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A

BYD tem sua sigla originada da frase “Build Your
Dreams”, que significa “Construa seus sonhos”. A
marca é considerada uma das maiores fabricantes do
mundo na produção de baterias de lítio-ferro, veículos
elétricos e plug-in, como também a segunda maior
fornecedora de componentes para celulares, tablets e
laptops no mundo. Em 2015 implantou no Brasil sua primeira
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fábrica para produção de chassis de ônibus elétricos e a
comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas,
interior de São Paulo. No ano de 2017, inaugurou sua
segunda planta, voltada para produção de módulos
fotovoltaicos. A operação de sua terceira planta para
produção de baterias em Manaus iniciou em 2020 e neste
ano, a marca chinesa estreou oficialmente no Brasil.
O executivo implantou no mercado brasileiro os inovadores
equipamentos de movimentação elétricos BYD, movidos a
bateria de fosfato de ferro lítio. Assumiu a área de veículos
com a missão de projetar e consolidar no Brasil a linha de
automóveis elétricos da BYD, como o BYD TAN EV e o BYD
HAN EV, além da área comercial de leves, com o furgão eT3
– o veículo mais vendido do mercado brasileiro no segmento
em 2021 – e caminhões elétricos. Henrique é o responsável
pela implantação da rede exclusiva nacional de
concessionárias de automóveis elétricos da marca.
“A eletrificação da mobilidade é algo irreversível, estamos em
uma fase de migração parcial com modelos híbridos sendo a
ponte para uma eletrificação maior no futuro, mas que
também essas tecnologias vão coexistir com outras
tecnologias já existentes. A integração do veículo híbrido com
a tecnologia do etanol é muito importante para o nosso país
que ande em paralelo. Acredito que viveremos momentos
interessantes nos próximos anos em relação à mudança da
matriz energética, evolução da mobilidade elétrica e a
evolução de compartilhamento de veículos”, comenta
Henrique.

byd no brasil

O Dirija Auto em entrevista exclusiva com o executivo
Henrique Antunes, 42 anos, Diretor de Vendas das BYD Brasil,
formado em Administração de empresas, com mais de 20
anos de experiência no mercado automotivo na
comercialização de veículos elétricos e a combustão, também
nas áreas de varejo e atacado de automóveis em
concessionárias, atendendo todo o mercado nacional. “Já
atuei nos dois lados do balcão, comecei trabalhando em
concessionária, depois fui para montadora a pouco menos de
dez anos, foi quando ingressei na BYD para desenvolver um
negócio totalmente novo. Trabalhei no segmento de
empilhadeiras, onde aprendi bastante sobre esse mercado e
o produto. Um grande desafio foi traçar estratégias fora da
caixa, porque tratava-se de um produto inovador, de uma
marca desconhecida e que tivemos êxito nessa operação, até
no momento em que a operação foi vendida para o grupo
Júlio Simões”, relata o executivo.
Quais os principais investimentos da BYD no mercado
brasileiro?
A BYD é uma companhia bem diversificada no Brasil, possui
investimentos na fábrica de ônibus, na produção de chassi de
ônibus elétrico em Campinas – SP, na fabricação de painéis
fotovoltaicos que está recebendo um novo aporte de alguns
milhões para expansão da linha, que é um painel mais
moderno, alinhado com a tecnologia global de ponta para
esse tipo de produto.
Temos investimentos em Manaus, na fábrica de baterias, que
hoje está voltada para atender a nossa demanda na fábrica
de ônibus em Campinas, além de investimentos em outros
produtos importados para revenda. Atualmente temos as
empilhadeiras como um dos principais players do mercado
nos equipamentos elétricos com bateria de lítio, tecnologia
de ponta para esse tipo de produto, onde atuamos no
segmento de aeroportos. Com a chegada da pandemia, a BYD
investiu no Brasil com a comercialização de máscaras
descartáveis.
E agora por último e não menos importante, o investimento
que estamos realizando para desenvolvimento do negócio de
veículos leves no Brasil na contratação de pessoal para
realizar homologação, estruturação do time comercial, time
de pós-venda, time de atendimento ao cliente. Estamos

fomentando uma rede de concessionárias para
operacionalizar com a nossa marca em todo o Brasil, que
estará gerando empregos diretos e indiretos.
Quais os principais desafios da marca no Brasil em veículos
leves?
O principal desafio da marca BYD no Brasil quando se fala no
mercado de automóveis de passeio, é a consolidação da
marca. Já temos no mercado brasileiro outros segmentos
consolidados. A nossa missão é fortalecer com veículos
Premium, como uma marca séria de automóveis no Brasil e
emplacar os modelos de acordo com a demanda do
consumidor.
A marca tem pretensão de fabricar no Brasil modelos
elétricos e híbridos?
Sobre fabricação de veículos elétricos e híbridos no Brasil, o
que podemos afirmar é que a BYD veio para o Brasil para
comercializar automóveis importados, haja vista que nós já
temos fábricas aqui de outros produtos, com volumes
menores, que depende do comportamento dos nossos
produtos no mercado. Pretendemos no futuro, migrar para
um próximo passo que será a fabricação de veículos elétricos
ou híbridos no Brasil, que depende do atingimento das
nossas metas, acredito que seja algo possível.

byd no brasil

O maior gargalo são as conexões nas rodovias entre cidades.
Na utilização urbana, com a autonomia que os veículos
elétricos possuem, o principal ponto de recarga é a casa do
cliente que carrega seu carro para realização da mobilidade
diária.
Qual o volume de vendas estimados para o Brasil nos
próximos 5 anos?
Estamos dando os primeiros passos, o que posso afirmar é
que temos como objetivo atuar com um market share de 5%
no segmento, que depende da aderência desse produto no
mercado brasileiro. O que reforçamos é que não viemos para
ser um importador de pequeno volume, viemos para o Brasil
para jogar e se classificar entre o Top 10 no segmento
automobilístico.
Como será a implantação de concessionárias/pontos de
vendas em 2022.
No primeiro semestre, temos um “master plan” para estar
presente nas principais capitais do Brasil, na segunda etapa,
até o final 2022, temos meta de quarenta e cinco
concessionárias espalhadas pelas principais cidades e estados
do Brasil.
No futuro, pretendemos atingir uma rede de concessionárias
na ordem de cem lojas, em torno de 85% do território
nacional.
Quais os planos de investimentos relacionados à
infraestrutura dos pontos de recargas?
Com a maturidade do mercado de veículos elétricos e
eletrificados o principal ponto de recarga é a casa do cliente.
Com isso, a BYD oferece aos clientes nessa primeira fase um
carregador de parede (Wallbox) de sete quilowatts junto com
o veículo, sem custo adicional. O consumidor pode ter o
posto de abastecimento na própria casa, já para
infraestrutura externa estamos com projetos privados. Todas
as nossas concessionárias terão um carregador de alta
potência, carregadores DC, e todas as iniciativas que
entendemos ter aderência com a estratégia da companhia,
estaremos apoiando para que tenham uma maior
disponibilidade de carregadores para os veículos elétricos.
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Qual será o modelo de entrada na versão híbrida e elétrica?
Os modelos de entrada, ou modelos mais populares, serão
modelos híbridos. Hoje o mercado demanda mais aderência
aos modelos híbridos, em função da flexibilidade de uso e do
baixo custo.
Quais diferenciais da marca relacionado a custo benefício
(preço) e pós vendas (peças de reposição)
Entregar por um preço justo um produto de qualidade
dotado de tudo o que é de mais moderno e seguro no
mundo. Por exemplo, 100% de nossos veículos usam baterias
de lítio, com a tecnologia Blade, tecnologia lançada há pouco
mais de 1 ano e que representa o que há de mais moderno e
seguro na armazenagem de energia para veículos elétricos.
Para o pós-vendas, oferecemos uma garantia de cinco anos
no veículo, de oito anos na bateria, proporcionando maior
segurança ao cliente, peças de reposição com qualidade e um
preço justo.
Quais critérios exigidos pela BYD para empresas
interessadas em abrir uma operação.
Para ser um concessionário BYD, o primeiro e mais
importante pilar é que sejam grupos que tenham experiência
no segmento de automóveis, com expertise em outras
marcas.
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veículos elétricos

vantagens de comprar
um veículo totalmente
elétrico
por Claudio Barreto

O

mercado de veículos eletrificados no Brasil iniciou
o ano de 2022 com crescimento nas vendas,
consolidando a tendência de modelos totalmente
elétricos. E quais são as vantagens em adquirir um modelo
elétrico comparando com o movido à combustão?
Uma das principais vantagens é a isenção de impostos,
como por exemplo no estado de Pernambuco, em que o
veículo tem a isenção do IPVA, uma taxa muito cara cobrada
anualmente. O cálculo do imposto é calculado com base no
valor do veículo, aplica-se a alíquota de 4%.
A outra vantagem é a diferença do valor de revisão do
modelo em relação aos veículos a combustão, onde aquela
grande lista de peças exigidas pelos fabricantes a serem
substituídas, como: velas, correias, filtros de combustível,
troca de óleo, tudo isso é dispensado. Discos de freio
e pastilhas precisam ser mantidos, mas a reposição é
com menos frequência, devido os carros elétricos terem
a frenagem regenerativa que usa o motor elétrico para
desacelerar o veículo e com isso a frenagem torna-se mais
eficiente, e menos desgastante.
Comparando o modelo elétrico com o tradicional, os
custos nas revisões podem chegar até 50% mais baratos.
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A manutenção é realizada basicamente para calibração e
inspeção dos sistemas elétricos do veículo.
Embora os carros elétricos requerem menos serviços de
manutenção, eles precisam de atenção, como por exemplo:
os pneus que precisam de monitoramento, bateria de 12
Volts do carro pode precisar ser substituída, manutenção de
freios e filtro do ar condicionado, entre outros.
Os veículos elétricos usam tecnologia diferente dos celulares,
laptops e juntamente com os sistemas de gerenciamento
de baterias dos EVs, garantem que as baterias tenham
uma vida útil longa. E não sendo necessário esperar que a
bateria do veículo se descarregue por completo para realizar
uma recarga. As baterias de lítio em veículos elétricos se
beneficiam de cargas parciais e não perdem autonomia
executando pequenos intervalos de recarga.
É importante frisar que o aumento do consumo de energia
residencial, deve ficar muito distante do custo pago pelo
cliente para abastecer o veículo com gasolina. Se carregar o
equivalente a uma bateria por semana, aproximadamente
400km rodados, o consumo em média será de 95 kWh,
ou seja, no total serão 380 kWh para carregar o veículo
durante 4 semanas. Para realizar o cálculo dos custos, basta
multiplicar 380 kwh pelo valor da tarifa cobrado em sua
região.

8

DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

bremen

t-cross, o suv
5 estrelas da vw
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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novo fiat toro

Fiat Toro a diesel
com tanque
de Arla 32
Gustavo Pedrosa, gerente de vendas Fiori Fiat.
por maria do carmo veras

O

Fiat Toro é a primeira picape monobloco de
grande porte do Brasil, que chega na versão 2022
mais eficiente. Fenômeno de vendas desde seu
lançamento há seis anos, emplaca com mais de 340
mil veículos comercializados e garantiu em 2021 uma
participação recorde no mercado nacional de 3,6%.

A nova picape ficou mais econômica em todas as suas
versões e pode levar ainda mais carga nos modelos
com motor 2.0 turbodiesel com 170 cv de potência e
350 Nm de torque. A versão atende a nova legislação
de emissões do Proconve-L7, como também recebeu o
sistema de injeção de ureia para controle de emissões.
O tanque de Arla 32 possui capacidade de 13 litros e
autonomia de até 10.000 km, o que representa um
consumo extra de aproximadamente R$ 5,20 a cada
1.000 quilômetros rodados.
“Arla 32 é uma solução que age e neutraliza os gases
poluentes, que saem no escape de veículos movidos
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a diesel. Na prática, é um produto à base de ureia que
não se mistura com o combustível, não é inflamável.
Fica em um compartimento à parte e age no sistema
SCR, reduzindo em até 85% as emissões de óxido de
nitrogênio na natureza. O tanque de ureia da Fiat
Toro fica sob o assoalho da caçamba, entre o estepe
e o tanque de combustível”, explica Gustavo Pedrosa,
Gerente de Vendas da Fiori Fiat.
O novo sistema não impactou no tamanho do tanque
de diesel, que segue com 60 litros e permite uma
autonomia superior a 760 km. A economia também
foi favorecida, permitindo ao Novo Toro rodar até 12,7
quilômetros com um litro do combustível.
Líder absoluta de seu segmento, o Novo Toro 2022
na versão Turbo 270 Flex, mesmo sem ter mudado a
potência e o torque, seu motor de até 185 cv e 270 Nm
ficou mais econômico quando comparado ao propulsor
regido pela legislação anterior, com uma melhora de até
7,4% no consumo de combustível.
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toyota yaris

Yaris, modelo global
da Toyota, sucesso de
vendas em diversos
países
por maria do carmo veras

M

odelo global da montadora Toyota, Yaris é
classificado no Brasil como versão de entrada
da marca. A versão 2023 vem disponível nas
carrocerias hatch e sedã, com motores 1.3 e 1.5 litro
Dual VVT-i, transmissão automática CVT e manual de
seis velocidades, além de uma recheada lista de itens
de conveniência, tecnologia e segurança em todas as
versões.
Com relação às dimensões gerais, o Yaris possui 4.145
mm de comprimento (4.425 na versão sedã), 1.730 mm
de largura, 1.490 mm de altura e 2.550 mm de distância
entre eixos. A capacidade do porta-malas na versão hatch
é de 310 litros, enquanto no sedã, 473 litros. Já o tanque
de combustível comporta 45 litros.
Em todas as versões do Yaris, as rodas são de liga leve de
15” e os pneus são 185/60. As rodas das versões XS e XLS
possuem design exclusivo com acabamento Dual Tone
(preto e prata), dando mais sofisticação ao conjunto.
Na dianteira, ainda é possível destacar a grade superior
localizada entre os faróis. Nas versões XL e XL Plus Tech,
ela é pintada na cor preta, enquanto nas versões XS e XLS,
possui um friso cromado na parte de cima.
O para-choque possui vincos marcantes e os faróis de
neblina de formato arredondado que são item de série
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desde a versão inicial. A grade inferior na cor preta conta
com desenho em forma de colmeia na versão hatch, que
deixa com ar de mais esportivo, enquanto no Yaris sedã,
o formato é de linhas horizontais, dando mais classe e
sofisticação.
Na lateral, destaque para a linha de cintura elevada, o
que confere fluidez ao conjunto. Os retrovisores pintados
na cor do veículo com piscas integrados garantem maior
visibilidade e modernidade ao visual do Yaris, enquanto
nas versões XS e XLS há ainda rebatimento elétrico dos
retrovisores. Todas as versões possuem maçanetas das
portas pintadas na cor do veículo, com exceção da XLS,
cromada.
Uma das grandes novidades do Yaris é o teto solar elétrico
disponível, de série, na versão XLS. Na traseira as lanternas
compõem um visual harmônico e atual com as linhas das
carrocerias, sendo que em ambas, o conjunto óptico invade
o porta-malas, oferecendo excelente visibilidade. Na versão
XLS, as lanternas são de LED.
O Yaris ainda conta, desde a versão de entrada, com
função “Siga-me”, quando os faróis ficam acesos por um
certo tempo para que o motorista, após travar as portas,
possa chegar ao seu destino com o trajeto iluminado;
acendimento automático e ajuste elétrico dos faróis, sendo
estes últimos exclusivos nesta categoria.

Calendário da temporada 2022
Etapa 1

13 de Março

Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2

03 de Abril

Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3

01 de Maio

São Paulo (SP)

Etapa 4

05 de Junho

Goiânia (GO)

Etapa 5

10 de Julho

Londrina (PR)

Etapa 6

21 de Agosto

São Paulo (SP)

Etapa 7

18 de Setembro

Viamão (RS)

Etapa 8

06 de Novembro

Brasília (DF)

Etapa 9

11 de Dezembro

a definir

case de sucesso

empreendedor
digital de sucesso
no segmento
automotivo
por claudio barreto

C

om o fortalecimento da tecnologia
digital, a internet mais rápida e a
popularização de dispositivos móveis,
impulsiona o crescimento significativo do
comércio eletrônico. Um grande chamariz para
o crescimento das vendas online foi a evolução
dos aparelhos celulares que facilitam a operação
segura para compras em aplicativos, como:
Webmotors, OLX, Mercado Livre, iFood, Uber
Eats, Rappi e pelas redes sociais. O Facebook e
Instagram alavancaram de forma exponencial a
expansão do e-commerce. Já a plataforma OLX
divulgou que o mercado de carros usados atingirá
a marca de US $25 bilhões até 2023 no mundo. As
mudanças comportamentais com o uso de recursos
digitais representam uma revolução cultural,
desenvolvendo novos hábitos e transformando as
estratégias de vendas no varejo digital.

O formato de comercialização online de veículos
vem atraindo a cada ano clientes digitais para a
compra de carros semi-novos. A busca por rapidez
e praticidade força o segmento automotivo investir
em ferramentas de tecnologia para acompanhar a
mudança do perfil do consumidor.
“Meu início no ramo digital foi despretensioso,
vendendo o meu carro e o da minha esposa no
perfil ‘CARROS4YOU’ no instagram com fotos
de qualidade. Antes disso, até tentei anunciar
os carros em uma empresa pioneira em vendas
online, sem sucesso. Daí captei que seria um
grande negócio entrar nesse nicho, e logo em
seguida comecei a adicionar os veículos dos
parentes e amigos que até então não tinham nem
pretensões de vender. O objetivo naquela época
foi colocar mais veículos no perfil do instagram
para dar mais credibilidade e também gerar mais
conteúdo e consequentemente conquistar mais
seguidores, que atualmente estou com quase cem
mil seguidores”, relata Renato Sá Pereira.
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Empresário Renato Sá Pereira

Renato iniciou investindo nesse ramo há 6 anos e
hoje comercializa veículos para todo Brasil. “Eu
tenho este perfil de comprar e vender, mas o
objetivo não é abrir uma revenda de veículos com
espaço físico, mas, quem sabe no futuro ter um
galpão para guardar os carros e realizar as revisões
necessárias para fidelizar ainda mais clientes.
Atualmente o foco é comercializar os carros que
divulgo no meu perfil do instagram”, explica
Renato.
O influenciador também faz um alerta: “A primeira
interação do ‘consumidor X produto’ é no formato
digital, e todo cuidado é pouco. O gerenciamento
da reputação online do vendedor é essencial, por
isso é muito importante que o consumidor deixe
os comentários relatando o sucesso ou problemas
que tenham acontecido nas transações, outra dica
também é curtir. Estas ações, comentar e curtir,
são fatores cruciais para evitar que aconteça algo
indesejado para ambas as partes na negociação”,
finaliza Renato.
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cenário da fórmula 1

Pode dar zebra
no novo grid da
Fórmula 1
por claudio barreto

A

ndré Negrão, campeão de Le Mans e piloto
da Alpine no Mundial de Endurance, avalia os
efeitos do novo regulamento e analisa o perfil
dos 20 pilotos do Mundial, antes dos testes de prétemporada da Fórmula 1, que tiveram início dia 23 de
fevereiro no Circuito de Barcelona, na Espanha, com a
participação de todas as equipes.
A bateria de testes não teve transmissão por
nenhuma plataforma, o que aumenta a curiosidade
de todos, já que a temporada terá um novo
regulamento técnico adotado a partir deste ano.
“Um novo regulamento técnico sempre causa
alguma mudança na ordem de forças em qualquer
campeonato do automobilismo. É a hora que pode
dar zebra e na Fórmula 1 não deverá ser diferente.
Mas as equipes com mais recursos sempre terão
vantagens em relação aos times que andam atrás, que

jogam suas esperanças na criatividade de projetar um
carro que seja excepcional, já que todos partiram do
zero no novo regulamento. Esse campeonato vai ser
dos mais interessantes”, disse Negrão.
André analisa todos os 20 pilotos do grid de 2022
e prevê o que cada um deverá apresentar na nova
temporada, que terá início no dia 20 de março, com o
Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir.

Lewis Hamilton

George Russell

É lógico que Hamilton vai ser mais
uma vez um candidato ao título.
Não acredito que a Mercedes
deixará se ser competitiva com o
novo regulamento – um ou outro
escorregão é normal. Em 2021,
Hamilton cometeu alguns erros
incomuns para o seu padrão, mas
também entregou pilotagens
magníficas. Vai vir com tudo para dar
o troco em Verstappen.

Russell foi muito bem na
Williams nos últimos anos. Em
2021, arrancou performances
espetaculares do FW43B. Por isso,
merece a chance de defender a
Mercedes. E seu desempenho
em 2022 é uma das coisas mais
aguardadas nos bastidores da F-1.
Vai fazer um papel melhor que o de
Valtteri Bottas? Essa é a pergunta
de um milhão de dólares.

Idade: 37 anos
Melhor resultado em corrida: vitória
(103 vezes)
Melhor resultado em campeonato:
campeão (sete vezes)
GPs: 288

foto: LAT

foto:Renault Alpine

Piloto André Negrão

Idade: 24 anos
Melhor resultado em corrida:
segundo (uma vez)
Melhor resultado em campeonato:
15º (2021)
GPs: 60

foto: LAT

Max Verstappen

Idade: 24 anos
Melhor resultado em corrida:
vitória (20 vezes)
Melhor resultado em campeonato:
campeão (2021)
GPs: 141
Verstappen cumpriu o que vinha
prometendo: com um carro
competitivo, lutaria pelo título. E
como lutou: sempre levou tudo (carro,
equipe, pneus, motor, o que fosse)
ao limite extremo. E há quem diga
que passou desses limites em alguns
momentos. Mas é um piloto brilhante.
Foi campeão. E agora chegou a sua vez
de ser a caça. Terá que defender o título
de um inconformado Lewis Hamilton.
Que briga...

Sergio Pérez

Idade: 32 anos
Melhor resultado em corrida:
vitória (duas vezes)
Melhor resultado em campeonato:
quarto (duas vezes)
GPs: 213
Perez se mostrou um segundo piloto
ideal para a Red Bull. Cometeu erros,
mas teve momentos de muita luz. Ele
não anda tão próximo de Verstappen,
mas consegue rivalizar com os
adversários e somar pontos para o
Mundial de Construtores. Se dominar a
ansiedade que tem de superar Max, vai
ser forte.

Lando Norris

Idade: 22 anos
Melhor resultado em corrida: segundo
Melhor resultado em campeonato:
sexto (2021)
GPs: 60
Noris ofuscou o badalado parceiro Daniel
Ricciardo. Mais do que isso, quase venceu
na Rússia, depois de largar da pole,
mantendo sob controle ninguém menos
que Hamilton, que vinha atrás com um
carro bem melhor. Passar para o próximo
nível depende mais do que a McLaren vai
entregar do que do próprio Noris. Olho
nele.

Daniel Ricciardo

Idade: 32 anos
Melhor resultado em corrida:
vitória (oito vezes)
Melhor resultado em campeonato:
terceiro (duas vezes)
GPs: 210
Ricciardo já disputou mais de 200 GPs e
até pela sua simpatia é um dos pilotos
mais populares do grid. Surgiu na
categoria como um possível candidato ao
título, mas ainda não transformou isso em
realidade total. Teve dificuldade para se
adaptar ao carro no ano passado. 2022
pode ser um ano muito significativo para
ele. Tem talento. Mas precisa transformálo em pódios e vitórias. Torço por ele.

foto: GettyImages

foto: McLaren

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Leclerc é um piloto exuberante que
mistura performances de tirar o fôlego nos
classificatórios com uma capacidade de buscar
resultados importantes nas corridas. A mudança
de regulamento pode lhe dar o carro que precisa
para lutar efetivamente pelo título – algo que lhe
foi negado até agora. Será campeão. Pode não
ser agora. Mas é questão de tempo.

Um piloto que não pontua apenas em duas
corridas no ano de estreia, como fez em 2021
com a Ferrari, já chega impondo respeito.
Chacoalhou a árvore, como dizem por aí, ao
terminar o campeonato na frente de Leclerc
– o primeiro piloto do time. Com o carro
certo, vai fazer um estrago entre os egos
inflados lá da frente.

Idade: 24 anos
Melhor resultado em corrida: vitória (2 vezes)
Melhor resultado em campeonato: quarto
(2019)
GPs: 80

Idade: 27 anos
Melhor resultado em corrida: segundo
Melhor resultado em campeonato: quinto
(2021)
GPs: 140

foto: Equipe Ferrari

Valtteri Bottas

Idade: 32 anos
Melhor resultado em corrida: vitória (dez vezes)
Melhor resultado em campeonato: vice-campeão (duas vezes)
GPs: 178
Bottas terminou em terceiro no ano passado e era isso o que se
esperava dele. Pareceu abatido quando foi confirmada sua saída
da Mercedes, mas o novo contrato com a Alfa Romeo parece ter
reacendido nele a vontade de competir. Vai contribuir muito para
a equipe e não estranhe se merecer grandes elogios de quem até
então o vinha criticando por não derrotar mais frequentemente um
gênio como Hamilton.

GuanYu Zhou

Idade: 22 anos
Estreante
Zhou foi um piloto que esteve na academia da Alpine
até o ano passado. Como chinês, ele representa o
que pode ser uma revolução para a Fórmula 1: se
conseguir se transformar em um ídolo em seu país,
pode atrair zilhões de dólares em investimento. Mas,
esportivamente, é também uma incógnita. Em março,
nós saberemos.

Fernando Alonso

Idade: 40 anos
Melhor resultado em corrida:
vitória (32 vezes)
Melhor resultado em campeonato:
campeão (duas vezes)
GPs: 334

Esteban Ocon

Idade: 25 anos
Melhor resultado em corrida:
vitória (uma vez)
Melhor resultado em campeonato:
oitavo (2017)
GPs: 89

Alonso retornou à F-1 no ano
passado, aos 40 anos, mas com
aquela mesma postura de matador:
um cara determinado, raçudo,
inteligente e veloz. Como não
apostar nele para 2022? Vai fazer
outra grande temporada e mais
uma vez, pela idade e carreira,
pode fazer história na pista.

Ocon venceu na Hungria em 2021 e é um bom
piloto. Quando teve condições, esteve sempre na
zona de pontuação. Teve problemas na segunda
metade do ano, sim, mas merece a confiança
depositada nele pela Renault, que aposta nele
para ajudar o time no Mundial de Construtores.
foto:Alpine

Lance Stroll
Pierre Gasly

Idade: 26 anos
Melhor resultado em corrida: vitória (uma vez)
Melhor resultado em campeonato: sétimo (2019)
GPs: 86
Em 2021, esteve entre os seis melhores no classificatório em 16 corridas
e conquistou 110 pontos. O que se deduz é que Gasly foi um piloto
confiável, que arrancou o que era possível de seu AlphaTaury. E minha
aposta é que vai fazer isso novamente em 2022. É uma estrela pronta
para brilhar.

Yuki Tsunoda

Idade: 21 anos
Melhor resultado em corrida: quarto
Melhor resultado em campeonato: 14º (2021)
GPs: 21
Tsunoda chegou na F-1 bem cotado. Começou bem a temporada,
mas perdeu desempenho ao longo do ano. Um de seus problemas
foi justamente a confiabilidade de Gasly, seu parceiro, enquanto ele
cometeu alguns erros que chamaram a atenção negativamente. Na F-1,
muitas vezes, imagem é tudo. E ele precisa dar uma polida na sua em
2022.

Nicholas Latifi

Idade: 26 anos
Melhor resultado em corrida: sétimo
Melhor resultado em campeonato: 17º (2021)
GPs: 39
O canadense teve que se conformar em ser o número dois do
time enquanto George Russell esteve por lá. Agora, em 2022, terá
a grande chance de se firmar como o piloto líder do time, algo
que é natural para alguém que é o “veterano” da equipe.

Alexander Albon

Idade: 25 anos
Melhor resultado em corrida: terceiro
Melhor resultado em campeonato: sétimo (2020)
GPs: 38
Albon está de volta e, por ter nacionalidade tailandesa, apesar
de ter nascido em Londres, é uma aposta de diversificação da
Fórmula 1 – que olha cada vez mais para o Oriente. É um bom
piloto e acho que merecia voltar à categoria, na qual competiu em
2019 e 2020 pela AlphaTauri e Red Bull. Primeira missão: bater
Latifi.
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Idade: 23 anos
Melhor resultado em corrida: terceiro
Melhor resultado em campeonato: 11º (2020)
GPs: 100
Não ajudou o canadense o fato de os carros da equipe terem perdido
muito desempenho em 2021. Ele foi superado por seu parceiro, Vettel,
mas isso era de se esperar. No entanto, a prática também ensina a
pilotar carros de F-1 e Lance tem melhorado. Não espero grandes
coisas dele em 2022, mas tem meu voto de confiança de que será mais
competitivo do que em 2021.

Sebastian Vettel

Idade: 34 anos
Melhor resultado em corrida: vitória (53 vezes)
Melhor resultado em campeonato: campeão (quatro vezes)
GPs: 279
Vettel é tetracampeão da F-1 e alguém que chegou a esse nível sempre
vai ter momentos brilhantes. Tudo bem, sua equipe atual não ajuda
muito, mas é nesse contexto que pode surgir aquela performance
lendária. Vou ficar de olho nele e acho que, pelo que já fez, Vettel
nunca será uma carta fora do baralho. Claro, nas condições atuais, à
exceção de um milagre, chance zero de vencer uma corrida.

Mick Schumacher

Idade: 22 anos
Melhor resultado em corrida: 12º
Melhor resultado em campeonato: 19º (2021)
GPs: 22
Schumacher não conseguiu pontuar no ano passado. Seu melhor
resultado foi um 12º na Hungria. Mas foi de longe o melhor piloto da
Haas e em 2022 tem o status de piloto reserva da Ferrari. Com apenas
22 anos e títulos nas Fórmula 2 e 3, até pelo DNA Mick merece novas
oportunidades na F-1. Nunca será como o pai. Mas no futuro pode
colocar de volta o nome da família no pódio.

Nikita Mazepin

Idade: 22 anos
Melhor resultado em corrida: 14º
Melhor resultado em campeonato: 21º (2021)
GPs: 21
Mazepin é um piloto que precisa de muito tempo para se adaptar
a uma categoria. Foi assim na Fórmula 2. Se é injusto comparar o
desempenho dos pilotos da Haas com os de outras equipes, pelo
carro ser ruim, a comparação de Mazepin com Schumacher diz que
ele ficou devendo. Se a Haas tiver um carro ruim, vai sofrer.

audi center recife
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mercado

foto divulgação

maverick, a nova
aposta da ford no
brasil
por claudio barreto

A

Ford está antenada com o comportamento dos
consumidores e identificou uma tendência no uso
diário das picapes. A marca lançou recentemente um
modelo picape no Brasil, batizado com o nome de Maverick,
importado do México, que compartilha grande parte de
sua engenharia com o Ford Bronco Sport, modelo que
decepcionou a montadora com o resultado de vendas em
2021.
Antes da Ford anunciar o preço de venda da nova picape
Maverick, divulgou que a picape Fiat Toro seria sua
concorrente direta por possui as mesmas características.
Porém, após seu lançamento no mercado brasileiro o preço
estipulado para comercialização do Maverick ficou muito
acima do Toro, deixando de ser seu rival.
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A mesma situação aconteceu com o Ford Bronco, o modelo
que vinha para brigar direto com Jeep Compass. Mas,
quando o Bronco foi lançado no mercado, a marca deixou
de lado o Compass, aumentou o preço e focou na linha
premium, rivalizando com a Mercedes-Benz GLA, BMW X1
e Land Rover Discovery Sport. Nos bastidores, acreditase que a mudança de estratégia no posicionamento da
montadora tenha sido para justificar o elevado valor do
carro.
O design do Maverick agrada no visual e o Brasil é um
dos primeiros países a receber a nova picape depois da
América do Norte. O motor EcoBoost 2.0 GTDi de última
geração, com bloco, cabeçote e pistões de alumínio, que
fazem gerar 253 cv e 38 kgfm, com câmbio automático de
oito marchas e tração AWD que distribui automaticamente
o torque entre os eixos de acordo com a necessidade. De 0
a 100 km/h em apenas 7,2 segundos.
A picape possui cinco modos de condução – Normal, Lama/
Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte – ajustam
automaticamente o mapa de aceleração, torque, rotação
na troca de marchas e sensibilidade do controle de tração e
estabilidade para cada tipo de piso.
Em relação a economia de combustível, conforme o
fabricante, faz 8,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada. O
sistema start-stop e a grade dianteira ativa contribuem para
ter uma boa eficiência no consumo.
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