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A

pesar das dificuldades no ano de 2020, o mercado
automotivo fechou com resultados melhores do
que indicavam as projeções, uma vez que ações
específicas foram adotadas pelas empresas e pela
indústria para superar a crise causada pelo Coronavírus.
A FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores, registrou o maior volume de
emplacamentos de veículos de todo o ano de 2020.
Considerando todos os segmentos somados (automóveis,
comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas,
implementos rodoviários e outros veículos), foram
emplacadas 363.163 unidades, em dezembro, contra
334.349 veículos, no mês anterior, numa alta de 8,62%.
As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram
8,66% em dezembro, totalizando 232.814 unidades
licenciadas, contra as 214.260 unidades emplacadas, em
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novembro. Já com relação a dezembro de 2019, quando
foram comercializadas 251.775 unidades, houve queda de
7,53%, conforme dados divulgados pela FENABRAVE.
O segmento de automóveis premium apresentou
queda nas vendas no início da pandemia, já a partir
do 3º trimestre ocorreu aquecimento nas vendas que
surpreenderam os empresários do setor de operações
das concessionárias. Em visita a cidade de Vitória, Espírito
Santo, o DIRIJA AUTO entrevistou o empresário Renato
Bello, presidente e um dos fundadores do Motor Group
Vitória criada em 2015, o maior grupo de concessionárias
premium do Estado, que detém as operações das marcas
BMW, MINI, Volvo, Audi, BMW Motorrad, Triumph e
Ducati. Além de uma unidade da BMW e MINI, no bairro
de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, inaugurada em
julho de 2020, com uma área total construída de 3.552m2,
contemplando infraestrutura completa de vendas, pósvenda, peças, acessórios e venda de blindados.
Renato Bello e Netto Soares, sócios do Grupo, adotaram
estratégias para impulsionar as vendas durante a
pandemia do novo Coronavírus, realizando estruturação
da Central de Vendas para atender todo o Grupo,
processos de funil para vendas e investimentos em mídias
digitais para geração de leads. Com isso, a empresa
gerou um crescimento em 2020 de 90% em relação a
2019 referente às vendas nas plataformas digitais. Sendo
que 15% do seu faturamento foram oriundos dos leads.
Para 2021 projeta-se um crescimento de 20% a 25% das
vendas através do “novo canal”, que representa 20% da

capa renato bello

BM Vitória
Av. Fernando Ferrari, 250 - Jardim da Penha, Vitória/ES

receita. Para fortalecer o relacionamento com os clientes,
o Grupo está investindo em um software de CRM, com
objetivo de fortalecer ainda mais a satisfação do cliente
desde o primeiro contato até o pós-venda. São realizados
encontros com cafés semanais, lavagem gratuita dos carros
e motos, experiências gastronômicas e palestras sobre
diversos temas.
“A excelência no atendimento, a alta performance
comercial e o comprometimento com pilares de sucesso
das marcas que representamos (inovação, segurança
e potência) contribuíram para mantermos a nossa
tradição de vendas, respeito às pessoas e referência
no setor”, revela Renato que mantém esses mesmos
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valores na vida pessoal. O empresário, que é formado em
administração de empresas, tem uma história exitosa de
luta, perseverança e conquistas que segue a sua trajetória
de vida.
O espírito empreendedor contribuiu para a fundação e
crescimento do Motor Group Vitória, que em quatro anos,
desde sua criação, detém importante fatia no mercado.
Essa história de conquista profissional, iniciou em Minas
Gerais quando Renato com apenas quatorze anos pediu
para seu pai dinheiro para ir numa festa, e ele respondeu
que não tinha. A partir desse dia, o jovem traçou como
meta trabalhar para ganhar seu próprio dinheiro, estudar
e ajudar sua família, que era bastante humilde para

BM Rio
R. Mena Barreto, 161 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

capa renato bello

Volvo Vitória
Av. Fernando Ferrari, Jardim da Penha, Vitória - ES

Audi Vitória
Av. Nossa Sra. da Penha, Santa Lucia, Vitória - ES

negócio. Aos dezesseis anos pediu ao pai Sr. Cícero Bello para
emancipá-lo, foi quando alugou um terreno para montar um lava
jato com um bar de apoio para seus clientes e depois agregou
vendas de carros usados consignados. Em seguida, ingressou na
faculdade e teve seu primeiro estágio em uma concessionária
da Peugeot. “Na entrevista com o proprietário da empresa, ele
perguntou qual era minha intenção, respondi: ser seu sócio um
dia”, relata Renato. Após alguns anos permeou por vários setores
da empresa até chegar ao cargo de direção das concessionárias
BMW, Mitsubishi e Volvo no Espírito Santo. Com a crise iniciada
em 2013 as operações da Mitsubishi e Volvo foram vendidas. Em
2016, teve oportunidade de assumir a operação BMW e MINI,
juntamente com o sócio Netto Soares.
Com equilíbrio de uma tríade formada por foco, disciplina
e persistência, ampliou seus horizontes com sabedoria e
liderança para alcançar seus objetivos e desenvolver-se nesse
mercado. Por esses e outros quesitos, o Motor Group Vitória
tem quebrado paradigmas e mantendo uma visão de seriedade
nesse poderoso nicho, com crescimento progressivo desde a sua
gênese.

Ducati e Triumph
Av. Fernando Ferrari, Jardim da Penha, Vitória - ES

tornar seu sonho em realidade e montar seu próprio negócio.
O jovem iniciou seu projeto oferecendo serviços de lavagem de
carros para as pessoas que frequentavam bares e restaurantes,
recrutou quatro meninos, comprou cinco baldes, sabão, escovas
e panos. Sempre orientando sua equipe para que o serviço fosse
de alta qualidade, além de prospectar novos clientes. Ampliou
seu negócio identificando oportunidade de também lavar carros
em frente a um hospital em Belo Horizonte. Cada menino
recebia 30% em cima do valor de cada lavagem e os 70% o
jovem empreendedor juntava dinheiro para investir em um novo
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AÇÕES FUTURAS – PROJETO SOCIAL
“Uma das minhas próximas metas é montar uma fundação
para desenvolver crianças e adolescentes carentes de escolas
públicas que tenham boas notas, desenvolver um trabalho
pedagógico e motivá-los para fazer o segundo grau técnico,
proporcionar uma profissão, a ideia é realizar parceria com o
SENAI, SENAC e escolas técnicas, para que eles possam estagiar
e depois serem encaminhados para uma universidade. Acredito
que para melhorar o nosso país é preciso investir em educação
para transformar vidas. Pretendo contribuir com meu tempo e
dinheiro nessa missão”, conclui Renato.

Metas projetadas para os próximos dois anos:

• Manter a liderança em market share nas praças que atuamos;
• Aumentar o aproveitamento de outras fontes de receita
dentro do nosso próprio negócio, chamado F&I;
• Aumentar o investimento em pessoas, colaboradores e
clientes. “Ter os melhores para dar o melhor!”
• E continuar atentos a oportunidades no segmento Premium
na região sudeste.
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Nova campanha da Volvo Cars

Mais um milhão de vidas
Imagens capturadas, vídeo da campanha

por claudio barreto

L

íder global em segurança, a marca
sueca Volvo Cars criou o cinto de três
pontos em 1959, com objetivo de salvar
vidas. Uma simples invenção que hoje está
presente em carros do mundo todo salvando
milhões de vidas.
“Enfrentamos inúmeras críticas depois
de introduzir o cinto de segurança de três
pontos. Desde então, esta invenção salvou
mais de um milhão de vidas. Agora é hora
de dar o próximo passo para a segurança
de todos”, afirma Rafael Ugo, diretor de
marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil.
A campanha “Mais um milhão de vidas” foi
desenvolvida para manter o posicionamento
da Volvo como líder global em segurança
e apresentar os novos recursos para
revolucionar, mais uma vez a indústria
automotiva.
Podemos citar os recursos de segurança
como: limitador de velocidade máxima de
180 km/h, foram implantados em todos
seus veículos a partir de 2020. No futuro
6
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pretende limitar a velocidade dos veículos
nas proximidades de escolas e hospitais
automaticamente. Outro recurso, é o
sistema highway pilot capaz de controlar a
direção do carro de forma automática nas
estradas, sem envolvimento humano, em
condições pré-selecionadas. Com o apoio
dos sensores LIDAR, a próxima geração de
carros Volvo estará pronta, via hardware,
para uma direção autônoma. E, com o
tempo, lançar atualizações de software
sem fio para fornecer direção totalmente
autônoma em estradas.
O sistema de monitoramento do condutor
por câmeras, tem como missão tornar visíveis
os problemas relacionados à direção sob o
efeito do álcool ou de algum outro tipo de
intoxicação, e a distração do motorista no
trânsito, que coloque em risco de ferimentos
graves ou morte. E o sistema care key, que
permite limitar a velocidade do carro quando
o proprietário emprestar para algum parente
mais jovem ou a um condutor menos
experiente, para garantir uma viagem mais
segura.
“Assim como o cinto de segurança salvou
mais de um milhão de vidas, esperamos que
essas inovações salvem o mesmo número”,
destaca João Oliveira, diretor geral de
operações e inovação da Volvo Car Brasil.
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audi a4

Audi A4, o mais vendido da
história da marca alemã
por claudio barreto

O

Audi A4 foi apresentado ao público no ano de 1996, o modelo
acumula mais de 7,5 milhões de unidades emplacadas, sendo o
mais vendido da história da marca alemã. A linha 2021 passou
por uma reestilização, e chega em três versões: Prestige, Prestige Plus
e Performance Black. As duas primeiras são equipadas com motor 2.0
TFSI, de 190 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. Já na versão topo
de linha, Performance Black, tem o propulsor 2.0 TFSI combinado com
sistema híbrido leve, que gera até 249 cv de potência e 37,7kgfm de
torque, e conta com a tração integral quattro. A transmissão S-Tronic
automatizada de dupla embreagem com 7 marchas é de série para todas
as versões.
O novo Audi A4 está ainda mais dinâmico e sofisticado, graças aos
destaques do design esportivo, nova grade Singleframe – agora mais
ampla e plana – e novo conjunto ótico. As linhas horizontais enfatizam
a largura na frente e traseira do sedan médio. A vista lateral tem como
destaque os contornos sobressalentes acima das rodas e pela linha
inferior marcando o entre-eixos.
Já os faróis em LED agora são itens de série no Audi A4 – na versão topo
há ainda a tecnologia Matrix LED com farol alto totalmente automático
como opcional. O novo desenho apresentado no conjunto ótico do
sedan mantém as características dos modelos de topo, com pequenos
pontos de LED formando a assinatura presente tanto nos faróis quanto
nas lanternas.
No interior, o centro do painel de instrumentos conta com o Audi MMI
Plus, levemente inclinado em direção ao motorista. A tela sensível ao
toque apresenta a mesma linguagem vista nos modelos A6 e A7, com
o MMI Touch no centro de controle do novo sistema operacional. A
experiência é semelhante ao uso de um smartphone e as informações
são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas ao lado.
O consumo do sedan tem a nota “A” do Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia), com 11 km/l aferidos na cidade e
14,3 km/l na estrada.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• AUDI A4 SEDAN PRESTIGE
• AUDI A4 SEDAN PRESTIGE PLUS

Motorização: 2.0 Turbo FSI
Cilindros / Cilindrada: 4 em linha / 1.984cc
Potência (cv em min-1): 190 @4.200 - 6.000
Torque (Nm @ min-1): 320 @1.450 - 4.200
Tração: dianteira
Transmissão: S tronic 7 velocidades
Peso: 1.580kg
Comprimento: 4.770mm
Largura: 1.847mm
Altura: 1.429mm
Entre-eixos (mm): 2.822
Tanque de combustível: 54 litros
Porta-malas: 460 litros
Aceleração 0-100 km/h: 7,3s
Velocidade Máxima: 240 km/h

• AUDI A4 SEDAN PERFORMANCE BLACK
Motorização: 2.0 Turbo FSI
Cilindros / Cilindrada: 4 em linha / 1.984cc
Potência (cv em min-1): 249 @5.000 - 6.000
Torque (Nm @ min-1): 370 @1.600 - 4.500
Tração: quattro®
Transmissão: S tronic 7 velocidades
Peso (kg): 1.660
Comprimento (mm): 4.770
Largura (mm): 1.847
Altura (mm): 1.429
Entre-eixos (mm): 2.822
Tanque de combustível: 58 litros
Porta-malas: 460 litros
Aceleração 0-100 km/h: 5,8s
Velocidade Máxima: 250 km/h
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Pateo Hyundai

Nova concessionária
Pateo Hyundai em piedade

U

m dos maiores e mais sólidos grupos do
segmento automotivo do Brasil, o Grupo Parvi
inaugura mais uma unidade da Pateo Hyundai,
com os modelos HB20 e o SUV Creta, na cidade de
Jaboatão dos Guararapes. A concessionária Pateo
Hyundai é classificada como a maior revendedora
do Norte e Nordeste. Esta conquista é fruto de um
atendimento diferenciado, qualidade nos serviços
oferecidos e instalações modernas e confortáveis.

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

por arquitetos europeus e coreanos, de acordo com os
procedimentos estabelecidos pela montadora, que ficam
localizadas nas cidades de Recife, Olinda, João Pessoa,
Salvador, Feira de Santana, São Luís e Manaus. A Pateo
Hyundai conquistou a classificação Gold no Excellent
Dealer pelo segundo ano consecutivo. Prêmio oferecido
pela Hyundai para os concessionários que apresentam
as melhores performances.

Todas as unidades estão adaptadas ao padrão GDSI –
Global Dealership Space Identity, com arquitetura e
decoração de alto estilo, projetado com exclusividade

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

Pateo Hyundai Recife
Estrada dos Remédios, 1700
Ilha do Retiro, Recife/PE
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conheça seu novo suv
na américa ford

O novo Ford Territory, um dos modelos mais esperado do
ano, já está disponível para test drive nas concessionárias
AMÉRICA FORD. O registro fotográfico foi produzido
durante o nascer do sol em um dos pontos turísticos mais
emblemáticos de Pernambuco - Marco Zero, localizado no
Recife Antigo. Imagem captada pela lente do fotógrafo
John Lopes.
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Mercedes-Benz GLB

GLB 200 Launch Edition completa o portfólio de SUVs da
Mercedes-Benz, que foi renovado nos últimos nove meses

Mercedes-Benz GLB
versatilidade e
funcionalidade
por claudio barreto

O Modelo oferece sete lugares, com
bancos dianteiros ajustáveis e capacidade
de carga interna de até 1.680 litros

O

mais novo SUV da Mercedes-Benz, produzido na fábrica
de Aguascalientes, no México. O GLB 200 Launch Edition
é o primeiro do segmento disponível com sete lugares.
O novo membro da família conta com um eficiente motor
1.33 litros de quatro cilindros e 163cv de potência. O motor
com tecnologia de desativação de dois cilindros, dependendo
da necessidade, ocorrendo de forma automática, como por
exemplo: quando o condutor pressiona mais o acelerador, ou ao
chegar a um trecho de subida, o motor reage imediatamente,
trabalhando com os quatro cilindros, que proporciona economia
de combustível. O modelo vem equipado com a transmissão
7G-DCT de dupla embreagem, com sete velocidades. O SUV
possui quatro modos de condução: Eco, Comfort, Sport e
Individual, que permite configurar os vários parâmetros de
acordo com a necessidade do condutor.
“O GLB 200 Launch Edition oferece toda tecnologia mais atual
do portfólio da Mercedes-Benz. Atualmente, um em cada três
modelos de automóveis da marca é um SUV. A demanda por
esse tipo de veículo tem sido notável em todo o mundo e, no
Brasil, não é diferente. Esse automóvel é um dos veículos mais
importantes do ano para a nossa marca, desenvolvido para
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superar todas as expectativas dentro desse segmento”, afirma
Holger Marquardt, CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil e
MBC América Latina & Caribe.
O GLB oferece sete confortáveis lugares por conta dos 2.829mm
de distância entre eixos. O modelo também permite a alteração
da configuração interna para ampliar sua capacidade de carga
de 1.680 litros com o rebatimento total. Os dois assentos na
terceira fila podem ser usados por pessoas com até 1,68 metro
de altura.
Também oferece uma terceira fila de assentos, com dois bancos
adicionais, proporcionando um espaço confortável e amplo
equipamento de segurança, com apoios de cabeça retráteis,
cintos de segurança com tensores e sete airbags, incluindo o
airbag de joelho para o condutor, e ancoragem ISOFIX para
assentos infantis, permitindo fixar até quatro cadeirinhas na
parte traseira.
O painel de instrumentos consiste em uma única peça, que tem
recortes óticos nas áreas do motorista e do passageiro da frente.
O condutor fica em frente a um cockpit formado por uma tela
panorâmica, com controles e display executados por meio do
MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que pode ser também
ativados por voz “Olá, Mercedes”.
“No test drive realizados por nossos clientes, o que chamou
nossa atenção foram os comentários: ‘Mesmo se quiser, é
impossível bater com este carro’. Devido o sistema de assistência
com tecnologia de última geração, como: Assistente de distância
DISTRONIC, Assistente de frenagem, Assistente de manutenção
e mudança de faixa, Assistente de ponto cego, Assistente de
direção e o Assistente Ativo de Estacionamento com sensores
PARKTRONIC”, explica Erikson Pessoa, Gerente da MercedesBenz Parvi.

fiori jEEP

seu novo jeep
é na fiori

A
por Maria do Carmo Veras
Terra Magazine | Dirija Auto

marca JEEP é líder de vendas no segmento SUV
pelo 5º ano consecutivo, com 301.052 carros
comercializados no mercado nacional. Em
dezembro, o Jeep Renegade foi o SUV mais vendido
do mês, com 7.875 unidades emplacadas, superando
o recorde anterior de dezembro de 2015 com 6.976
carros comercializados. Vale ressaltar, o destaque da
linha 2021, a versão Renegade Moab, veículo a diesel
mais acessível do mercado, que trouxe o aclamado
motor turbo diesel de 170 cv da Jeep para um
segmento maior de consumidores.
A montadora lançou no início de janeiro uma
campanha que paga 100% da Tabela Fipe em veículos
seminovos na compra dos modelos Jeep 20/21 zero
quilômetro fabricados no Brasil.
O conforto, design e robustez são fatores que
contribuem para manter o modelo Renegade na
liderança de vendas por tantos anos. A marca
conseguiu aliar sua identidade antiga, principalmente
com a grade frontal e conjunto óptico, com a
modernidade exigida nos dias de hoje, com vincos e
detalhes na lataria que passam um ar de aventureiro.
“Somos reconhecidos como uma marca de desejo e
a mais off road no país, o que faz sermos referência
em SUV. A isto se soma a qualidade do produto,
pois robustez, nível de acabamento e tecnologia são
reconhecidos como nossos diferenciais”, comenta
Everton Kurdejak, diretor de Operações Comerciais
Jeep no Brasil.
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Davi Ribeiro, Diretor Nordeste da Fiori JEEP.

A montadora atua com canais de varejo e venda
direta para pessoa jurídica, produtor rural,
venda de táxi e venda para PCD. Além do plano
Next JEEP que oferece os benefícios: Facilidade
para trocar de carro, ter um Jeep 0 km a cada
três anos (36 meses), entrada e parcelas
reduzidas com valores menores, do que um
financiamento tradicional.
A Fiori JEEP está presente no mercado
automotivo operando com 11 concessionárias
nas regiões norte e nordeste do Brasil.
“Prezamos pela qualidade no atendimento
das vendas e pós-venda, além do plano
de manutenção com valores fixos que
surpreendem nossos clientes, mantendo a
fidelização nas nossas oficinas. A unidade da
Agamenon Magalhães atende o segmento CJR
(Chrysler, JEEP e Dodge) e carros importados
como Wrangler”, explica Davi Ribeiro, Diretor
Nordeste da Fiori JEEP.
“Estamos atuando com taxa promocional de 0%,
viabilização para aprovação do cadastro e taxas
diferenciadas para o consumidor comprar seu
veículo conosco. Somos um dos maiores grupos
de operação JEEP no Brasil”, finaliza Davi.

virtus gts

o esportivo da família

virtus gts

por claudio barreto

O

Volkswagen Virtus GTS que traz no seu DNA a
tradição dos esportivos da montadora. Sendo
o primeiro sedan construído sobre a Estratégia
Modular MQB no País. Em 2020 foi eleito pela mídia
especializada automotiva como o melhor sedan compacto.
Na versão GTS, o Virtus vem equipado de série com rodas
de 17 polegadas diamantadas, pneus 205/50 R17, motor
com tecnologia TSI que geram 250 Nm (Newton-metro) de
torque e transmissão automática de seis velocidades que
garantem boas retomadas de velocidade. O “Seletor do
perfil de condução” permite ajustar toda a dinâmica do
carro alterando configuração do motor, ar-condicionado,
escape, entre outros. Possui 4 modos de condução: Normal,
ecológico, esportivo e individual. Tem a opção de trocas
manuais sequenciais Tiptronic, na alavanca de transmissão
ou pelas borboletas atrás do volante.
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O Virtus GTS é equipado com o motor 250 TSI que
desenvolve 150 cv de potência (etanol ou gasolina).
Seu torque máximo é de 250 Nm (25,5 kgfm),
independentemente da mistura de combustível. O câmbio
automático de seis velocidades.

Na frente, um friso vermelho ligando os faróis full LED e grade
no formado de colmeia com a logo “GTS”. No interior, toda a
cabine é escurecida: teto, bancos, laterais de porta e painel.
O volante com acabamento de couro e costuras vermelhas,
além de ter a sigla “GTS” na haste da base. O encosto de
cabeça é integrado ao banco forrado com tecido especial,
mesclado com couro, com linhas horizontais inspiradas nos
modelos da década de 1980 e com a inscrição “GTS”.
O Virtus GTS torna-se referência em esportividade sem abrir
mão de espaço interno, a distância entre-eixos é de 2,65
metros (exatamente a mesma do Jetta atual). O modelo
sedan além da esportividade possui um porta-malas com
capacidade de 521 litros, ideal para viagens com a família.
A novidade para o modelo são as rodas de 18 polegadas, que
passam a ser oferecidas como opcionais agregando um visual
muito mais “GTS”.
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entrevista

A Neo Blindados
aumenta seu
portfólio com
novos produtos
e serviços

O

sentimento de vulnerabilidade tem sido o
principal responsável pela ascensão do setor
de blindagem de carros. Afinal, boa parte das
metrópoles nacionais apresentam situações delicadas
no que diz respeito à segurança pública, tornando
necessárias soluções de proteção individual.

por Maria do Carmo Veras
Terra Magazine | Dirija Auto

Segundo fonte da ABRABLIN (Associação Brasileira de
Blindagens) a participação feminina neste setor pulou
em 2017 de 43% para 46% em 2018, em 2019 ficou
próximo a 49% da frota total de blindados. Enquanto
o perfil do sexo masculino possuem mais de 40 anos,
que correspondem à 51% do total, que procuram
os veículos equipados com blindagem contra armas
de fogo. Os carros blindados tornou-se um tipo de
proteção mais confiável para as pessoas que atuam
nas mais diversas áreas, como: os profissionais
liberais, empresários, executivos e famílias
brasileiras, de diversas faixas etárias e realidades
sócio demográficas que buscam esse investimento
como uma necessidade essencial para seu cotidiano.
Mas, para a execução deste serviço é fundamental
a busca por empresa especializada e com expertise
no segmento. O Dirija Auto entrevista o empresário
Arthur Pereira, Diretor da NEO BLINDADOS, empresa
referência em blindagem automotiva e arquitetônica,
classificada como a maior blindadora do Nordeste.
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Maria do Carmo - Quais estratégias foram
implementadas na Neo Blindados durante a
pandemia do novo Coronavírus? E quais são os
desafios para 2021?
Arthur Pereira - Adotamos o procedimento de
redução da jornada de trabalho, devido a redução dos
serviços de blindagem, manutenção, compra e venda
de veículos. Com isso, conseguimos preservar nossa
mão de obra que é superespecializada. Em outubro a
demanda de serviços retornaram a sua normalidade.
Acredito que o ano de 2021 será muito difícil para
o Brasil e o mundo, devido a carência de materiais
e a grande pressão inflacionária. Nosso desafio é
continuar atendendo os nossos clientes, absorvendo
essa pressão que impacta preço das nossas matérias
primas e insumos que são cotados pelo dólar, como: a
kevlar, aço, vidro e a cola (derivado de petróleo), pois
todos produtos são Commodities. Com o aumento do
preço dos veículos zero, a margem que o consumidor
tinha para adquirir um veículo, mais a blindagem
reduziu ainda mais a margem operacional.
Estamos focados para manter o acesso da blindagem
para todos nossos clientes e tornar mais acessível
para aqueles que tinham acesso antes da pandemia. O
nosso maior desafio é conseguir tocar o negócio com
viabilidade econômica e financeira.
Carmo - Quais as principais ações a empresa vem
aplicando para intensificar a fidelização de seus
clientes?
Arthur – Prezamos pela excelência no atendimento,
performance comercial e o cumprimento de prazos
com o cliente. Um diferencial é que nosso cliente
é atendido por mim ou por nossos profissionais
especializados. Aqui na empresa, temos a consultora
Luciana que possui uma carteira de clientes bastante
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sólida e Elena que trabalha no segmento de blindagem
há muitos anos, nossos profissionais possuem
expertise e experiência nesse nicho.
Nosso objetivo é prover ‘soluções’ para nossos
clientes. Podemos citar um trabalho importante
que realizamos para o cliente. Por exemplo: Uma
situação de problemas que não esteja relacionado
a blindagem, mesmo assim recebemos o carro,
levamos na concessionária. Fazemos a interfase
para que a solução seja dada. Intercedemos junto a
concessionária para sanar o problema.
Carmo - Com o aumento do dólar, quais impactos
foram gerados no segmento?
Arthur - O impacto do dólar é direto ao segmento de
blindagem. Em janeiro de 2020, tivemos um câmbio

na ordem de $4,60, atualmente estamos com um
câmbio de $5,60, aumento de 20%. Que impacta
diretamente no custo das matérias primas e insumos,
que são importados e que estamos com escassez
desses produtos. Tivemos dias que quase paramos
a produção por falta de cola no mercado (quebra da
cadeia produtiva).
Carmo - Com o surgimento de novos perfis de
clientes e mais facilidades para os serviços de
blindagem através das linhas de créditos. Comente
como funciona esse processo?
Arthur - A grande maioria das montadoras de veículos
oferecem linhas de créditos para financiamento de
veículos e acessórios, a blindagem se enquadra na
categoria acessórios.
O valor não cobre a despesa total para blindagem,
mais uma boa parte, ficando em torno de 20 à 35
mil reais para carro zero. Para carro usado, existem
algumas linhas de créditos que pretendemos
implementar aqui na empresa em parceria com os
bancos: Santander, Bradesco e Itaú, através de CDC
(Crédito Direto ao Consumidor), sem garantia efetiva,
que pode disponibilizar até 35 mil reais, onde é feita
uma análise do perfil do cliente. Outro modelo é uma
carta de crédito de consórcio, na compra do carro o
valor residual pode ser revertido para blindagem.
Carmo - A Neo Blindados ampliou seu portfólio
incorporando novos produtos e serviços, como:
Blindagem arquitetônica, vendas de blindados
usados e locação. Quais expectativas da empresa
nestes novos negócios?

Representante da
marca Multi Lock,
vendas e instalações

Arthur – O maior percentual de clientes de blindagem
se enquadra no perfil de veículos SUV´s médio e
Picapes. São carros que variam de valores em torno de
120 mil à 220 mil reais. Além dos clientes dos modelos
premium, veículos que ultrapassam o valor de 400 mil
reais.
O perfil de blindagem arquitetônica surgiu através dos
nossos clientes de carros que demonstraram interesse
neste outro nicho. Com a procura, implementamos
no portfólio venda e instalação de toda linha para
portas de acesso a residência, janelas, cofre, quarto de
segurança, vitrines, etc.
Estamos como distribuidor da marca Multi Lock, para
venda e instalação de fechaduras, cadeados e caixa
de segurança. Nossa missão, é ser uma empresa de
soluções de segurança veicular e doméstica.
Carmo - Cite metas projetadas para os próximos dois
anos.
Arthur – Manter no mesmo nível de qualidade em
blindagem; Crescer no mercado de comércio de
veículos blindados e locação, blindagem arquitetônica
e de seus serviços acoplados; Dobrar o nosso
faturamento de serviço em relação a 2019; Repor
nosso estoque de blindados novos e semi-novos para
pronta entrega.
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tecnologia

YAMAHA, OS MOTORES DE
dois TEMPOS E O FAMOSO YPVS

por Victor Arrabal
Instrutor de treinamento
Jaguar Land Rover

Olá amigos! Bem-vindos a mais uma
coluna de tecnologia na nossa Dirija Auto.
Na última edição vimos que a Yamaha
comemora 50 anos de Brasil e por anos
ela foi reconhecida pelo rendimento dos
seus motores 2-tempos, que fizeram muito
sucesso nas décadas de 80 e 90 graças as
DTs e RDs, de diversas cilindradas, todas
dotadas de uma sigla que era sinônimo de
seu alto desempenho: YPVS - Yamaha Power
Valve System.
Antes de falarmos do funcionamento deste
sistema é necessário compreender como
os motores de 2-tempos funcionam. Com
construção simples, eles não possuem
válvulas para fazer o controle da entrada
e saída dos gases, esta função é feita por
janelas que são abertas e fechadas pelo
movimento do pistão. Partindo do ponto
morto superior, ponto mais alto do pistão
no cilindro, ao descer por uma ação externa
(como do motor ou pedal de partida) ou
por conta do ciclo anterior, esse movimento
descendente causa o turbilhonamento da
mistura ar-combustível e óleo dentro do
cárter e através de dutos de admissão;
quando o pistão está próximo do ponto
morto inferior, parte mais baixa de seu
movimento, ele revela a janela de admissão
e permite que a mistura e o óleo entrem no
cilindro, acima da cabeça do pistão. Quando
o pistão começa a subir novamente, ele
fecha a janela de escapamento e a mistura
começa a ser comprimida contra o cabeçote
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do motor até que a centelha da vela cause a
ignição. Então a rápida expansão dos gases
move o pistão para baixo gerando força.
Quando a janela de escape é aberta pelo
pistão, os gases da combustão por ela saem
e o motor está pronto para o próximo ciclo.
Enquanto em um motor de 4-tempos o que
define a potência é, entre outros fatores,
a cilindrada e a “graduação” do comando
de válvulas, em motores 2-tempos isso é
definido pelo tamanho das janelas, quanto
maiores mais mistura o motor consegue
mover e mais potência ela gerará (no limite
da eficiência volumétrica e da cilindrada).
Da mesma forma que comandos mais
agressivos causam distúrbios nas baixas
rotações de um motor de 4-tempos e
comandos variáveis são uma solução para
isso, janelas variáveis são a solução para
motores de 2-tempos e é exatamente
isso que o YPVS faz, ele altera o tamanho
da janela de escapamento para que o
motor seja suave em baixos regimes de
rotação e agressivo em alta. Na RD350
essa mudança no perfil era tão drástica
que causava acidentes com motociclistas
menos experientes, rendendo-lhe inclusive
o apelido de “Viúva Negra”.
Pelos motores 2-tempos conseguirem gerar
potência com metade dos ciclos de motores
de 4-tempos, eles precisam de metade
do deslocamento para gerar potência
similar, além de serem mais leves devido
a simplicidade mecânica. No entanto, por
não haver um controle da saída dos gases e
pela queima de óleo ser necessária ao seu
funcionamento acabam tendo alto consumo
e emissões, o que faz com que eles não
tenham espaço nas ruas nesta nova era da
mobilidade, somente em competições e
equipamentos.

