessor,
15,5 kgfm. A boa notícia é que mesmo com o aumento
de potência o sedã ficou mais econômico, de acordo com
o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), obtento
classificação A no PBE, dentro de sua categoria. Em relação
ao peso é 4,3 kg mais leve e tem maior rigidez torcional,
atingindo até 20,4% na parte frontal.
Os modelos serão os primeiros da marca produzidos no
Brasil com o pacote completo de segurança e assistência à
condução, Honda SENSING.
O destaque da versão é conforto e a ergonomia. Os modelos
possuem um novo Sistema de Estabilização Corporal e uma
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nova tecnologia antifadiga que foi adotada nos bancos para
melhorar o suporte do corpo, evitando o esforço constante
para a retomada do posicionamento ideal, que é justamente
o que traz a sensação de cansaço.
As rodas de liga leve de 16 polegadas, com acabamento
diamantado e pintadas em preto, ganham destaque com
essas novas linhas. E elas são de série nas três versões de
acabamento do modelo.
Ao volante, o novo City é um carro confortável. O grande
trunfo é a linearidade oferecida por esse novo conjunto
mecânico, o máximo de torque é entregue somente aos
4.600 rpm e portanto a aceleração é vigorosa e sem trancos.
É perceptível a simulação de trocas de marcha do câmbio
CVT, mas o comportamento é suave.
Em ambos os modelos, na versão Touring, os faróis são full
LED, com luzes indicadoras de direção, fachos baixo e alto,
DRL e faróis de neblina em LED. As demais versões contam
com DRL de LED e bloco óptico principal com projetor. As
lanternas são as mesmas em todas as versões, com LED nas
luzes de posição e de freio.
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jbs motors

Pensando em
comprar seu
seminovo?
por Claudio Barreto

A

compra de um veículo seminovo requer uma
atenção especial, existem fatores que o
consumidor deve estar ciente antes de iniciar sua
busca. O primeiro ponto que deve ser calculado antes
de qualquer pesquisa: qual o orçamento disponível
para adquirir seu novo veículo. Depois então calcular as
despesas como: IPVA, seguro, manutenção, consumo
de combustível, peças de reposição e entre outros.
Além do fator financeiro citado, outros pontos também
são importantes, que devem ser analisados para que
não haja além de perda financeira uma má escolha do
modelo, pois a situação requer uma decisão racional e
que priorize o custo benefício.
Depois de saber o valor disponível para compra, começa
o processo de pesquisa. Para isso o cliente precisa
estar certo dos requisitos prioritários para atender às
suas expectativas, como também comparar os modelos
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disponíveis no mercado, e um bom comparativo deve
levar em conta modelos que entregam as mesmas
características.
Sendo assim, nada melhor do que tirar um momento
para equiparar preços e particularidades entre os
modelos e compreender as suas necessidades, como por
exemplo: Um veículo direcionado para rotina diária ao
trabalho, talvez não sirva para o passeio com a família
no final de semana.
Atender as necessidades e expectativas do consumidor
são regras básicas de uma empresa que tem a visão
de fidelizar o cliente. No mercado automotivo não é
diferente, além de um bom atendimento a revenda
precisa assessorar o cliente para que a compra atenda
por completo seus desejos. “A JBS Motors trabalha para
servir e promover o bem estar de seus clientes, que
buscam realizar um excelente negócio. Nossa equipe
de consultores estão preparados para orientar nossos
clientes a realizar um bom negócio superando suas
expectativas, dessa forma conquistando sua fidelidade.
Outro ponto que posso citar é por ser uma revenda
multimarcas, nos deixa com imparcialidade em oferecer
qualquer fabricante, como por exemplo: Porsche,
Audi, BMW, FIAT e entre outras marcas e modelos que
venham suprir as expectativas dos nossos clientes, além
de ajudar a realizar um bom investimento”, explica Saulo
Galvão, CEO da JBS Motors.

audi center recife

novo arrizo

Arizzo, um sedã de respeito
por maria do carmo veras

O

Arrizo 6 PRO produzido na unidade de Jacareí
(SP) sob a plataforma M1X, eleito como um dos
destaques da indústria em 2021 em três importantes
premiações do mercado automotivo.
A versão da linha 2022 possui câmbio com alavanca joystick
com opção de trocas manuais, função de abertura e o
fechamento das portas por aproximação da chave, funções
já conhecidas em outros modelos da montadora.
O design externo do sedã se destaca na grade frontal
esportiva e parachoque traseiro com detalhes exclusivos.
O modelo também conta com itens de tecnologia de ponta
como: monitor de ponto cego, câmera 360°, novo painel
de instrumentos totalmente digital em tela LCD colorida de
10,25”, multimídia de 10,25” com Android Auto e Apple Car
Play, entre outros, fazem do sedã um dos mais completos do
segmento em termos de segurança e conforto.
O conjunto powertrain, composto por motor 1.5 Turbo Flex
que atua com uma transmissão CVT de 9 velocidades. O
modelo tem o maior porta-malas do segmento (570 litros)
e um dos melhores espaços internos da categoria, com o
maior comprimento (4.675mm) e largura (1.814mm) entre
os sedans médios.
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