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Audi volta a produzir no Paraná

Desde fevereiro, a Audi mantinha a produção de veícu-
los suspensa em São José dos Pinhais, Paraná. À época, 
os executivos afirmaram que voltariam com a operação 
quando o governo federal devolvesse créditos relativos a 
benefícios para montadoras que substituíram importações 
por fabricação local. 

De 2015 ao início de 2021, a Audi produziu os modelos 
A3 Sedan e Q3, com os quais acumulou os créditos tri-
butários. O valor não foi revelado, mas a proposta agora 
envolve negociações com o Ministério da Economia e 
governo do Paraná para abater impostos dos modelos a 
serem produzidos. 

A partir de meados de 2022, a planta paranaense volta 
a fabricar os modelos Q3 e Q3 Sportback com o motor 2.0 
TFSI de 231 cv e tração integral. 

“Estamos muito felizes em anunciar a retomada da pro-
dução na fábrica de São José dos Pinhais, a única da marca 
na América do Sul. Mesmo em um momento desafiador, 
a empresa sempre trabalhou para viabilizar a fabricação 
nacional por acreditar no potencial do país”, disse Johannes 
Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil.

A produção do Audi Q3 será feita em uma linha de 
montagem exclusiva, a mesma que produziu a geração 
anterior do SUV até 2019.

Em um primeiro momento no país, a Audi montou entre 
1999 e 2006 a primeira geração do hatch A3.

Audi

Da esquerda para a direita: Antonio Calcagnotto (responsável 
por Assuntos Institucionais e Sustentabilidade na Audi do 
Brasil), Johannes Roscheck (CEO e presidente da Audi do 
Brasil), Ratinho Junior (Governador do Paraná) e Abílio 

Oliveira (presidente da Assoaudi).

vendas e pós-vendas precisam estar afinados ao novo 
produto, que custa R$ 1,1 milhão. A Mercedes-Benz ainda 
oferecerá treinamento gratuito para motoristas.

Mercedes-Benz

Treinamento Mercedes Arocs

Cinco décadas de Brasil e crescendo
Ao comemorar 50 anos de Brasil, a fabricante de moto-

res e geradores a diesel Cummins celebra a produção do 
motor de número 1,4 milhão produzido em Guarulhos. 
Após crescer 50% este ano em relação a 2020, a compa-
nhia projeta alta de 5 a 10% em sua produção em 2022. 

A planta paulista recebeu investimentos na ordem de R$ 
170 milhões para produzir novos motores que atendem 
às regras de emissões Euro 6. 

A companhia ainda divulgou uma nova unidade de negócios, 
a New Power, com a oferta de motores elétricos ou movidos 
a célula de hidrogênio, além de soluções de armazenamento 
e abastecimento de hidrogênio. Por ora, a maior parte vem 
importada dos EUA. Assim que tiver volume representativo 
no Brasil, alguns itens poderão ser nacionalizados. 

Cummins

Fabrica de motor Cummins

(*) - é economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: 
lucia@viadigital.com.br

Estratégia de eletrificação
A Audi e sua rede de concessionárias também anunciaram 

que vão ampliar a infraestrutura de recarga ultrarrápida 
para veículos elétricos. 

A partir de 2022, serão investidos mais de R$ 20 milhões 
para instalar estações de recarga DC de 150kW em quase 
todas as concessionárias. Nestes carregadores, o 100% 
elétrico Audi e-tron, por exemplo, recarrega a bateria de 
0% a 80% em menos de 25 minutos.

Land Rover retoma produção do Evoque
Outro modelo que deixou de ser feito no Brasil (em 2019) 

e agora retoma a nacionalização é o Evoque, da Land Rover. 
As primeiras unidades da nova geração do SUV já saem 
da linha de produção em Itatiaia (RJ). Além do Evoque, o 
Discovery Sport é fabricado nessa planta. 

Montado sobre a mesma plataforma da versão importada, 
o Evoque é oferecido em duas versões com motor flex turbo 
2.0 de 250 cv: a SE custa R$ 377.950 e a R-Dynamic HSE 
sai por R$ 407.950.

Land Rover

Evoque em Itatiaia

Extrapesado exige forte treinamento
A Mercedes-Benz prepara sua rede de concessionários 

para receberem o novo Arocs 8x4, caminhão fora de estrada 
produzido em São Bernardo do Campo (SP).

Seis engenheiros dedicados exclusivamente ao Arocs partici-
param de 9.600 horas de treinamento de capacitação na Daimler 
Truck na Alemanha. “Até dezembro de 2022, serão 840 turmas 
treinadas, com previsão de cerca de 11.000 participações, entre 
profissionais da rede e da fábrica, considerando que muitos 
fazem vários cursos, daí o grande número de envolvidos”, afir-
ma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing 
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Voltado para severas operações off-road, o Arocs é um 
extrapesado repleto de tecnologias. Para isso, equipes de 

No entanto, segun-
do Antonio Azeve-
do, empreendedor e 

especialista em tecnologia 
automotiva com mais de 12 
anos de mercado e fundador 
e CEO da LogiGo - empresa 
que fornece tecnologia au-
tomotiva para montadoras -, 
não basta comprar o carro, é 
necessário atentar à infraes-
trutura que o condutor preci-
sa ter para manter o veículo. 
Antonio lista dez dicas para 
avaliação na compra de um 
elétrico, confira: 
 1) Especificações mo-

toras - O motor 
elétrico tem maior 
durabilidade. Um veí-
culo comum tem mais 
de 2.000 mil peças, 
contra 250 - em mé-
dia - do carro elétrico, 
portanto os gastos 
com manutenção são 
menores. Tem um 
outro detalhe que 
muitos esquecem: 
por não ter motor à 
combustão, o carro 
não tem "ronco" e isso 
faz muita diferença 
na usabilidade do car-
ro. A Lamborghini, 
por exemplo, famosa 
pelo ronco do motor, 
está estudando colo-
car um som artificial 
nos elétricos. 

 2) Atenção à autono-
mia da bateria - O 
seu modo de dirigir 
impacta diretamente 
na autonomia, espe-
cialmente se você 
tiver uma direção 
agressiva. Mesmo 

Dez lições que você deve aprender 
antes de comprar um carro elétrico

De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), existem mais de 52 mil veículos elétricos em circulação no Brasil, sendo 20% no estado de 
São Paulo. A principal razão do início da popularização da eletrificação é a redução da poluição, visto que o carro elétrico não produz gases de efeito estufa

que o trajeto esteja 
dentro do que a au-
tonomia permite, é 
necessário levar em 
consideração o relevo 
do caminho. Em uma 
subida, por exemplo, 
a bateria cai muito, o 
que não depende da 
sua direção. 

  Cuidado para não 
calcular errado, pen-
sando que a autono-
mia está no máximo 
e ficar na rua. Essa 
autonomia está em 
condições ideais de 
temperatura, terreno 
e aceleração. Nesse 
caso, quando dirigir 
da mesma forma que 
dirige o carro de com-
bustão, é possível 
tirar 30% dessa au-
tonomia para trazer 
para o real. 

 3) Bateria regenera 
em descidas - As 
desacelerações em 
carros elétricos dão 
aquela forcinha para 
as baterias. O trajeto 
entre São Paulo e 
Santos, por exem-
plo, demanda muita 
bateria na subida, 
mas na descida con-
segue regenerar. A 
recuperação nessas 
situações não dará 
uma carga expressiva 
ao conjunto, mas con-
tribui para estender 
a autonomia em km, 
caso esteja longe de 
um ponto de recarga. 

 4) Preço - O carro mais 
barato do Brasil hoje 

é o JAC E-JS1, um 
dos recentes lança-
mentos elétricos no 
país, por R$ 149.900. 
Ele foi desenvolvido 
na China em parceria 
com a Volkswagen e 
tem 300 km de auto-
nomia, de acordo com 
o padrão NEDC. Isso 
acontece pois o maior 
custo de um carro é a 
bateria. Como o valor 
da bateria diminui a 
cada ano, é possível 
abaixar o valor da 
venda do carro. 

 5) Incentivos para a 
compra de elétri-
cos - Por ser uma 
tecnologia limpa, 
porém ainda cara, 
estão surgindo incen-
tivos para a compra. 
Recentemente, em 
São Paulo entrou em 
vigor a lei que obriga 
prédios novos a ofe-
recer um sistema de 
recarga para veículos 

elétricos. 
  Em paralelo, alguns 

estados já assina-
ram o protocolo de 
intenções do Pro-
jeto Colossos, que 
prevê investimentos 
de R$ 25 bilhões na 
produção de carros 
elétricos. Projeto que 
tramita na Câmara 
prevê isenção total de 
IPI para os elétricos e 
de 50% desse impos-
to para os híbridos. 

 6) Eletropostos - Cada 
marca possui um tipo 
de estrutura para car-
regamento, verifique 
se o plugue do cabo 
de carregamento do 
carro elétrico que 
você vai comprar é 
compatível com o 
eletroposto que você 
vai utilizar. Além dis-
so, baixe aplicativos 
especializados em 
pontos de recarga 
de EVs, como por 

exemplo o plugshare. 
  Muitas startups têm 

guias atualizados de 
localização de car-
regadores, como um 
waze dos elétricos, e 
também de monitora-
mento para verificar 
se os mesmos estão 
em pleno funciona-
mento e se estão 
ocupados. 

 7) Estação inteligen-
te de recarga - A 
recarga pode ser feita 
na voltagem 220V, 
mas você pode se 
surpreender com a 
demora. É impor-
tante ter um esta-
ção inteligente de 
recarga em sua casa 
ou trabalho para um 
carregamento mais 
ligeiro do que se feito 
em tomadas comuns 
de 220V. Muitos car-
ros elétricos já são 
negociados com esse 
tipo de carregador 
incluso. 

  Outros são cobrados 
à parte. Importan-
te que você con-
trate uma empresa 
especializada - ou 
homologada pelo fa-
bricante do carro 
elétrico - para fazer 
a instalação correta 
em sua residência 
ou no condomínio. 
Se você roda muito 
e não tem uma rotina 
fixa de quilometra-
gem diária, pondere 
a compra de um car-
regador portátil, que 

pode ser levado no 
porta-malas. Custa 
de R$ 2.500 a R$ 5 
mil. 

 8) Vida útil da bateria 
- A maioria dos fabri-
cantes possui bate-
rias modulares. Caso 
haja a necessidade de 
troca, basta trocar o 
módulo defeituoso. 

 9) Descarte da bate-
ria - Se a sua inten-
ção é ter um carro 
elétrico para ser mais 
sustentável, é bom 
pensar em como vai 
ser o descarte da 
bateria, visto que os 
componentes dela 
não se decompõem. 
A bateria pode ser 
reutilizada em outras 
iniciativas de recicla-
gem, não deve ser 
descartada sem fins. 

 10) Quanto custa uma 
bateria nova? - As 
baterias de reposição 
costumam ser mui-
to caras, custando 
até mais da metade 
do custo do próprio 
veículo. No entanto, 
uma bateria é com-
posta por dúzias de 
células e estas falha-
rão uma de cada vez. 
Em vez de substituir 
a embalagem com-
pleta, provavelmen-
te terá de renovar 
uma ou duas células, 
que são normalmente 
muito mais baratas. 
- Fonte e outras in-
formações: (https://
logigo.com/).
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