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Parcerias fundamentais
As montadoras precisam es-

tabelecer novas formas de par-
cerias com empresas de tecnolo-
gia, para se fortalecerem no 
futuro com veículos elétricos, 
conectados e autônomos. Tais 
alianças são fundamentais para 
uma indústria automotiva em 

constantes transformações, e im-
portantes demais para serem 
minadas por questões culturais. 
Essas conclusões vieram da pes-
quisa “Preenchendo o hiato cul-
tural em parcerias automotivas”, 
realizada pela consultoria 
KPMG.

Conceito 
sustentável

Empresa gaúcha, a Go 
Eco Wash atua desde 2013 
no mercado de estética au-
tomotiva. A partir de 2015, 
passou a desenvolver e co-
mercializar produtos de em-
belezamento e limpeza sob 
um conceito sustentável e 
socialmente responsável, 
reconhecido pelos selos 
“Vegano”, “EuReciclo” e 
“Neutralização de Carbono”. 
A estratégia de diferencia-
ção foi bem sucedida e, 
hoje, a Go Eco Wash é refe-
rência no segmento veicu-
lar, com atuação destacada 
também no residencial.

Com a pandemia da Co-
vid-19, o cuidado dos clien-
tes com a aparência dos veí-
culos ganhou o componente 
da preocupação com a saú-
de, impulsionando o portfó-
lio de higienização e os ne-
gócios da empresa: nos 
últimos 18 meses, a base de 
revendedores da Go Eco 
Wash passou de sete para 
40 lojistas, do Norte ao Sul 
do Brasil, e a produção na 
fábrica cresceu 500%. Re-
sultados do aumento na de-
manda e no ticket médio 
dos produtos de limpeza da 
marca, que superaram as 
categorias de proteção e em-
belezamento automotivos.

Melhor  
desde 2015

No primeiro semestre de 
2021, as fabricantes de motoci-
cletas instaladas no Polo In-
dustrial de Manaus (AM) pro-
duziram 568.863 unidades. 
Segundo a Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), o volume é 45% 
superior aos 392.217 exempla-
res feitos no mesmo período 
do ano passado. Ainda de 
acordo com a entidade, trata-
-se do melhor resultado para o 
primeiro semestre desde 2015.

Volkswagen up! totalmente elétrico faz sua estreia na América Latina
A marca optou pelo Uruguai 

como primeiro mercado da re-
gião para receber o e-up!, mode-
lo compacto 100% eletrificado. A 
escolha se deu pela infraestrutu-
ra de mobilidade elétrica do 
país, considerada a mais desen-
volvida da América Latina.

O VW e-up! se propõe a ser 
um carro urbano. Seu conjunto 
de propulsão 100% elétrica pro-
porciona uma autonomia de 
aproximadamente 260 quilôme-
tros, 83 cv de potência máxima 
e torque instantâneo de 212 Nm. 
Em movimento, tais números se 

traduzem em aceleração de zero 
a 100 km/h em 11,9 segundos e 
velocidade máxima de 130 
km/h.

As baterias de íon de lítio 
têm capacidade de 32,3 kWh. Co-
nectadas a um sistema de recar-
ga rápida de 40 kW, precisam de 
60 minutos para recuperar até 
80% da sua energia total. Um 
aplicativo permite ao proprietá-
rio acompanhar o nível das bate-
rias e a média de consumo de 
energia, além de controlar outras 
funções do veículo, como o acio-
namento do ar-condicionado.

A nova geração do modelo 
está mais potente e com uma 
dinâmica de condução aprimo-
rada. São cinco variantes dispo-
níveis no Brasil, somente por 
encomenda: 911 Carrera GTS 
Coupe (R$ 919 mil), 911 Carrera 
GTS Cabriolet (R$ 969 mil), 911 
Carrera 4 GTS Coupé (R$ 959 
mil), 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 
(R$ 1,009 milhão) e 911 Targa 4 

GTS (R$ 1,009 milhão).
As versões são equipadas 

com um novo motor 6.0 turbo de 
seis cilindros, que entrega 480 cv 
de potência e torque máximo de 
570 Nm - um aumento de 30 cv e 
de 20 Nm em relação ao anterior. 
A transmissão padrão é de oito 
velocidades com dupla embrea-
gem, porém, um câmbio manual 
de sete marchas pode ser solicita-

do opcionalmente.
A dirigibilidade ficou ainda 

melhor graças ao conceito de 
construção leve adotado pela pri-
meira vez nos Porsche 911 GTS. 
Uma redução de até 25 quilos no 
peso foi obtida com os bancos de 
plástico reforçado com fibra de 
carbono, vidro mais leve para as 
janelas laterais e traseiras, e com 
bateria também mais leve.
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Porsche apresenta linha GTS 
do esportivo 911
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COMPRAMOS SEU VEÍCULO MESMO COM DÍVIDA

CONSULTE CONDIÇÕES!

Mediante avaliação prévia - Ano mod. acima 2016/Até 40.000Km/Placa Gaúcha

Revisões em conces./Chave reserva e manual/Sem retoques de pintura/Completo

PAGAMOS À VISTA!


