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Que venha 2021
“Não cancele o ano que fez você enxergar 
o quanto é forte”. Essa frase, que circu-
lou nas redes sociais quando começaram 
as avaliações sobre 2020, revela uma das 
formas possíveis de encarar os difíceis dias 
que vivemos ao longo do ano: procuran-
do tirar o que houve de positivo diante 
de todas as dificuldades. E é um raciocínio 
perfeitamente aceitável. De fato, ficamos 
todos mais fortes e preparados para en-
frentar turbulências.
Nesta edição de Auto Revista Pernambuco, 
toda essa força está presente em algumas 
das principais matérias. O setor automo-
tivo fechou o ano de 2020 fazendo o que 
deve ser feito, que é pensar no futuro. As 
crises vêm e vão, mas o mercado conti-
nua e a demanda pela mobilidade segue 
firme. Temos, por exemplo, a aposta de 
duas montadoras no segmento de SUVs, 
formado carros com alto valor agregado e 
cuja demanda é crescente na América La-
tina. O Taos, da Volkswagen, que é capa da 
edição, e a picape Landtrek, da Peugeot, 
estão entre as novidades importantes. 
Também falamos do investimento da Vol-
vo em carros elétricos e híbridos mesmo 
no Brasil, onde essa tendência chega com 
atraso. É mais uma prova de que o setor 
está tomando o caminho correto, apostan-
do no futuro. Outra novidade importante 
vem de nossa matéria da chinesa Foton, 
que tem como meta aproveitar a saída da 
Ford Caminhões para crescer no País.
Em resumo, esse é o caminho. 2020 ficou 
para trás e é hora de pensar no futuro com 
novas marcas, novas tecnologias e novas 
formas de trazer mobilidade para as pes-
soas. Que venha 2021 e, com ele, muitas 
melhorias para esse fascinante mundo dos 
veículos sobre rodas!
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Novo catálogo com informações sobre coxins

A Corteco, fabricante de produtos de vedação e de controle de vibração 
que integra o Grupo Freudenberg, lançou um catálogo de coxins. As 
informações estão disponíveis no endereço www.corteco.com.br/
uploads/5d3073ff192a17.36231155.pdf.

Valvoline e Usiquímica completam 
dois anos de parceria

Em 2018, a multinacional Valvoline, fábrica de lubrificantes automotivos, 
comerciais e industriais, firmou parceria com a Usiquímica, empresa de 
produtos químicos. O acordo garantiu a expansão da Valvoline no Brasil, 
com aumento do portfólio, lançamentos constantes e rede de distribuição 
com forte atuação em todo o território nacional. Além disso, com o acesso 
da Usiquímica ao Centro Tecnológico da Valvoline, localizado em Lexington, 
Kentucky, nos Estados Unidos, foi possível acelerar o desenvolvimento de 
produtos com valor agregado para o Brasil.

Sampel lança novos produtos

A Sampel, fabricante de metais, borrachas e componentes para suspensão, lançou 
novos produtos para o mercado de reposição. Os itens podem ser acessados 
através do Catálogo Online da empresa, disponível no endereço www.sampel.
com.br ou através do site Busca na Rede (www.buscanarede.com.br/sampel).

Petronas fecha parceria com Reginaldo Leme

A Petronas Lubrificantes Brasil (PLB), braço nacional da Petronas Lubricants International (PLI), 
firmou uma parceria com o jornalista de automobilismo Reginaldo Leme. O apresentador, que 
soma mais de quatro décadas de experiência na cobertura de Fórmula 1, hoje está à frente do 
canal AutoMotor, no YouTube e nas redes sociais. A Petronas patrocina o quadro PréGP, em 
que Reginaldo explica detalhes sobre as próximas corridas com informações sobre a pista, fatos 
históricos e contextualizações sobre o campeonato.





Conta-giros

DRiV vai lança pastilhas de freio Wagner no mercado brasileiro

A DRiV, detentora das marcas Monroe Amortecedores e Monroe Axios, vai ampliar sua presença no 
mercado brasileiro com o lançamento, em 2021, da marca Wagner no mercado de reposição. A empresa 
irá comercializar pastilhas de freio para diversas aplicações. A Wagner atua nos Estados Unidos, no Canadá, 
na China e no México. Seu portfólio de produtos no mundo inclui demais componentes do sistema de 
freios e para o sistema de iluminação de veículos.

Nova tecnologia da Mann+Hummel

A Mann+Hummel, empresa internacional de sistemas de filtragem, 
desenvolveu um sistema chamado Filtros do ar CompacPleat para uso em 
máquinas agrícolas de ambientes empoeirados, entre outras aplicações. O 
produto conta com a tecnologia de fole duplo, que oferece uma ampla área de 
filtragem para o mesmo espaço de instalação, em comparação com elementos 
filtrantes convencionais. Além disso, obtém separação de 99,97% em todo 
o intervalo de manutenção e apresenta maior capacidade de retenção de 
poeira, também em comparação com um filtro de ar convencional. 



Tecfil lança linha de palhetas

A Tecfil, fabricante de filtros automotivos, está diversificando seu portfólio de 
produtos e lançou a linha de palhetas “Tecfil Max Vision”. Elas são aplicáveis 
em mais de mil modelos de veículos nacionais e importados e têm a mesma 
chancela de qualidade que a empresa assegura em seus filtros. Os produtos 
estão disponíveis nas versões Convencional e Flat - este último um tipo mais 
moderno, que integra a estrutura à própria borracha que limpa o vidro. “A 
diversificação do portfólio integra nossa estratégia de ampliar cada vez mais a 
presença da Tecfil no mercado de reposição automotiva”, afirma Plínio Fazol, 
Gerente de Marketing e Novos Produtos. 

Cofap lança novos códigos 
de juntas homocinéticas

A Marelli Cofap Aftermarket lançou 50 novos códigos de juntas homocinéticas 
Cofap. Com isso, a empresa fechou 2020 com 350 lançamentos para essa 
linha de produtos, que é composta por componentes que vão de juntas 
homocinéticas fixas e deslizantes a trizetas, tulipas e semi-eixos. A novidade 
faz parte da estratégia de ampliar ainda mais a participação no mercado, no 
qual mais de 120 mil peças são comercializadas mensalmente. Para 2021, a 
meta é atingir a marca de 200 mil itens por mês.
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Fluidos de freio Cobreq

A Cobreq, marca da TMD Friction (empresa do grupo Nisshinbo), conta com 
uma linha fluidos que engloba o DOT 3, recomendado para veículos de linha leve 
e para uso comum, o DOT 4, para veículos de linhas leve e pesada e importados 
como sedans, caminhões e ônibus, e o DOT 5.1, também para linhas leve e 
pesada e importados, mas indicado para situações de alta performance que 
trabalhem com temperaturas mais altas e necessidade de mais fluidez. 

Catálogo permite encontrar 
produtos do setor automotivo

Com o objetivo de facilitar o acesso a itens de várias marcas e aplicações 
do setor de reposição, está disponível o catálogo eletrônico Busca na Rede. 
De acordo com os responsáveis pelo serviço, ele é um recurso para as 
empresas do setor automotivo exporem seus produtos de forma simples e 
sem necessidade de instalação de programas. O site também permite, aos 
usuários, gerar um arquivo em PDF com seus produtos favoritos, para baixar 
e imprimir. Por fim, existe ainda um aplicativo para smartphones que inclui o 
detalhamento dos produtos.

Marelli é destaque em premiações das montadoras

A Marelli, produtora mundial de componentes automotivos, celebra os reconhecimentos recebidos pelo trabalho 
realizado ao lado de importantes montadoras nacionais. A unidade Powertrain de Hortolândia (SP) da empresa foi 
premiada pelo fornecimento do sistema à marca Caoa Chery. Já no Supplier Quality Excellence Award, realizado 
anualmente pela General Motors, duas unidades da Marelli receberam reconhecimentos: Green Technology Systems 
(Sistemas de exaustão), de Amparo (SP) e Ride Dynamics (Sistemas de suspensão e Amortecedores), localizada em 
Mauá (SP). A unidade de negócios da Marelli em Amparo (SP) também foi reconhecida pelo Ranking de Fornecedores 
da Honda. Neste caso, a premiação ocorreu pela Excelência em Qualidade e Entrega na categoria Estamparia.

Novo representante em Pernambuco

Com 30 anos de experiência comercial e técnica adquirida em empresas 
multinacionais de grande porte no mercado de reposição de autopeças 
como Sachs, Knorr Bremse, TRW e SKF, o executivo Fernando Torre agora 
passou a atuar através da Torre Representações. A empresa tem como 
objetivo principal atuar como uma extensão das fábricas, com atendimento 
para  autopeças e acessórios nos segmentos de moto, linha leve, utilitários, 
linha pesada, agrícola e fora de estrada. Em Pernambuco, as empresas 
representadas são Tirreno, PDX, Filtros Mil, Menzoil, Cauplas e Partflex.
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Laboratório da ZM mostra na prática 
itens de suspensão e direção

A ZM, fabricante de itens para a linha elétrica e componentes para motores, 
suspensão e direção, criou a série LabCar. O objetivo da iniciativa é demonstrar 
para os reparadores, através de vídeos apresentados pelo consultor técnico 
Cristiano Soares, a aplicação e testes práticos dos itens da linha de produtos 
de suspensão e direção lançados recentemente pela empresa. 

Volda encerra 2020 com média de um lançamento por dia

Em decorrência da pandemia, muitas empresas precisaram alterar diversos processos de 
sua rotina, o que acaba afetando a produção e logística. Porém, mesmo diante de um cenário 
tão difícil para alavancar as vendas, algumas empresas investem em novas oportunidades de 
fazer negócios, como é o caso da Volda, marca de peças de suspensão e transmissão, que 
em 2020 lançou 370 novos itens em seu portfólio, o equivalente à média de um lançamento 
novo por dia. A Volda trouxe novas peças de suspensão e transmissão nas famílias de barras 
axiais, pivôs, bieletas, juntas homocinéticas, semieixos e trizetas especificamente para vans 
e utilitários, além dos modelos de carros mais vendidos em 2020. Inclusive, o portfólio de 

bieletas está sendo ampliado para acompanhar essa demanda. Outra medida que está prevista para 2021 é a gravação 
dos códigos de rastreio na própria peça e não apenas na embalagem do produto, facilitando assim o levantamento de 
informações sobre a procedência e data de fabricação do componente.

Schaeffler investe em direção para rodas traseiras 

A fornecedora industrial e automotiva global Schaeffler está embarcando em uma 
nova parceria de desenvolvimento com a Robert Bosch Automotive Steering 
GmbH para ampliar o seu portfólio de sistemas inteligentes de Direção de Rodas 
Traseiras (iRWS). A Schaeffler fornecerá sistemas eletromecânicos e a Bosch irá 
contribuir com softwares e componentes eletrônicos para unidades de controle 
de direção. O sistema iRWS aumenta o conforto e a segurança dos veículos. 
O esterçamento das rodas traseiras na direção oposta às dianteiras melhora a 
manobrabilidade em espaços pequenos. Além disso, a ação de direção assistida 
do eixo traseiro aumenta o controle, a estabilidade e o conforto da viagem.

Programa de capacitação da ZF completa um ano

Criado pela ZF Aftermarket, o ZF [pro]Tech é um programa de relacionamento 
e capacitação para mecânicos que existe no mundo desde 2012 e já possui mais 
de 8.400 oficinas participantes. Lançado no Brasil em 2019, ele já conta com mais 
de 600 oficinas inscritas e mais de 200 parcerias. “As perspectivas para 2021 são 
positivas. Consideramos que a procura seja ainda maior, já que as atividades de 
campo junto aos nossos parceiros e mecânicos estão sendo retomadas de forma 
gradual e consistente”, comenta Fernando Martins Rodrigues, Gerente Sênior de 
Vendas e Serviços da ZF Aftermarket. 



Compressores Delphi 

Considerado o coração do sistema de ar condicionado, o compressor tem a função 
de aumentar a pressão do fluido responsável pela refrigeração do ar. Passando 
por testes rigorosos, incluindo análises de desempenho, durabilidade, vazamento, 
vibração, ruído e montagem, os compressores da Delphi apresentaram menos 
de 1 libra (o equivalente a 0,45kg) de vazamentos em 40 anos. Além disso, os 
componentes oferecem economia de combustível de até 0,212 km por litro. 

Volkswagen investe em tecnologias futuras

O Grupo Volkswagen irá gastar cerca de 73 bilhões de euros em eletrificação, 
motores híbridos e tecnologia digital ao longo dos próximos cinco anos. Os 
investimentos em bens de capital e Pesquisa e Desenvolvimento para futuras 
tecnologias serão aumentados de 40 para 50% dos totais da empresa, chegando a 
um valor em torno de 150 bilhões de euros. Os investimentos em digitalização vão 
dobrar, atingindo 27 bilhões na metade da década. Aproximadamente 35 bilhões 
de euros serão gastos em veículos elétricos movidos a bateria. Outra quantia, de 

aproximadamente 11 bilhões, foi reservada para o desenvolvimento de versões híbridas de modelos já existentes.
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Tecnologia

Nos tempos de transição que 
vivemos, em que os carros 
100% elétricos enfrentam 

o desafio da pouca autonomia e do 
excessivo tempo necessário para 
recarga, a Volvo aposta nos híbri-
dos como os ideais para adaptar os 
consumidores e avançar rumo à po-
pularização das novas tecnologias. 
Eles, de fato, combinam o melhor 
dos dois mundos. A autonomia no 
modo elétrico da versão híbrida do 
XC40, por exemplo, um dos SUVs 
da marca, é de 50 km. 
Isso é suficiente um condutor para 
rodar na cidade, parando o carro no 
trabalho e o ligando em uma tomada 
para, na hora do almoço ou no fim 
do dia, sair com o carro pronto para 
lhe levar de volta - com folga até para 
ir no shopping, se quiser. Já no fim de 
semana, se o proprietário quiser via-
jar, passando horas na estrada, basta 
ele usar o motor a combustão.
Em coletiva realizada para a im-
prensa do Nordeste, a Volvo apre-
sentou números positivos que 
mostram a boa aceitação dos con-
sumidores do mercado premium 
(com modelos que custam a partir 
de 150 mil reais) às vantagens do 
carros híbridos. A marca quer, cada 
vez mais, associar seu nome a solu-
ções ambientalmente sustentáveis. 
Atualmente, todos os modelos que 
ela comercializa no Brasil têm pelo 
menos uma versão híbrida. 
Um dos planos revelados pelos 

Volvo registra bons números no Brasil e atribui esse desempenho ao seu 
investimento vanguardista, no mercado nacional, em veículos híbridos e elétricos

Aposta no futuro

representantes da empresa está 
a oferta, no mercado brasileiro a 
partir de 2021, apenas de veículos 
100% elétricos ou híbridos. Outra 
meta é aumentar a quantidade de 
pontos de recarga. A montadora 
deve terminar o ano com cerca de 
700 deles instalados. Em 2021 eles 
devem chegar a 1.000.  
No ranking de emplacamentos da 
Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores (Fe-
nabrave) até outubro deste ano, os 
SUVs XC40 e XC60 estão os mais 
bem posicionados do segmento 
premium, perdendo apenas para o 
BMW X1. De acordo com os exe-
cutivos da Volvo, esse bom desem-
penho se deve ao sucesso das ver-
sões híbridas. No ano passado, elas 

representavam 14,6% das vendas. 
Em 2020, o percentual mais que 
dobrou, passando para 38,8%. O 
Nordeste seguiu essa tendência: 
11,9% em 2019 e 30,1% em 2020.
Em um país continental como o Brasil, 
1.000 pontos de recarga podem estar 
longe do ideal. Mas o crescimento e 
as medidas da Volvo têm fundamental 
importância, porque mostram que a 
montadora já está investindo e difun-
dindo no Brasil uma tendência que 
parece inevitável. Ela provavelmente 
vai ser seguida pelas concorrentes do 
segmento premium e, em um futuro 
não muito distante, o universo dos hí-
bridos e elétricos vai chegar ao mer-
cado dos modelos destinados a um 
público mais amplo.  





Lançamento

SUV
MAIS UM

Com o Taos, a Volkswagen ocupa praticamente todas as 
faixas do mercado de SUVs onde outras montadoras já 
estão disputando e celebrando boas vendas.
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no topo do mercado.
O Taos foi apresentado com pom-
pa e circunstância em um evento 
online a partir de Buenos Aires, 
na Argentina (um dos locais onde 
o Taos vai ser produzido) que teve 
mais de 30 países conectados. E no 
lançamento, a montadora explicou 
o porquê do investimento: o seg-
mento de SUVs é o que mais cresce 
na América do Sul.
No site da Volkswagen do México, 
o Taos pode ser montado no confi-
gurador com preço a partir de 450 
mil pesos. Convertendo para o real, 
isso dá aproximadamente R$ 120 
mil. Considerando que a versão 
mais cara do T-Cross tem valor a 
partir de R$ 124 mil, é de se espe-
rar que o Taos, por aqui, venha com 
valor inicial pouco acima disso. Um 
dos seus principais concorrentes é o 
Jeep Compass, hoje o modelo mais 
comercializado do Brasil, em seu 
segmento e faixa de preço.
O design do Taos segue o padrão 
dos SUVs da Volkswagen, com li-
nhas que suavizaram e deram mais 
sofisticação ao visual meio esparta-
no que costumamos ver nos mode-
los menores da empresa. Mas ele 
combina isso com uma imagem que 
remete a robustez. As caixas de 
roda têm formato meio quadrado 
com os cantos arredondados e os 
para-choques são classificados pela 
montadora como “musculosos” 
para realçar a sensação de força 
do modelo. “Ao mesmo tempo, 
o comprimento das linhas confe-
rem um aspecto elegante”, diz a 
Volkswagen. Concordamos com a 
empresa nessa opinião.
Como uma das novidades, O Taos 
estreia a assinatura noturna da 
Volkswagen, que conecta os faróis 
com uma linha de luz de LED que 
percorre a grade de um lado ao ou-
tro. Essa nova identidade de LED 
também pode ser encontrada nas 
lanternas traseiras. No interior, um 

Há alguns anos, a montadora 
americana Ford anunciou 
que iria restringir a ven-

da de veículos de passeio como 
hatches e sedans para se concen-
trar nos SUVs. Um observador 
mais atento deve ter notado que 
a Fiat, montadora famosa pelos 
seus modelos compactos, investiu 
na compra da Jeep e lançou por 
aqui a Toro, sua primeira picape de 
maior porte. Esse fenômeno não é 
isolado e mostra a tendência das 
grandes montadoras mundiais de 
investirem no mercado de veículos 
grandes - especialmente entre os 
consumidores das américas.

Com a Volkswagen, portanto, não 
iria ser diferente. Nesse histórico, 
o primeiro grande investimento foi 
a picape média Amarok. Mas o que 
os consumidores gostam mesmo - 
especialmente as mulheres - é dos 
modelos fechados que têm boa altu-
ra, bagageiro generoso e porte que 
garanta um certo status. Na esteira 
dessa preferência, a montadora lan-
çou o T-Cross e depois o Nivus. E o 
terceiro da lista é o Taos, que já está 
à venda no México e tem previsão 
de chegada ao mercado brasileiro 
no ano que vem. Todos esses mo-
delos se juntaram ao Tiguan, que já 
existia ocupando o segmento mais 
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dos destaques é a linha horizontal 
do painel, formada pela “ilha digital”, 
composta pelo Active Info Display e 
o sistema de mídia VW Play. Esse 
conjunto, de acordo com a fábrica, 
tem como objetivo aumentar a sen-
sação de espaço do habitáculo. As 
luzes de ambiente têm possibilidade 
de programação de 10 cores.
Em relação a itens de tecnologia, o 
Taos reúne vários componentes que 
a Volkswagen usa para equipar seus 
modelos. O motor é o 1.4 TSI pro-
duzido na fábrica de São Carlos, no 
interior de São Paulo. Outro item é 
o VW Play, central multimídia com 
tela de 10,1 polegadas que permite 
recursos como baixar aplicativos (na 
VW Play Apps, loja própria da mon-
tadora), configurar o perfil, vincular 
o celular por meio de Wireless App 
Connect e programar o serviço de 
manutenção do carro.
Também já presente em outros mo-
delos é o Active Info Display, pai-
nel digital de 10,25 polegadas que 
substitui os ponteiros analógicos 
do painel e permite personalizar as 
informações que são mostradas de 

acordo com as preferências do mo-
torista. O Taos também é equipado 
com carregador de celular sem fio.
Em relação à segurança, mais uma 
vez, o Taos é equipado com as-
sistentes de condução já presen-
tes em modelos da Volkswagen. 
Um deles é o sistema de Contro-
le Adaptativo de Cruzeiro (ACC) 
com stop & go. Ele permite que o 
carro mantenha uma velocidade 
pré-selecionada e fique automati-
camente a uma distância segura do 
veículo à frente. Se este último pa-
rar completamente e arrancar no-
vamente dentro de 3 segundos, o 

Taos realiza o mesmo movimento.
Outro elemento de segurança é o 
sistema de Frenagem Autônoma 
de Emergência (AEB) com detector 
de pedestres. A partir de um radar 
frontal, o sistema identifica o risco 
de colisão ou atropelamento e aler-
ta o motorista. Caso não haja rea-
ção, o veículo freia de forma autô-
noma, para tentar evitar ou reduzir 
os efeitos de um acidente.
O Taos vem ainda com detector de 
ponto cego, que avisa quando um 
veículo se aproxima por trás, man-
tendo a segurança em uma tentati-
va de mudança de faixa. Este último 
elemento é complementado pelo 
detector de tráfego traseiro, proje-
tado para evitar colisões em estacio-
namentos. Este sistema identifica os 
veículos que se aproximam por trás, 
alertando o motorista e freando au-
tomaticamente em caso de risco.
Em resumo, a Volkswagen está 
aproveitando seu enorme arca-
bouço de tecnologias automotivas 
e preenchendo lacunas do merca-
do de SUVs no qual outras monta-
doras fazem a festa há anos. Pode 
até ter sido um pouco tardia, essa 
reação, mas o projeto atraente do 
Taos, junto com outros modelos já 
lançados e bem sucedidos como o 
T-Cross, mostra que uma monta-
dora desse porte não chega para 
brincar e vai deixar esse mercado 
ainda mais competitivo.   
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Nissan Versa

A maioria das montadoras 
está sempre tentando en-
trar em segmentos onde 

vêem suas concorrentes atuando. 
E no mercado de sedans, havia uma 
faixa, onde estão modelos como 
Volkswagen Virtus e Toyota Yaris, 
no qual a Nissan não tinha uma op-
ção forte. Isso agora mudou com 
o novo Nissan Versa, que chegou 
com um design bonito e moderno, 
bem diferente do Versa antigo. Este 
último - que, vamos combinar, não 
tem a beleza entre seus principais 
atributos - continua sendo vendi-
do, com o nome de Versa V-Drive, 
para concorrer com carros como o 
Fiat Argos e o Renault Logan. 
Com preço sugerido a partir de R$ 
72.990,00, o Nissan Versa é ofere-
cido em quatro versões. A topo de 
linha Exclusive chega a R$ 92.990. 
Segundo a montadora, ele é o pri-
meiro modelo a trazer para o Brasil 

O Novo Nissan Versa é um carro completamente diferente do veterano 
que já estava há alguns anos no mercado. Principalmente pelo belo design

Ficou só o nome

o conceito Nissan Intelligent Mobili-
ty, que traz equipamentos presen-
tes até então apenas em veículos 
da gama mais alta da marca ou no 
elétrico Nissan Leaf. 
Esse “escudo inteligente de segu-
rança”, como chama a Nissan, in-
tegra sistemas como o Alerta de 
Colisão Frontal com Assistente Inte-
ligente de Frenagem (FCW/FEB), o 
Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro 
(RCTA), a Visão 360° Inteligente com 
Detector de Movimento (MOD); 
o Monitoramento de Ponto Cego 
(BSW) e o Alerta de Objetos no Ban-
co Traseiro (Rear Door Alert). 
Vale ressaltar, no entanto, que 
toda essa tecnologia descrita aci-
ma só vem de série na versão do 
topo de linha do Nissan Versa. Os 
equipamentos disponíveis desde a 
versão de entrada são seis air bags, 
controles de estabilidade e tração, 
freios ABS com distribuição de for-

ça, Sistema Inteligente de Auxílio 
de Partida em Rampa (HSA) e Iso-
fix de cadeiras infantis.
Voltando ao Nissan Intelligent Safety 
Shield, as tecnologias funcionam de 
forma integrada. O Alerta de Coli-
são Frontal (FCW) detecta objetos 
na frente e avisa o motorista no pai-
nel. Caso ele não acione o freio, o 
Assistente Inteligente de Frenagem 
(FEB) para o carro. O Alerta de Trá-
fego Cruzado Traseiro (RCTA) pre-
vine colisões e atropelamentos invo-
luntários nas manobras de ré, já que 
emite sinais para o motorista quando 
há a aproximação de outro veículo.
Já as quatro câmeras localizadas 
na frente, na traseira e nas laterais 
atuam com o Detector de Objetos 
em Movimento (MOD) para que o 
carro identifique objetos, animais e 
crianças em locais com visibilidade 
reduzida nas manobras. E o Moni-
toramento de Ponto Cego (BSW) 



emite alertas visual e sonoro ao de-
tectar um veículo em uma manobra 
de troca de faixa de rolamento.
Um dos diferenciais interessantes 
do Novo Nissan Versa é o Alerta 
de Objetos no Banco Traseiro (Rear 
Door Alert), que ajuda o condutor a 
não esquecer nada dentro do carro. 
O sistema é acionado quando o mo-
torista abre e, na sequência, fecha 
uma das portas traseiras ou porta-
-malas antes de sair com o veículo. 
Ao chegar ao destino, caso ele não 
se lembre de abrir a porta traseira, 
o carro emite três toques curtos da 
buzina e uma mensagem no painel 
para avisar que algo foi esquecido. 
Esse recurso vem de série a partir 
da versão Advance.
Em relação a conectividade, o Novo 
Nissan Versa conta o sistema multi-
mídia Nissan Connect. Ele tem tela 
de sete polegadas, compatibilidade 
com Android Auto e Apple CarPlay 
e assistência de voz para ler men-

sagens e atualizações de software e 
do aplicativo do GPS via Wi-Fi. Com 
ele também é possível conectar dois 
equipamentos via Bluetooth para o 
uso de um deles para a condução 
com as mãos livres e de outro para 
ouvir o aplicativo de música por 
streaming, por exemplo. Ele está 
disponível apenas nas duas versões 
mais caras, a Advance e a Exclusive.
O painel de instrumentos em TFT 
(Thin Film Transitor) é o mesmo 
que equipa o Nissan Kicks e tam-
bém está disponível apenas nas 
versões Advance e Exclusive. Com 
mostradores configuráveis, o pai-
nel digital de instrumentos fornece 
informações dos Alertas de Colisão 
Frontal com Assistente Inteligente 
de Frenagem (FCW/FEB), do De-
tector de Objetos em Movimento, 
do Monitoramento de Ponto Cego 
(BSW), do sensor de estacionamen-
to, do afivelamento dos cintos de 
segurança traseiros e as configura-

ções gerais do veículo. As telas tam-
bém mostram informações sobre o 
Alerta de Objetos no Banco Traseiro 
(Rear Door Alert), o tacômetro, a 
temperatura externa, o GPS, o áudio 
e o telefone que estiver conectado. 
Em relação ao design, o Novo Versa 
tem dimensões exteriores mais bai-
xas, mais largas e mais longas que a 
versão anterior. Isso deu ao carro 
mais elegância e um visual bem mais 
compatível com o dos concorren-
tes. Sobre isso, não há o que negar: 
o carro é incomparavelmente mais 
harmonioso e bonito que o antigo.
No interior, houve aumento na largu-
ra em 5 cm, garantindo mais espaço 
para os ombros dos passageiros do 
banco traseiro. O habitáculo conta 
com 20 porta-objetos e três entra-
das USB, sendo duas delas no conso-
le central para atender aos passagei-
ros do banco traseiro. O porta-malas 
acomoda até 482 litros de carga, 22 
litros a mais do que o do antecessor. 
A Nissan disponibiliza uma trans-
missão manual de cinco marchas 
para a versão de entrada Sense MT. 
Para as demais versões, a montado-
ra adotou a nova geração do câmbio 
CVT, a mesma do Kicks. A caixa da 
transmissão tem o modo “Sport”, 
que eleva as rotações para propor-
cionar respostas rápidas quando o 
pedal do acelerador é acionado. O 
câmbio Xtronic CVT trabalha em 
conjunto com o motor 1.6 16V da 
marca, que tem 114 cavalos de po-
tência e torque de 15,5 kgfm.   

Versões e preços

Sense – Câmbio Manual 
R$ 72.990

Sense – CVT 
R$ 77.990

Advance 
R$ 83.490
Exclusive 

R$ 92.990
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Não sei se você lembra, caro 
leitor, mas logo depois da 
abertura das importações 

no mercado brasileiro, no início 
da década de 1990, passou a cir-
cular por nossas ruas uma pica-
pe da Peugeot. Na época em que 
não existiam intermediários en-
tre a Volkswagen Saveiro e a Ford 
F1000, ela passou a ser uma estrela 
solitária entre os dois segmentos 
que essas últimas representavam. 
Tratava-se da picape derivada do 
modelo 504, um veículo que não 
era um exemplo de beleza, mas 
ganhou o mundo pela robustez e 
pela durabilidade do seu motor 

a diesel. Pois agora a montadora 
francesa resolver fazer nova incur-
são nesse universo, mas com um 
veículo de grande porte, que não 
é derivado de outro carro, como 
a picape 504, e que tem no design 
bem acabado um dos pontos cha-
mativos. Trata-se da Landtrek.   
Lançado em um evento online 
mundial da Peugeot em novem-
bro último, o modelo representa, 
segundo a montadora, “mais um 
importante passo na estratégia de 
internacionalização” da sua marca, 
com a entrada em um segmento 
totalmente novo para ela, que é o 
das picapes médias com capacida-

de de carga de uma tonelada.
O que não ficou claro, pelos exe-
cutivos da Peugeot, é o que defi-
niu o plano de comercialização da 
Landtrek. Ele vai ser dar em duas 
etapas: a primeira já está começan-
do nos seguintes países: México, 
Equador, Peru, Guatemala, Panamá, 
Paraguai, República Dominicana, 
Uruguai, Haiti e Chile. Os mercados 
mais importantes das Américas, que 
são Argentina, Brasil e Colômbia, só 
devem receber o carro em 2022.
Mas foi bem explicado, no evento 
de lançamento, o motivo do investi-
mento em uma picape. Assim como 
outras montadoras, a Peugeot está 

Peugeot Lantrek

Modelo da Peugeot, que deve chegar ao Brasil em 2022, 
tem como foco os consumidores da América Latina. A 
promessa é de muita confiabilidade e robustez

A PICAPE FRANCESA
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vendo o crescimento do mercado 
de SUVs na América Latina e quer 
aproveitar isso para aumentar sua 
participação na região. Executivos 
da empresa destacaram que o seg-
mento de picapes médias já repre-
senta cerca de 45% das vendas des-
se tipo de veículo. 
Foram definidos três focos de clien-
tes para o modelo: quem o usa para 
o trabalho (apostando na divulgação 
do seu conceito de robustez), quem 
procura um carro para a família com 
muito espaço e, por fim, aqueles que 
buscam status - sobre esses últimos, 
todos nós sabemos como uma pica-
pe média frequenta o imaginário de 
muitos consumidores brasileiros.  
A Landtrek tem duas versões pre-
vistas, cada umas delas com opção 
de tração 4x2 ou 4x4. Os motores 
também são dois: um turbodiesel 
1.9 de 150 cv de potência e 35,7 
kgfm de torque e um turbo a gasoli-
na de 210 cv e 32,6 kgfm. O câmbio 
poderá ser manual ou automático, 

ambos com seis marchas.. A mon-
tadora não informou os preços, mas 
no México, onde já está à venda, ela 
custa a partir do equivalente a cerca 
de 133 mil reais, na versão de entra-
da Allure. Já a topo de linha 4 Ac-
tion sai por 634.900 pesos, o que dá 
aproximadamente R$ 170 mil. Nes-
ses dois casos, na Landtrek mexica-
na, não há ainda o motor a diesel. 
Em relação aos itens que acompa-
nham cada versão, a picape da Peu-
geot segue mais ou menos o padrão 
do mercado. A Allure mexicana vem 
com câmera traseira com visão de 
360º, seis air bags, ar condicionado 
manual e tela touchscreen sensível 
ao toque. Já a topo de linha acres-
centa bloqueio de diferencial trasei-
ro no sistema 4x4, ar condicionado 

automático e farois e luzes diurnas 
em LED. Um recurso que merece 
destaque na versão topo de linha é 
uma câmera em 360º que projeta 
imagens do carro em 3D. Segundo 
a Peugeot, o principal objetivo é au-
xiliar nas manobras do veículo com 
a maior amplitude de visão da área 
externa pelo motorista. 
Para promover a Landtrek na Amé-
rica Latina, a Peugeot está realizan-
do uma expedição por toda a re-
gião. Segundo a montadora, um dos 
objetivos é mostrar a “confiabilida-
de, qualidade, robustez e conforto” 
da picape. É um trajeto de 26 mil 
quilômetros que começou no dia 25 
de novembro na cidade de Los Ca-
bos, no México, e pretende chegar 
a Ushuaia, na Argentina, em 8 de 
fevereiro do próximo ano. O Brasil 
não está no roteiro da ação.
Por aqui, o principal desafio para 
uma boa aceitação da Landtrek será 
melhorar o conceito da Peugeot, 
que ficou desgastado pelo insucesso 
de modelos como o 207 e o sedan 
Passion. Eles ficaram conhecidos 
como carros de manutenção mais 
cara que a dos concorrentes em 
seus segmentos e isso acabou sendo 
associado à marca. Mas é fato que 
a montadora tem histórico rico em 
bons modelos, como a já citada pi-
cape 504, e pode reverter isso caso 
a Landtrek se mostre uma boa op-
ção. O tempo dirá.   
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Mercado Automotivo

O maior dilema de quem vai comprar um carro usado 
(ou seminovo, termo que define modelos com até três 
anos de fabricação) é saber se vai fazer um bom negó-

cio. O modelo desejado é bom de manutenção, consome pouco 
combustível e se deprecia pouco ao longo dos anos? A dúvida 
é ainda mais cruel para quem entende pouco de motores e do 
universo que envolve o setor automotivo.
Para ajudar os leitores, Auto Revista Pernambuco procurou re-
presentantes do setor para saber, em relação ao mercado, quais 
hatches compactos fazem mais sucesso e representam uma 
compra segura, que vai dar pouco trabalho tanto durante o uso 
quando na hora de revender. Para quem não conhece bem os 
segmentos, fazem parte dessa faixa modelos como Renault San-
dero, Volkswagen Gol, Fiat Argo e Chevrolet Ônix.
Começando por este último, a opinião foi unânime: ele é, atual-
mente, o queridinho do mercado. Reúne, segundo os entrevis-
tados, características positivas como bom preço de revenda, 
design moderno, tecnologia embarcada e manutenção barata. 
Portanto, se você está pensando em comprar um hatch usado 
e gosta do modelo da Chevrolet, os revendedores afirmaram 
ser uma ótima opção.
Em relação aos demais bem colocados no ranking, as opiniões 
se dividiram entre Gol, Argo, Sandero, o Ford Ka e o Hyundai 
HB20. Sobre o HB20, aliás, nossa pesquisa revelou um fato 
curioso. A última atualização do design do modelo não foi bem 
recebida pelo mercado, o que fez com que versões mais anti-

Auto Revista Pernambuco procurou representantes do setor de revenda de 
veículos usados para saber quais os melhores e mais procurados hatches 
compactos. Confira

do mercado
Os queridinhos

Onix Plus Premier 2019

Hyundai HB20 2019
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gas continuem em alta e seminovos 
da geração mais moderna não fa-
çam tanto sucesso. Mas em relação 
ao custo-benefício, considerando 
parâmetros como robustez e des-
pesas com manutenção, o HB20 
não perdeu a boa fama.
Uma das principais características 
dos modelos bem conceituados é 
que o custo com manutenção, de 
acordo com os entrevistados, diz 
respeito apenas às prevenções (re-
visões periódicas, troca de óleo, cui-
dados com os pneus, etc.). Ou seja, 
são carros que, se devidamente 
bem cuidados, não dão defeito nem 
deixam o motorista na mão com 
problemas de motor, suspensão, 
câmbio ou outros componentes 
que, quando precisam de conserto, 
geralmente dão despesa alta.
Além dos modelos que já citamos, 
também foram lembrados como 
boas compras os japoneses Nis-
san March e Toyota Etios. De for-
ma geral, a opinião é que, mesmo 
com menor volume de vendas em 
relação a sucessos como o Ônix, 
veículos como esses também re-
presentam um bom negócio para 
os compradores.
Auto Revista Pernambuco também 
aproveitou para perguntar aos re-
presentantes do setor de usados 
quais são os carros que ficam no ex-
tremo oposto, ou seja, são ruins de 
revenda e, por isso, significam que 
provavelmente o proprietário vai 
perder muito dinheiro quando qui-
ser se desfazer deles. 
Nesse caso, houve unanimidade 
em relação a alguns modelos. Os 
mais citados, pelo considerável vo-
lume de veículos circulando, foram 
os franceses Citroën C3 e Peugeot 
207. O custo de manutenção é o 
principal problema desses carros, o 
que faz com que eles sejam difíceis 
de negociar e percam consideravel-
mente o valor ao longo dos anos.
E no extremo da rejeição, por fim, 

ficam chineses como o Jac J3 e o 
Chery Celler. As explicações são 
simples: as idas e vindas das mon-
tadoras no Brasil, principalmente 
por causa da confusão que o go-
verno brasileiro fez, aumentando 
as alíquotas dos importados, pre-
judicou esses modelos. Mas alguns 
não culparam exatamente os car-
ros e até disseram que as reinves-
tidas das empresas no mercado 
nacional devem trazer um novo 
conceito em relação a eles. Mas 
enquanto essa consolidação não 
acontece, os chineses continuam 
sendo más opções.    

Etios Hatch 2019

Peugeot 207 2012

Renault Sandero 2020Ford Ka 2019

VW Gol 2019Fiat Argo Trekking 2018

Citroen C3 2017Nissan March 2014
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Carro dos sonhos

A concentração mais pura da 
destreza dos modelos da 
Squadra Corse, divisão es-

portiva da Lamborghini, em um veí-
culo de passeio. É assim que a mon-
tadora italiana descreve o Huracán 
STO, modelo que, segundo ela, foi 
concebido a partir do carros de 
competição  Huracán Super Trofeo 
EVO e GT3 EVO. Ele combina, ain-
da de acordo com a empresa, uma 
solução única de carroceria leve, ae-
rodinâmica e engenharia de bólidos 
de corrida. Tudo isso garante uma 
sensação autêntica de condução.
O termo “STO” vem de Super Tro-
feo Omologata, ou seja um carro 
que é homologado para andar nas 
ruas, mas incorpora a herança de 
sucessos do automobilismo es-
portivo como o Huracán Super 

Custando a partir de 330 mil dólares nos Estados Unidos, o supermodelo é 
praticamente uma adaptação de carros de corrida para rodar nas ruas

LAMBORGHINI HURACÁN STO

Trofeo EVO (três vezes vencedor 
das 24 Horas de Daytona) e o Hu-
racán GT3 EVO (bicampeão das 
12 Horas de Seabring).
Agora, alguns números do Húracan 
STO. O motor é um V10 com 640 
cavalos de potência e 56,7 kgf.m 
de torque. A aceleração de 0 a 100 
km/h se dá em apenas 3 segundos e 
a velocidade máxima é de 370 km 
por hora. Para obter esse desempe-
nho, o carro conta, além do motor, 
com uma aerodinâmica cuidadosa-
mente calculada, sobre a qual va-
mos entrar em detalhes a seguir.
O capô dianteiro, os pára-lamas e 
o pára-choque dianteiro são com-
postos por um único componente: 
o “cofango”, termo criado pelos en-
genheiros da Lamborghini que com-
bina o “cofano” (capô, em italiano) e 

o “parafango” (pára-lama). O com-
ponente inclui ainda o para-choque 
dianteiro. Dutos de ar no capô dian-
teiro têm função dupla: aumentam 
o fluxo através do radiador para 
melhorar o resfriamento do motor 
e ajudam a gerar uma força descen-
dente para aumentar a aderência. O 
“cofango” também foi moldado para 
empurrar o fluxo de ar na parte su-
perior dos pára-lamas dianteiros, 
que incorporam venezianas para 
maximizar o fluxo de ar que sai da 
caixa de roda, reduzindo a pressão 
interna e aumentando a força des-
cendente dianteira. 
Na traseira, o para-lama traseiro, 
derivado do Super Trofeo EVO, 
diminui o arrasto (força que faz re-
sistência ao movimento) e também 
contribui para aumentar a aderên-
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cia. O design da tampa traseira foi 
revisado para melhorar o resfria-
mento do ar. Ele tem defletores in-
tegrados na estrutura da tampa que 
gerenciam o fluxo de entrada de ar 
de acordo com as necessidades de 
regulação de temperatura do motor 
e da saída de escape. Ainda na tam-
pa traseira, há um aerofólio integra-
do que traz, nas duas pontas, uma 
espécie de asa que a Lamborghini 
chama de “barbatana de tubarão”. 
Cada uma delas tem como função 
melhorar o desempenho nas curvas. 
Já em relação aos materiais super-
leves, o Huracán STO usa fibra de 
carbono em mais de 75% da sua 
carroceria (o outro componente é 
o alumínio). Além disso, várias es-
truturas foram produzidas como 
componentes inteiriços, com o ob-
jetivo de reduzir o peso com menos 
pontos de fixação. A montadora 
também adotou no carro uma téc-
nica de fibra de carbono em “sandu-
íche” (duas películas do material en-
volvendo um polímero). Segundo a 
montadora italiana, é o mesmo pro-
cesso usado na indústria aeroespa-
cial e, graças a ele, o Huracán STO 
usa 25% menos fibra de carbono e 
mantém a mesma rigidez estrutural. 

O resultado final dessas medidas é 
que, mesmo com um motor V10, o 
carro tem peso total de 1.339 kg. 
O Húracan STO tem três modos de 
condução. O primeiro é o padrão, 
para dirigir nas ruas. Nele, o mo-
delo ajusta a suspensão para esse 
ambiente e permite, por exemplo, 
desligar o ESC (controle de estabi-
lidade) para, segundo a montadora, 
garantir “o máximo de diversão” 
do motorista ao dirigir. Já no modo 
“Trofeo”, como o próprio nome 
sugere, todas as configurações oti-
mizam o carro para a velocidade 
máxima no asfalto. Aspectos como 
torque, tração e monitoramento da 
temperatura dos freios estão entre 
os que são afetados.
Por fim, há o modo “Pioggia” (que 
significa “chuva”, em italiano). A 
tração e o sistema de freios são 
calibrados para minimizar a perda 
de aderência, o torque também 
é monitorado dinamicamente e a 
suspensão garante a estabilidade e 
a distribuição correta de peso de 
acordo com a necessidade, espe-
cialmente nas curvas.
No interior do Huracán STO tam-
bém predomina a alta tecnologia. 
Assim como na carroceria, há o 

uso da fibra de carbono em muitos 
componentes. Ela está presente nos 
bancos, no piso e nos paineis das 
portas. Um detalhe curioso é que 
mesmo sendo um modelo de rua, 
ele tem um espaço para guardar um 
capacete para o piloto/motorista. E 
agora, o componente mais interes-
sante: o arco traseiro, comumente 
usado em modelos esportivos para 
proteger o habitáculo nos acidentes, 
é feito de nada mais nada menos do 
que liga de titânio, um material usa-
do nos mísseis e foguetes espaciais 
por sua alta resistência e leveza. 
Ainda falando em tecnologia de 
ponta, o bólido da Lamborghini é 
equipado com o Human Machine 
Interface (HMI, que em português 
pode ser traduzido como Interfa-
ce de Máquina Humana). Em uma 
tela touchscreen, o condutor tem 
acesso às funções de monitora-
mento do carro como pressão dos 
pneus, temperatura dos freios e um 
sistema de telemetria. Este último, 
muito importante em competições 
esportivas, apresenta todos os pa-
râmetros necessários para garantir 
o máximo desempenho do modelo 
durante a condução - principalmen-
te em condições extremas. 
Para concluir, não bastasse tudo isso 
que descrevemos sobre o Huracán 
STO, a Lamborghini permite aos 
felizes compradores uma persona-
lização completa do exterior e do 
interior, com uma combinação ri-
quíssima de cores. Tudo para fazer 
com que cada um seja realmente 
exclusivo e inconfundível. 
O preço de tanto privilégio, obvia-
mente, não poderia ser baixo. De 
acordo com a fábrica, o preço “su-
gerido” para o modelo nos Estados 
Unidos é a partir de 330 mil dólares 
(sem as taxas). Considerando nosso 
pobre e desvalorizado real e os altís-
simos impostos do Brasil, não é difícil 
imaginar que por aqui o carro sairia 
por mais de 3 milhões de reais.   
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Componente

Ao mergulhar fundo no merca-
do a fim de entender o por-
quê dessa mudança, afinal a 

transmissão automática como item 
de série em carros de produção no 
Brasil é de 1969, pudemos identifi-
car que o principal fator catalisador 
que acelerou sua oferta em nosso 
País foi justamente o Inovar Auto, 
regulamentação do Governo vigen-
te entre 2013 e 2017, que por meio 
de incentivos estimulou a produção 
ode veículos mais eficientes energe-
ticamente, o que afetou diretamen-
te no conjunto motopropulsor dos 

Carros com transmissão automática já são uma realidade em nosso País. Algo 
impensável nos anos de 1980, limitado aos importados na década de 1990, mas 
um potencial fenômeno no inicio dos anos 2000, esse tipo de caixa vem se 
consolidando ano a ano com a preferência entre os consumidores brasileiros. 

Transmissão automática 
um novo mercado que se abre no Brasil

veículos. Nesse período de quatro 
anos vimos os motores de três ci-
lindros de firmar como solução 
viável, presenciamos o uso de tec-
nologias como turbocompressor e 
injeção direta fazer parte dos veí-
culos mais acessíveis, quando an-
tes eram limitados aos modelso de 
luxo ou esportivos, e claro, a caixa 
de câmbio precisava acompanhar 
esse desenvolvimento.
Observem que foi nesse período 
que vimos a consolidação das caixas 
automáticas de seis marchas, que 
passaram a equipar desde modelos 

de entrada a SUVs e sedas executi-
vos. Isso ficou muito claro na linha 
Chevrolet da metade da década 
passada. Seu cambio de seis mar-
chas equipou desde seu best seller 
Ônix, a demais modelos como Spin, 
Cobalt, Prisma e Cruze. E essa es-
tratégia ajudou a popularizar esse 
tipo de transmissão.
Atualmente no Pais, não há mais no 
line-up 2020/2021 modelos auto-
máticos de 4 marchas como víamos 
nos modelos franceses, por exem-
plo. Além disso, temos a oferta 
com número ainda maior de velo-

Por Alexandre Costa
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cidades, podendo chegar a 8, como 
na VW Amarok ou diversos mode-
los BMW, ou até mesmo 10 velo-
cidades, como no caso do Honda 
Accord ou no Ford Mustang. 
Mas, se você não se importa com o 
número de marchas, então a trans-
missão CVT lhe cai bem! Esse sis-
tema que é um tipo de transmissão 
automática se tornou popular graças 
as marcas asiáticas as quais domi-
nam sua oferta em nosso mercado. 
Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi 
ofertam essa transmissão em vários 
de seus modelos. 
Sim é claro, ainda existem modelos 
que resistem a toda essa evolução. 
O indestrutível e multicampeão de 
rally, o Mitsubishi Pajeto Full, é um 
exemplo de SUV ainda mantem uma 
caixa de cinco velocidades, o que 
não tira o mérito desse heróico 4x4, 
mas já entrega a idade do projeto. A 
FIAT, por sua vez, alongou a vida útil 
dos sistemas automatizados, que 
não se tratam de automáticos, afinal 
são caixas manuais com acionamen-
to eletro hidráulico da embreagem 
e seleção e engate das marchas, mas 
que esse ano deixaram de ser pro-
duzidas no País, após 17 longos anos 
de existência entre nós. A versão do 
Cronos GSR encerrou sua produção 
em outubro passado, encerrando a 
história dos automatizados de mono 
embreagem no Brasil.
Mas por falar em embreagem, os 
câmbios de dupla embreagem não 
seguiram o mesmo caminho de seus 

primos pobres automatizados. Pelo 
contrário, encontraram seu espaço 
em modelos de luxo alemãs e até 
mesmo em modelos chineses como 
o novo CAOA CHERY Tiggo 8, que 
possui sete marchas e é anunciado 
como automático.
Outro fator que com certeza im-
pactou na venda de veículos com 
transmissão automática foi a ven-
da PCD, que são as vendas diretas 
realizadas para pessoas com defici-
ência, e isenção de impostos. Jus-
tamente, um fator que permite que 
muitas pessoas possam conduzir é a 
ausência de pedal de embreagem, 
tornando a direção muito mais aces-
sível a um grande número de pesso-
as. Só no ano passado, mais de 215 
mil modelos vendidos dentro dessa 
categoria, e esse ano, até outubro, 
tivemos 144 mil modelos comercia-
lizados, que em sua maioria são SUV 
e automáticos. Isso representa 15% 
das vendas desse ano.
Seja por uma regulamentação go-
vernamental, seja por um benefício 
de redução de impostos para pes-
soas com deficiência, o fato é que 
o Brasil abraçou definitivamente a 
transmissão automática assim como 
outros países. Antes da Pandemia 

estudos mostravam que em 2020, 
pela primeira vez na história, o 
número de veículos vendidos com 
esse tipo de transmissão iria supe-
rar o número de modelos de cam-
bio mecânico. Dada as oscilações 
atípicas desse ano, apenas podemos 
afirmar se isso irá se concretizar nos 
próximos meses.
Avançando um pouco mais em 
nossa análise, os veículos híbridos 
levam esse tipo de transmissão a 
outro patamar, ao incrementar o 
conjunto motopropulsor com um 
ou mais motores elétricos, como 
acontece nas linhas Toyota e Lexus, 
ou fazem uso das já eficientes cai-
xas de dupla embreagem com um 
motor elétrico acoplado, como nas 
marcas VW e Porsche. Já a BMW e 
Volvo mantem as tradicionais trans-
missões automáticas, sendo que no 
caso da montadora germânica, o 
motor elétrico está entre a caixa e 
o motor a combustão.
Já os elétricos puros, bem esses eli-
minam a necessidade de caixa de 
transmissão por já contemplarem 
motores com elevador torque em 
uma ampla faixa de giros. Na grande 
maioria dos casos, abrem mão de 
uma caixa de transmissão por um 
sistema de redução com uma única 
marcha. Modelos de super desem-
penho como o recém lançado no 
Brasil Porsche Taycan possui uma 
caixa exclusiva de duas velocidades. 
Mas isso já é assunto para outra ma-
téria técnica.   





Em 1920, o mundo enfrentava o 
enorme desafio da gripe espa-
nhola, que dizimou milhões de 

pessoas. A Europa ainda tentava se re-
cuperar da Primeira Guerra Mundial.
Eram tempos difíceis, porém pro-
missores para os mais determinados, 
já que por trás de toda grande crise, 
sempre existe a oportunidade.
Foi nesse cenário, graças à visão 
empreendedora e uma dose ex-
tra de determinação, que os ir-
mãos Hermann e Ernst fundaram a 
MAHLE, na importante cidade de 
Stuttgart, Alemanha.
Eles não inventaram o pistão, mas 
tiveram a grande ideia de produzi-lo 
em liga leve, substituindo o ferro fun-
dido, que era mais rústico e menos 
eficiente. Com o tempo, o modelo 
se tornou um sucesso e referência 
para automóveis de todas as marcas. 

A visão empreendedora dos irmãos MAHLE criou 
um dos maiores grupos automotivos do mundo

Um século de avanços

Não demorou muito e o invento do-
minou o mercado, abrindo espaço 
para mais dois produtos de grande 
sucesso: os filtros de ar e de óleo.
Ao longo do seu centenário, com-
pletado no dia 1º de dezembro, a 
MAHLE ganhou espaço e se des-
tacou no mercado automotivo 
por sua inovação e qualidade. In-
vestindo continuamente em pro-
cessos e pesquisas, se tornou re-
ferência, sempre na vanguarda de 
um dos segmentos mais influentes 
da economia mundial.
Por falar em presença mundial, a 
MAHLE atua diretamente em todos 
os continentes; são 34 países e cerca 
de 170 fábricas. Somente Centros de 
Pesquisa e Desenvolvimento, são 16. 
Um deles aqui no Brasil, na cidade 
de Jundiaí (SP), considerado um dos 
mais modernos do país, e que con-

ta com suporte em P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento) e diversos bancos 
de testes de motores. O local, inau-
gurado em 2008, impressiona tam-
bém por sua arquitetura contem-
porânea e em total equilíbrio com a 
natureza local, evidenciando as dire-
trizes de respeito ao meio ambiente 
da empresa. É nesse ambiente ino-
vador que a companhia mais registra 
patentes de novos produtos.
Não é nenhum exagero dizer que 
a evolução do automóvel nesses 
últimos 100 anos tem uma grande 
parcela de contribuição da MAHLE, 
seja no desenvolvimento de solu-
ções, seja no fornecimento de peças 
e componentes em grande escala 
para as principais montadoras.
O mercado geral, formado por dis-
tribuidoras e oficinas – conhecido 
como “aftermarket” -, também é 
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alvo de atenção do Grupo. A partir 
do Centro de Distribuição de Li-
meira, uma região geograficamente 
privilegiada para logística, partem 
milhões de peças e componentes 
que abastecem até as localidades 
mais remotas. Um time completo 
se dedica ao relacionamento com 
os clientes. Todos os anos, cente-
nas de horas de treinamentos são 
oferecidos, capacitando profissio-
nais de todo país. Essa proximidade 
tem sido cada vez maior, solidifi-
cando relacionamentos e encon-
trando soluções adequadas às mais 
diversas necessidades. 
Ao longo de sua trajetória, o Grupo 
MAHLE ganhou espaço e expandiu 

sua presença, adquirindo empresas 
como Metal Leve, Cofap (divisão de 
anéis de pistões), DANA (divisão de 
componentes de motores), BEHR e 
Delphi Thermal.
Na América do Sul, a organização 
conta com unidades em Jaguariúna, 
Arujá, Jundiaí, Limeira, Mogi Gua-
çu, São Bernardo do Campo (todas 
no estado de São Paulo) e Itajubá 
(MG). Rafaela e Garín, na Argenti-
na, completam a lista.

E os próximos 100 anos 
já começaram!

Assim como há um século, vivemos 
um momento de atenção e muitos 
desafios. E novamente a MAHLE 

tem enxergado como uma grande 
oportunidade de buscar novos ca-
minhos. A meta certamente é conti-
nuar sendo um player importante da 
indústria automotiva mundial.
Inovação, qualidade, respeito ao 
meio ambiente, valorização do ser 
humano, entendimento e atendi-
mento às necessidades dos clien-
tes são alguns dos princípios que 
norteiam todo o trabalho de mi-
lhares de pessoas, integrantes da 
grande família MAHLE.
Estar presente em um mundo mais 
conectado, com novas necessidades e 
padrões de mobilidade, mais exigente 
e atento às questões sociais e ambien-
tais exige um novo olhar para o futu-
ro, com forte atuação no presente.
O grande desafio da mobilidade já 
começou e a MAHLE estará, como 
sempre fez nos últimos 100 anos, 
buscando ser melhor a cada dia.
MAHLE #juntossomosmaisfortes! 
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Legislação

Desde que entrou em vigor, 
há 23 anos, o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) já 

passou por 39 alterações. Auto Re-
vista Ceará consultou o órgão para 
esclarecer, aos leitores, as últimas 
alterações que aconteceram, na lei 
federal nº 14.071, de 14 de outu-
bro de 2020. A seguir destacamos 
como as principais.
Em primeiro lugar, vem aí um certo 
endurecimento na punição aos ca-
sos de motoristas que dirigem sob 
efeito de álcool ou outras drogas. 
A mudança atende a um clamor da 
sociedade por penalidades mais 
graves para motoristas irresponsá-
veis que bebem e causam aciden-
tes. Com a nova lei, se o condutor 
(ou condutora) causar alguma mor-
te, a pena, mesmo que seja homicí-
dio culposo, terá de ser cumprida 

Auto Revista Pernambuco procurou o Detran para ver as principais mudanças nas 
leis de trânsito a partir do ano que vem. Confira o que vem de novo por aí

na prisão e não poderá mais ser 
convertida por punições alternati-
vas, como prestação de serviços. 
Vale lembrar que, nesses casos de 
embriaguez ao volante, a pressão da 
sociedade também tem feito pro-
motores indiciarem alguns motoris-
tas por homicídio com dolo eventual 
- ou seja, a pessoa, ao beber, assu-
miu o risco de matar alguém e deve, 
por isso, receber uma punição mais 
severa por assassinato. Isso não tem 
relação direta com o CTB, mas está 
ligado à comoção cada vez maior 
que a impunidade no trânsito está 
causando na população brasileira.
Outra mudança que destacamos diz 
respeito ao uso dos faróis durante o 
dia. A legislação anterior dizia que 
o motorista devia ligar as luzes do 
carro durante o dia em todas as ro-
dovias, estaduais ou federais, mes-

mo dentro dos perímetros urbanos. 
Com a nova lei o uso passa a ser 
obrigatório apenas fora do períme-
tro urbano e em pistas simples (nas 
duplas, com canteiro central sepa-
rando, isso é dispensado). 
O farol também é obrigatório em 
caso de chuva ou neblina. Mas fica 
aqui a nossa dica: para evitar trabalho 
e o risco de multa por esquecimento, 
o melhor é ligar os faróis, em qual-
quer horário ou lugar, assim que for 
sair no carro. O costume não afeta o 
consumo em praticamente nada.
A nova lei também irá facilitar um 
pouco a vida de alguns motoristas 
em relação ao prazo de renovação 
da carteira de motorista, cujo nome 
técnico é Carteira Nacional de Ha-
bilitação. Antes todos tinham de fa-
zer a renovação a cada cinco anos. 
Com as mudanças, esse prazo ficou 

NOVAS REGRAS PARA O JOGO
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apenas para motoristas com idade 
entre 50 e 70 anos. Para pessoas 
mais velhas que esse período, ficou 
mais rigoroso: renovação a cada 
três anos. Mas para quem tem até 
50 anos, o prazo para renovar a car-
teira passou para 10 anos. 
As mudanças da nova lei devem en-
trar em vigor somente a partir de 
abril de 2021. Quem for renovar a 
carteira antes das mudanças terá de 
seguir o prazo da lei anterior. Ain-
da sobre esse assunto, o Detran , 
obedecendo à Resolução nº 805, do 
Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), publicada em 24 de novembro 
de 2020, tem novo calendário para 
quem precisava renovar a carteira 
em 2020 e foi prejudicado por causa 
da pandemia de coronavírus. 
De acordo com a nova resolução, o 
prazo para renovação vai ocorrer a 
partir de 1º de janeiro de 2021, se-
guindo os meses de validade. Ou 
seja, os documentos com data de 
validade de janeiro de 2020 poderão 
renovar até 31 de janeiro de 2021. 

Para as vencidas em fevereiro de 
2020, a renovação poderá ser feita 
até 28 de fevereiro de 2021, e assim 
sucessivamente, até 31 de dezembro 
de 2021 para as habilitações com va-
lidade até dezembro de 2020.
Por fim, outra mudança importan-
te da nova lei é sobre os patama-
res que determinam a suspensão 
da carteira. Nesse caso, a vida dos 
motoristas ficou mais fácil. Só vai 
perder o direito de dirigir com 20 
pontos quem acumular duas infra-
ções gravíssimas no mesmo ano. 

Os que tiverem só uma infração 
gravíssima, só perderão a carteira 
se acumularem 30 pontos. E para 
quem não tiver nenhuma infração 
gravíssima, o patamar para a perda 
da CNH é 40 pontos.
Auto Revista Pernambuco lembra 
aos leitores, mais uma vez, que essas 
mudanças no CTB estão previstas 
para entrar em vigor apenas a par-
tir de abril do próximo ano. Por isso, 
é bom continuar seguindo as regras 
atuais para evitar qualquer dor de ca-
beça ou prejuízo no bolso.   

Tema Como era Como vai ficar

Acidente com morte causado 
por motorista que consumiu 
álcool ou drogas ilícitas

Possibilidade de reversão da pena 
para serviços prestados

Cumprimento da pena com prisão

Uso dos faróis durante o dia Motorista devia ligar as luzes do carro 
durante o dia em todas as rodovias, 
estaduais ou federais, mesmo dentro 
dos perímetros urbanos

Uso passa a ser obrigatório apenas fora do 
perímetro urbano e em rodovias sem pista dupla

Prazo de renovação da carteira 
de motorista

Renovação a cada cinco anos para 
todos

Para quem tem até 50 anos, passou para 10 anos

Motoristas com idade entre 50 e 70 anos, prazo se 
manteve nos cinco anos

Para pessoas com mais de 70 anos, renovação a cada 
três anos

Patamares de pontos para 
suspensão da carteira

Suspensão com 20 pontos 
acumulados durante um ano

Só vai perder o direito de dirigir com 20 pontos quem 
acumular duas infrações gravíssimas no mesmo ano

Os que tiverem só uma infração gravíssima, terão a 
carteira suspensa se acumularem 30 pontos

Para quem não tiver nenhuma infração gravíssima, o 
patamar para a suspensão da CNH é 40 pontos
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Clássicos

Arnóbio Tomaz

-americano nas décadas de 1950 e 
1960.  Seu design foi inspirado no 
lendário Mustang, pelo seu espí-
rito esportivo, mas o desejo da 
Ford foi o de lançar um carro que 
atendesse aos anseios da família 
americana: ter um veículo confor-
tável, prático, econômico e com boa 

dirigibilidade. A manutenção tam-
bém chamava a atenção do público, 
por ser muito simples e de baixo 
custo para o proprietário.
Quando foi lançado, o Maverick 
oferecia dois tipos de motores: um 
de 2,8 litros e outro de 3,3 litros, 
ambos de seis cilindros. No seu pri-

A história do Ford Maverick 
começa nos Estados Unidos 
em 17 de abril de 1969. O 

modelo obteve grande sucesso por 
ser moderno, barato e compacto, 
bem diferente dos carrões enor-
mes e cheios de frisos cromados 
que dominavam o mercado norte-

MAVERICK
O Mustang brasileiro

Sucesso nos Estados Unidos por ser barato (naquele país) 
e robusto, o Maverick não teve o mesmo desempenho no 
Brasil. Mas conquistou muitos fãs por aqui
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meiro ano de produção, ele vendeu 
579 mil unidades (quase 5 mil a mais 
que o Mustang em seu primeiro ano 
de vendas). No Brasil, o modelo foi 
apresentado ao público no Salão do 
Automóvel de São Paulo de 1972. 
Seu lançamento oficial no país se 
deu em 1973. O primeiro exemplar 
nacional deixou a linha de monta-
gem em 4 de junho daquele ano. 
As versões inicialmente lançadas do 
Maverick no Brasil pela Ford foram 
a “S” (Super), e a “SL” (Super Luxo), 
ambas apresentadas nas opções de 
duas portas. Alguns meses depois 
viriam as versões de quatro portas 
para ambos os modelos. Os moto-
res eram os de seis cilindros em 
linha ou, opcionalmente, um V8 

302. Já o câmbio era o manual de 
quatro marchas no assoalho ou 
o automático de três marchas na 
coluna de direção.
Ainda em 1973, foi lançada a versão 
esportiva GT, com um motor V8 im-
portado de 4,95 litros. O Maverick 
GT era o top de linha e tinha pro-
dução limitada. Saía de fábrica com 
pintura metálica e direção hidráulica 
como únicos opcionais. Destacava-
-se externamente por faixas laterais 
adesivas na cor preta, capô e painel 
traseiro com grafismos pintados em 
preto fosco, rodas mais largas, um 
par de presilhas no capô e, interna-
mente, um conta-giros sobreposto 
à coluna de direção do volante.
Em 1975 foi lançado o Maverick 

com motor de quatro cilindros, e 
em 1977 veio o modelo “LDO” (Lu-
xuosa Decoração Opcional), que 
passou a ser a versão mais cara do 
veículo, com acabamento mais refi-
nado e interior monocromático. 
Apesar de ter conquistado muitos 
fãs, que até hoje colecionam exem-
plares, o Ford Maverick fabricado 
no Brasil não obteve o sucesso de 
vendas esperado pela Ford, tendo 
sua produção encerrada no ano de 
1979 com 108.106 unidades produzi-
das. Para se ter ideia da diferença em 
relação ao mercado norte-america-
no, o total fabricado no Brasil corres-
ponde a 1/5 do que o carro vendeu 
apenas no primeiro ano em que foi 
lançado nos Estados Unidos   
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Novo Olhar

Claudio Araujo 
claudioaraujo@secrel.com.br 

www.exitotreinamento.com.br

Geralmente as empresas e 
os negócios priorizam de-
mandas de maior urgência, 

como resolver pendências finan-
ceiras ou até mesmo buscar fechar 
o mês com saldo positivo. Mas se 
você almeja o sucesso, é neces-
sário ter em mente que a única 
forma de atingi-lo é com planeja-
mento, definindo objetivos, metas, 
valores, decisões difíceis e prazos. 
Em um cenário cada vez mais com-
petitivo, as empresas precisam se 
adaptar e atualizar sua maneira de 
gerar resultados no mercado em 
que estão inseridas. 
Quando uma empresa atinge a ma-
turidade e é capaz de pensar no 
futuro, é necessário criar um plane-
jamento estratégico. Ao contrário 
do que muitos pensam, elaborar 
um bom planejamento exige passos 
simples e que podem ser feitos para 
qualquer empresa, independente-
mente do seu tamanho. Afinal, ado-
tar um caminho no qual não haja es-
trutura, cultura organizacional nem 
regras e valores raramente dará 
certo em uma empresa. 
Ter um olhar mais estratégico so-

bre o futuro do negócio vai ajudá-
-lo a crescer de forma mais estru-
turada e pelo caminho certo. Por 
isso, é necessário definir clara-
mente os objetivos futuros. O pla-
nejamento entra com a metodolo-
gia (os meios), enquanto a estraté-
gia aparece com a parte criativa, 
de análise, inovação e decisão.
Este tipo de planejamento pode ser 
feito para diferentes horizontes de 
tempo da empresa, desde os men-
sais, que traçam objetivos mais ime-
diatos, até um planejamento de mé-
dio e longo prazo, visando os pró-
ximos três ou cinco anos. Tudo irá 
depender dos objetivos estabeleci-
dos antes de começar o desenvolvi-
mento do planejamento estratégico.

O planejamento estratégico 
acontece somente quando se 
definem as seguintes questões: 
1 - Onde sua empresa está atu-
almente? Qual é o cenário da sua 
companhia no mercado?
2 - Aonde sua empresa quer chegar? 
Qual é o objetivo em um determi-
nado período (um, mês, um ano, 
três anos, etc.)?

3 - Como pretende chegar? Quais 
os recursos que sua empresa pre-
cisa e quais as ações imagina que 
sejam necessárias para alcançar as 
metas traçadas?
Esteja preparado para os desafios 
do ano de 2021, com todo o seu 
planejamento estabelecido. Isso 
promoverá uma condição favorável 
para que sua empresa possa alcan-
çar os melhores resultados no cená-
rio definido como “BANI”, palavra 
formada pelos seguintes conceitos:
• Brittle (Frágil): Esteja preparado 
para aguentar os novos desafios
• Anxious (Ansioso): Suas decisões 
necessitam ser mais rápidas
• Nonlinear (Não linear): Agora o mundo 
é de quem abre um mundo de janelas.
• Incomprehensible (Incompreen-
sível): Precisamos assumir que to-
maremos decisões com margem de 
erro cada vez maior. É a vida nova
Diante deste desafio, somente 
por meio da GESTÃO as empre-
sas podem fazer frente às adver-
sidades e promover resultados 
positivos na rentabilização dos 
seus empreendimentos.

Sucesso!  

Desafio 2021
As empresas precisam de um planejamento estratégico para voltarem a 
crescer mesmo diante do cenário de incertezas do ano que vem
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Competição
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UMA PROVA 
DIFERENTE PARA 
UM ANO ATÍPICO
Enfrentando a pandemia de Covid-19, o Rali dos 
Sertões 2020 teve várias particularidades, como 
isolamento dos competidores em “bolhas” e 
novas modalidades de participação 
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O ano de 2020, vamos com-
binar, não foi nada fácil. E 
para eventos que envol-

vem centenas de pessoas, o desafio 
foi histórico. Por isso, a 28ª edição 
do Rali dos Sertões teve algumas 
particularidades para se adaptar à 
realidade imposta pela pandemia 
de Covid-19. Como manter uma 
caravana de aproximadamente 
1.500 pessoas viajando por boa 
parte do Brasil sem ser contami-
nada (e sem contaminar) por quem 
está no caminho?
Uma das diferenças na edição desse 
ano foi que, para garantir ambientes 
controlados e sem interação com o 
público dos locais percorridos, as 

“Vilas Sertões”, ou seja, os acam-
pamentos onde os competidores 
ficam em cada etapa da prova, ado-
taram um formato que organização 
chamou de “bolha”. Eram estru-
turas montadas em áreas isoladas, 
com acesso permitido apenas para 
os credenciados (que para serem in-
cluídos passaram pelo exame PCR, 
de detecção do Covid-19). 
Competidores, membros das equi-
pes, e pessoal de apoio ficaram con-
centrados nas “bolhas”, em acam-
pamentos com motor homes, in-
ternet, banheiros e alimentação. Ao 
todo, foram 6 estruturas montadas 
para dar suporte ao longo do trajeto 
do rali, que começou em São Paulo 

e passou por Minas Gerais, Goiás, 
Distrito Federal, Tocantins e Mara-
nhão - o destino final, com chegada 
na cidade de Barreirinhas, uma das 
portas de entrada para os famosos 
Lençois Maranhenses.
Outra influência direta da pande-
mia sobre o rali foi a data de início. 
Tradicionalmente, a prova aconte-
ce em agosto. Mas especificamente 
neste ano de 2020 o Brasil ainda 
vivia, naquele mês, o trauma do 
pico de infectados e mortes, que 
aconteceu em meados de julho. 
Por isso, a competição teve de ser 
adiada para novembro. 
Ainda em relação aos efeitos do 
Covid-19, o Rali dos Sertões inovou 
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com uma iniciativa de apoio às co-
munidades que estavam no trajeto 
dos competidores. Como todos sa-
bemos, uma das consequências da 
pandemia foi uma grave crise eco-
nômica e de saúde. Por isso, foram 
disponibilizadas pela organização da 
prova cabines de telemedicina com 
atendimento gratuito para a popula-
ção. Além disso, foram compradas 
cestas básicas de pequenos pro-
dutores para distribuição em cada 
região onde eles atuavam, em uma 
parceria com o Sebrae. 
Também como uma consequência 
da pandemia, aconteceu o adia-
mento das expedições Sertões para 
a edição de 2021. A prática, que 
aproveita o grande e diverso trajeto 
da competição para revelar lugares 
pouco conhecidos e que valem a 

pena ser visitados, não pôde acon-
tecer por causa do risco de exposi-
ção tanto dos participantes quanto 
das pessoas dos locais turísticos. 
Sobre a prova em si, uma das no-
vidades foi a opção “Amigos”. 
Através dela, dois competidores 
podiam revezar no volante e na 
navegação durante toda a prova, 
para torna-la menos desgastante. 
Outra inovação foi o Sprint, uma 
espécie de mini-rali dentro do Ser-
tões. Também era uma opção para 
quem não queria passar por todo 
o perrengue do rali completo. No 
Sprint, os competidores podiam 
participar de três etapas, partindo 
de São Paulo e percorrendo aproxi-
madamente 1.000 km - pouco mais 
de 1/5 do trajeto total do rali.
Por fim, o terceiro diferencial do 
Sertões 2020 foi o Sertões Light, 
modalidade na qual proprietários de 
veículos 4x4 sem perfil de competi-
dores puderam participar de todas 
as etapas e cumprir todo o trajeto, 
mas sem a preocupação com tempo 
ou disputa com os demais integran-
tes. Como a organização definiu, 
Light foi uma espécie de “prova de 
aventura” e não de corrida. 
A 28ª edição do Rali dos Sertões 
largou com são 63 veículos entre 
motos e quadriciclos, 40 carros, 55 
UTVs, 20 competidores do rali de 
regularidade (competição diferente 
do rali de velocidade, na qual ganha 
quem cumprir os trajetos o mais 
próximo possível do tempo estipu-
lado pela organização) e 55 veícu-
los 4x4 para andar na Light. Foram 
403 inscritos vindos de 21 estados 
e do Distrito Federal, representado 
206 cidades brasileiras. Além disso, 
havia competidores de três países: 
França, Guiana Francesa e Uruguai. 
A prova aconteceu entre 30 de ou-
tubro e 7 de novembro. 
Um detalhe interessante é que, gra-
ças à modalidade Light, o rali atraiu 
mais a participação de mulheres. 

Campeões do 
Sertões 2020 

Motos
Ricardo Martins 

UTVs (pequenos 
veículos que combinam 

características de carros e de 
quadriciclos)

Denisio Casarini e Ivo Mayer 

Carros
Marcos Baumgart e 

Kleber Cincea

Quadriciclo
Marcelo Medeiros

Rali de regularidade
Sandra Dias e Igor 

Quirrenbach

Das 38 inscritas na competição, 21 
estavam na opção de de aventura 
que estreou em 2020. Outro fato 
que merece destaque foi a presença 
de dois pilotos famosos pela parti-
cipação em competições de pista, 
como Nelsinho Piquet (da Stock 
Car) e Rubinho Barrichello (foi pilo-
to de Fórmula 1 e depois foi para a 
Stock Car). O rali também contou 
com participantes célebres como o 
DJ Alok, o chef Olivier Anquier e o 
apresentador Alvaro Garnero.  
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Desafio para o RH em 2021

Falar em Gestão de Pessoas 
após um ano de muitas mu-
danças por conta da pande-

mia de Covid-19 nos faz refletir 
o quanto esse assunto precisa de 
uma atenção especial  para que seja 
possível conquistarmos novos e ex-
celentes resultados. Pensar no RH 
estratégico dentro da organização 
significa ter em mente que é neces-
sário desenvolver ações voltadas 
para potencializar e incentivar o que 
temos de mais importante dentro 
dela, que é o capital humano. Sem 
ele, todo o planejamento estratégi-
co vai por água abaixo. 
Afinal, quem é que coloca as ações 
em prática? Sim, são as pessoas. 
Por isso, comece identificando que 
sentimentos as pessoas do seu time 
têm em relação à cultura organiza-
cional. Mensurar o grau de satisfa-
ção é como revelar uma fotografia, 
uma imagem do momento atual. Ou 
seja, é fazer um diagnóstico preciso 
que possibilitará a realização do seu 
planejamento estratégico de forma 
mais assertiva e alinhada com a re-
alidade. Significa, também, sair da 
inferência, do achismo, e partir para 
o que, de fato, se faz necessário mu-
dar para gerar melhoria no clima e 

na cultura organizacional.
Uma vez ciente dos fatores que ge-
ram a motivação, a produtividade e 
o engajamento das pessoas na em-
presa, fica mais fácil nortear as mu-
danças significativas que agregam 
valor à cultura organizacional. Mui-
tas vezes se faz necessário mudar  
processos e formas de gerir que um 
dia foram importantes, mas já cadu-
caram e hoje desagregam e trazem 
baixa de performance do time. 

E como medir os sentimentos e 
a satisfação dos colaboradores? 
Usando uma ferramenta chamada 
pesquisa de clima organizacional. 
Esse instrumento deve ser criado 
de acordo com o que a empresa 
deseja investigar no time, como, 
por exemplo, comunicação, lideran-
ça, estrutura física, remuneração, 
benefícios, oportunidade de cres-
cimento, trabalho em equipe, pro-
gramas de qualidade de vida, etc. 
A pesquisa de clima pode ser feita 
através de formulários desenvolvi-
dos de acordo com a necessidade 
de cada empresa. O colaborador 
pode não precisar se identificar 
para responder ou, se for o caso, há 
a possibilidade de fazer entrevistas 

individuais. Uma vez realizada a pes-
quisa, cabe à organização analisar os 
resultados, gerar um plano de ação 
de melhorias do que é possível e dar 
uma feedback ao time.
Reforço que essa ferramenta é de 
grande valia, caso seja feita com 
todo o cuidado e respeito para com 
os envolvidos. Uma vez realizada 
com seriedade, ela oferece à organi-
zação a  possibilidade de gerar mu-
danças e ganhos nas relações, como 
aumento de credibilidade, confiança 
e motivação, melhoria na perfor-
mance e engajamento de todos que 
compõem o capital humano, dentre 
outros ganhos. 
Use essa estratégia de Gestão de 
Pessoas e comece a exercitar uma 
outra estratégia de muita importân-
cia, que é a comunicação, ou seja, 
o ato de abertura para escutar os 
sentimentos e contribuições dos 
seus colaboradores. Isso faz com 
que se desenvolva, na cultura orga-
nizacional, uma gestão participativa 
e humanizada. Esse é um grande e 
precioso desafio para  começar com 
o pé direito esse novo ciclo.

Feliz 2021! 

Recursos Humanos

Izabel Bandeira 
Psicóloga e coach 

izabelband@hotmail.com

Estamos prestes a começar um novo ciclo. Que estratégias de Gestão de Pessoas 
você vai utilizar para fazer um ano diferente na empresa?
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Ford E-Transit

Modelo faz parte da estratégia da montadora para se adaptar à demanda 
crescente no Primeiro Mundo por veículos com emissão zero

VAN 100% ELÉTRICA

acordo com ele, a empresa começou 
nessa estratégia com os modelos hí-
bridos Transit Custom e EcoBlue. 
A E-Transit faz parte do investi-
mento global de mais de US$ 11,5 
bilhões da Ford em veículos elétri-
cos até 2022 e vai ser produzida na 
fábrica de Kansas City, nos Estados 
Unidos. A previsão é de lançamen-
to na América no Norte no fim do 
próximo ano. Já para o mercado 
europeu, a produção será na fábrica 
Ford Otosan Kocaeli, na Turquia, e 
as vendas devem começar em 2022. 
Nos releases sobre a E-Transit, não 
encontramos nada sobre o merca-
do asiático, mas como uma das fá-
bricas que produzem o modelo fica 
na China e aquele país está bastante 
avançado no desenvolvimento de 
veículos elétricos, é provável que a 
nova versão da van chegue por lá. 
Já para o Brasil, com todos os seus 
problemas e atrasos tecnológicos, 
não há o menor sinal de que esse 
modelo chegue às ruas.
O máximo que teremos por aqui é 
o início da produção da Transit tra-
dicional (com motor a combustão) 
no Uruguai a partir do ano que vem. 
Segundo a Ford, a meta é abranger 
os mercados da América do Sul. E 
como o Uruguai faz parte do Mer-
cosul, junto com o Brasil, ela deve 
chegar a nós por esse caminho. 
Com seus 350 km de autonomia, a 
E-Transit, segundo a Ford, é um ve-
ículo concebido para atender as ne-

Os carros elétricos vieram 
para ficar e as montadoras 
precisam correr contra o 

tempo se não quiserem ficar para 
trás. E a coisa está acontecendo cada 
vez mais rápido: o Reino Unido, for-
mado por Inglaterra, Escócia, País de 
Gales e Irlanda do Norte, anunciou 
que irá proibir, a partir de 2030, a 
fabricação de modelos com motor 
a combustão em seu território. Por 
isso, na esteira dessa tendência, a 
Ford lançou a E-Transit, versão elé-
trica da sua van que é vendida em 
vários mercados ao redor do mudo.
O modelo integra a estratégia da 

própria montadora, que pretende 
chegar à marca de carbono neutro 
até 2050. Isso inclui, entre outras 
coisas, o fim de veículos movidos a 
gasolina e  diesel. Com autonomia 
estimada de até 350 km, a E-Transit 
tem, entre suas novidades, a possibi-
lidade de vir equipada com um gera-
dor elétrico embarcado para alimen-
tar ferramentas e equipamentos.
“A transição para veículos com emis-
sões zero, especialmente no seg-
mento de entrega urbana, é crítica 
para atingirmos nossa meta de car-
bono neutro até 2050”, diz Jim Far-
ley, presidente e CEO da Ford. De 
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cessidades diárias de empresas com 
frotas urbanas. “É um veículo ideal 
para rotas fixas e entregas em áre-
as restritas com emissão zero, que 
vêm sendo adotadas em várias cida-
des do mundo”, diz a montadora.
A van é equipada com motor elé-
trico de 269 cv e torque de 430 
Nm, tem tração traseira e grande 
variedade de configurações. Seu 
design com bateria instalada sob o 
assoalho garante o mesmo espaço 
para carga da versão diesel, de até 
15,1 metros cúbicos. A promessa 
é de que ela tenha custo de manu-
tenção cerca de 40% menor que 
os modelos com motor a combus-
tão. Com o carregador embarcado 
de 11,3 kW, uma recarga completa 

leva 8,2 horas. Com carregador 
rápido de corrente contínua, de 
até 115 kW, é possível elevar o ní-
vel de energia de 10% para 80% 
em cerca de 34 minutos.
A E-Transit vem com um modem 
embarcado de série, conectado ao 
aplicativo FordPass Connect, com 
várias soluções de gerenciamento 
da frota. Tem ainda sistema multi-
mídia SYNC 4 com tela de 12 pole-
gadas, reconhecimento de sinais de 
trânsito, assistente inteligente de ve-
locidade, assistente de pré-colisão, 
sensor de ponto cego, sistema de 
permanência em faixa, câmera 360° 
com assistência de frenagem de ré e 
piloto automático adaptativo.
A Ford não falou em preço para a 

E-Transit, mas alguns sites interna-
cionais especializados no setor au-
tomotivo que pesquisamos falam de 
algo em torno de 45 mil dólares nos 
Estados Unidos. Se isso se confir-
mar, ela não representará um custo 
muito maior para as empresas, já 
que a Transit tradicional por lá custa 
aproximadamente US$ 35 mil. 
Vale destacar que, dentro da estra-
tégia da Ford de acabar a produção 
de veículos a combustão até 2050, 
outros modelos da lista de elétri-
cos são o Mustang Mach-E, que 
será lançado no fim deste ano nos 
Estados Unidos e no início de 2021 
na Europa, e a F-150 elétrica, pro-
gramada para chegar à América do 
Norte em meados de 2022.  
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Foton Citytruck

Marca chinesa 
entra no segmento 

de caminhões 
leves e médios e 
tem como meta 

oferecer produtos 
em toda as 

aplicações de linha 
pesada

TRÊS NOVAS OPÇÕES
Saem os americanos, entram 

os chineses. O lançamento da 
linha Aumark S, da Foton, que 

aconteceu no início de dezembro, 
é uma representação simbólica da 
briga em escala global entre as duas 
maiores potências do mundo con-
temporâneo. No vácuo deixado pela 
saída da Ford Caminhões do Brasil, 
a montadora da China está ocupan-
do espaços, fazendo acordo com os 
ex-concessionários da marca norte-
-americana e buscando atender to-
dos os segmentos do mercado. Os 
modelos Aumark vieram para com-
petir no segmento de modelos le-
ves e médios, com Peso Bruto Total 

(PBT) entre 6,5 e 11 toneladas.
Foram lançadas três opções, todas 
com o nome de Citytruck: 6.5-15, 
9-16 e 11-16. O primeiro e o últi-
mo já estão sendo comercializados. 
Já o Citytruck 9-16 será vendido a 
partir de 2021. Eles se juntam, na 
gama da Foton, aos modelos mais 
leves da Minitruck, que têm PBT 
entre 2,8 e 3,5 toneladas. Os exe-
cutivos da empresa destacaram 
que esse foi mais um passo rumo à 
meta final, que é oferecer modelos 
para todas as aplicações do merca-
do de veículos da linha pesada.
Como não podia deixar de ser 
em um acontecimento simbólico 
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do avanço da China no mercado 
mundial, foi destacado, no lança-
mento dos modelos, que a marca 
enfrentou o preconceito, por seu 
país de origem, e segue investindo 
para provar a confiabilidade dos 
seus produtos. Foram citados dois 
atributos para isso, envolvendo os 
recem chegados caminhões da li-
nha Aumark: eles usam motores da 
Cummins e câmbio da ZF. As duas 
são fábricas consagradas em seus 
respectivos ramos de atuação pela 
qualidade dos produtos. 
Considerando que motor e câmbio 
são dois componentes muito im-
portantes na avaliação do custo-be-
nefício de um veículo, a parceria da 
Foton com as fábricas já conhecidas 
é um ponto a favor dos novos cami-
nhões. Outro ponto destacado no 
lançamento é que os modelos vêm 
com vários itens de série que tra-
zem mais conforto e segurança para 
os motoristas. Entre eles estão vi-
dros e travas elétricas, ar condicio-
nado, farois com luz diurna e painel 
com tela LCD. Em relação à segu-
rança, de acordo com os represen-
tantes da montadora os modelos da 
linha Aumark já apresentam sistema 
de segurança passiva que atende aos 
mais severos requisitos de seguran-
ça europeus (norma ECE R29).  
A versão Citytruck 6.5-15 vem equi-
pada com o motor Cummins ISF 
2.8 L com potência de 150 cavalos 
e torque de 360 Nm, e é acoplado 
à transmissão ZF 5S 368. Já a ver-
são Citytruck 11-16 traz o motor 

Cummins ISF 3.8 L com potência 
de 156 cavalos e torque de 500 Nm 
em conjunto com a transmissão ZF 
6S 500. Por fim, a versão Citytruck 
9-16 vem equipada com o mesmo 
trem de força. Todos os câmbios 
são manuais. Os veículos contam 
com tanques de ar e de combustível 
em alumínio, e freio a ar da Wabco 
com os sistemas de segurança ativa 
ABS e EBD no Citytruck 6.5-15 e 
apenas ABS no 9-16 e no 11-16. 
O Citytruck 6.5-15 tem largura in-
terna de 1.690 mm e os Citytruck  
9-16 e 11-16 tem largura interna de 
1.880 mm. De porta a porta, a lar-
gura da cabine é de 1.880 mm para a 
versão 6.5 toneladas e de 2.060 mm 
no caso dos 9 e 11 toneladas, aten-
dendo a cada necessidade. A altura 
interna do piso ao teto é de 1.400 
mm para todas as versões. Da pa-
rede traseira ao para-brisa na região 

central  das cabines a medida é de 
1.480 mm. Para facilitar o acesso, as 
portas abrem em ângulo de 90 graus.
Os novos modelos da família Au-
mark S serão importados, inicial-
mente. A Foton tem uma fábrica 
em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e 
pretende ampliar a produção para 
que os modelos sejam os próximos 
produzidos no Brasil. Os preços 
sugeridos iniciais são de R$ 177 mil 
para o Citytruck 6.5-15  e R$ 199 
mil para o Citytruck 11-16. 
Os executivos da montadora desta-
caram que, ocupando o espaço dei-
xado pela Ford, são 36 concessioná-
rias montadas em todo o País e já 
existe até a Associação Nacional de 
Revendedores Foton (Abrafoton), o 
que deve ajudar em sua consolida-
ção. Mas uma pesquisa no ranking 
dos emplacamentos da Federação 
Nacional da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave) mos-
tra que a marca vendeu, até novem-
bro deste ano, apenas uma unidade. 
Além da concorrência de montado-
ras consagradas como Mercedes-
-Benz e Volkswagen, ela também 
enfrenta a de outras empresas chi-
nesas, como BYD e Jac Motors. Mas 
uma coisa é certa: o mercado brasi-
leiro só tem a ganhar com mais uma 
opção no mercado.  
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Alexandre Costa 
Cconsultor especializado em inovação para o setor 

automotivo, palestrante e diretor da Alpha Consultoria 
alpha@alphaconsultoria.net

Novo Mercado

PREVISIBILIDADE. É ISSO QUE 
SUA EMPRESA PRECISA EM 2021!

Antes de decolar, um piloto 
revisa todo seu plano de voo, 
checa as condições do tempo 

e da aeronave. Isso lhe dá uma vi-
são de como deverá ser sua postura 
durante a viagem, se antecipando a 
possíveis intervenções no trajeto. Tal 
preparação o ajuda tomar a melhor 
decisão quando se fizer necessário. 
Na aviação, essa antecipação às 
condições que serão enfrentadas faz 
parte de um Check list obrigatório, 
e é um dos fatores que torna a avia-
ção um dos modais de transporte 
mais seguros, pois dá ao piloto uma 
visão do que estar por vir, anteci-
pando assim suas futuras ações. E, 
no mundo dos negócios isso tam-
bém é possível. Não só é possível, 
como válido e extremamente im-
portante, principalmente em dias 
um tanto quanto “nebulosos” que 
estamos enfrentando.
A esse planejamento, baseado nas 
condições que vão ser enfrentadas 
damos o nome de Previsibilidade. 
Um termo muito comum em outros 

segmentos, mas pouco comentado 
no setor de Reposição Automotiva. A 
Previsibilidade garante que serão to-
madas as decisões corretas, baseado 
em um cenário provável no futuro. 
No setor automotivo, podemos de-
finir como Previsibilidade a estima-
tiva muito aproximada dos custos 
a serem arcados, da projeção de 
receita a ser gerada e dos valores a 
serem investidos.
O papo está muito técnico? Bem, 
vou dar um exemplo bem próximo 
do dia a dia das empresas. Imagine 
que sempre no final do ano, há o pa-
gamento do 13° salário. Entra ano, 
sai ano, o calendário de pagamento 
desse direito se mantém. Então, é 
possível estimar quanto de capital 
será necessário para arcar com esse 
compromisso futuro, e assim reali-
zar pequenas reservas financeiras 
durante o ano. Isso é previsibilida-
de! É trazer para o presente a noção 
de um custo ou investimento futuro, 
para assim poder tomar a melhor 
decisão. Simples assim! E isso é fun-

damental em um cenário de incer-
teza como o atual. 
Podemos ampliar ainda mais esse 
conceito. Se pararmos um pouco 
para refletir, é possível prever, na 
verdade, estimar, quanto de custo 
sua empresa terá com a compra 
de peças, por exemplo. Basta utili-
zar como referência o ano anterior. 
Uma vez determinado essa média 
mensal de compras esse passará a 
ser o seu “budget”, ou orçamento 
mensal de compras. Isso quer dizer 
que você já terá uma ideia do valor a 
ser pago nesse mês com as compras 
de produtos, e isso é muito bom 
para seu planejamento financeiro. 
Pretende ampliar a oficina ou investir 
em novos equipamentos? A previsibi-
lidade pode lhe dar uma visão de re-
ceita futura estimada pelo aumento 
do espaço físico ou ganho adicional 
pelos novos serviços ofertados. 
É com a visão no futuro, e atuando 
no presente, que você conseguirá 
superar os desafios de 2021! Um 
saudável ano a todos!  

Ter uma perspectiva estimada do futuro nos 
ajuda a tomar as decisões corretas no presente.



Parabéns pelos 30 anos de sucesso!
A Cabovel espera estender esse relacionamento 
com a Rediesel por muito tempo!




