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Mobil SHC Cibus

Oil Xplorer

Mobil DTE 20 série

Mobil SHC

Das pistas aos negócios,
o segredo é andar na frente.

Investir em alta tecnologia e soluções específicas para o seu
negócio é com a Mobil. Nossos lubrificantes e serviços são
desenvolvidos para garantir o melhor desempenho em cada
área de atuação: indústrias, caminhões, frotas, veículos de
passeio, motos e até nas pistas de Fórmula 1.
Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas
da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan
Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença.

Mobil 1

Mobil Delvac

Mobil Super

Mobil Super Moto

CARTA DO PRESIDENTE UM PÉ NO FREIO, OUTRO NO ACELERADOR

UM PÉ NO FREIO,
OUTRO NO
ACELERADOR

O
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O compromisso de investimentos bilionários anunciados
pelas montadoras nos últimos meses, para a instalação de
fábricas, ampliação de linhas industriais, pesquisas e lançamentos de novas gerações de modelos, colocou o Brasil, definitivamente, no mapa dos maiores mercados automotivos
do mundo. Se forem concretizados, os investimentos somarão mais de R$ 74 bilhões no período entre 2013 e 2017,
segundo estimativas feitas pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
O volume total de recursos representará uma expansão de cerca de 20% na capacidade da produção atual de veículos, de 4,5 milhões para 5,8 milhões por ano até 2017, o
que deve levar o País a subir um ranking no mercado mundial, da quarta para a terceira
posição. Sem dúvida, boa parte do avanço é resultado das mudanças estruturais macroeconômicas realizadas no Brasil nas últimas duas décadas, com o aumento do emprego e
da renda da população, da redução das taxas de juros e da ampliação das linhas de financiamentos. Também deixamos de ser um país com mercado concentrado e fechado às
importações. Hoje, há pelo menos 20 fabricantes de diversos países atuando no Brasil.
Apesar do cenário vigoroso, vivemos um momento extremamente desafiador. Há um
consenso no setor de que entramos em um ciclo de desaceleração das taxas de crescimento. De acordo com dados da Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos no mercado brasileiro devem crescer apenas 1,5% em 2013,
com a comercialização de 3,86 milhões de unidades. Nesse ritmo, o mercado interno
não terá fôlego para absorver a produção estimada para 2017. Ou seja, as vendas dificilmente repetirão os índices de dois dígitos de crescimento registrados na última década.
Além disso, a onda de produção de novos modelos de carros com avançado conteúdo tecnológico a custos cada vez mais baixos deve acirrar ainda mais a disputa entre
as redes concessionárias pelo interesse dos clientes. Eis o momento para as empresas
trabalharem para melhorar a eficiência.
As lideranças de cada marca que atua no Brasil deverão olhar
para dentro de casa e planejar uma estratégica sustentável para
o negócio. Isso quer dizer envolver toda a equipe de trabalho
com foco em vários aspectos, como um novo processo de venda, por exemplo. Também exigirá atenção especial nos aspectos ambientais, conectar-se às redes sociais, procurar entender
a cabeça dos consumidores – sobretudo os jovens e a nova
classe média –, bombardeados por novidades diariamente.
Há vários caminhos a serem seguidos, como as apostas no
atendimento pós-venda, as vendas de serviços, a entrega técnica, a busca pela excelência e qualidade, entre outros. É a arte
de se reinventar.

PEDRO SCHWAMBACH
PRESIDENTE ABRADIT
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NOTÍCIAS ABRADIT
POR GABRIEL FERREIRA E FELIPE PERRELLA

1

COMISSÕES ATIVAS

SEGMENTAÇÃO
MELHORA
GERENCIAMENTO

Com a proposta de fortalecer o relacionamento e gerenciar os
temas de interesse dos associados, a ABRADIT criou uma série de comissões para segmentar os assuntos e as necessidades
de cada unidade. Atualmente, são oito comissões em atividade, que se deparam com questões relacionadas a aspectos logísticos, pós-vendas, direi tos do consumidor, entre outros. Veja,
abaixo, quais são as comissões e suas respectivas abordagens:
COMISSÃO DE VENDAS

Discute estratégias futuras, campanhas e
melhorias nos processos de vendas.
COMISSÃO DE PÓS-VENDAS

Debate projetos e melhorias na gestão de pós-vendas.
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

Trata de temas relacionados ao atendimento de solicitações de melhoria
e análise de novos projetos do DMS Sisdia e Processos Toyota.
COMISSÃO JURÍDICA

Discute questões que envolvem Direito do Consumidor.
COMISSÃO LOGÍSTICA

Faz o acompanhamento dos KPI’s de atendimento aos prazos de
transporte e índice de avarias, definindo ações corretivas, com a participação de seguradoras, reguladores e transportadores.

2

DIREITO DO CONSUMIDOR

COMISSÃO
JURÍDICA
ESCLARECE
LEGISLAÇÃO

Lidar com a complexa
legislação brasileira não é
tarefa fácil. Para apoiar a rede
de concessionárias nessa
missão, a ABRADIT criou,
em parceria com a Toyota,
uma Comissão Jurídica, para
discutir questões do Direito
do Consumidor. A Comissão
permite à ABRADIT ter a
real noção sobre as dúvidas
e os problemas enfrentados
pelos concessionários. A
nova classe média, atraída
pelo Etios, é formada, em sua
maioria, por consumidores
jovens e questionadores, que
interagem instantaneamente
nas redes sociais. Todos os esforços são empenhados para
solucionar as questões e evitar posteriores ações judiciais.

COMISSÃO DE DEMAND & SUPPLY (SISTEMA DE PEDIDO)

Analisa melhorias no Sistema e projetos futuros.
COMISSÃO DE TREINAMENTO

Envolve discussão de melhorias referente à redução de custos e
potencialização dos treinamentos de vendas e pós vendas.
COMISSÃO DE RETENÇÃO DO CLIENTE

Analisa a situação atual e desenvolve ações para retenção de clientes.

COMISSÃO DE VENDAS
PARTICIPA DE AÇÕES DO ETIOS

Para uma empresa obter destaque em mercados tão
competitivos quanto o automotivo, é fundamental estabelecer bom diálogo com sócios, parceiros e fornecedores. Pensando nisso, a ABRADIT criou a Comissão de
Vendas, que se propõe a ser um canal de diálogo com
a Toyota para discutir estratégias futuras, campanhas e
melhorias de processos de vendas. Um dos resultados
práticos foi o envolvimento da Comissão nas ações de
vendas do Etios, que incluiu a mudança de faixa de preço.
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VENDA E PÓS-VENDA

TECNOLOGIAS
AVANÇADAS AGILIZAM
PROCESSOS

A versão Evolution do sistema DMS
Sisdia tem trazido muitos benefícios à
rede, como dar mais agilidade aos processos de venda e pós-venda. A concessionária pode obter o histórico do processo de vendas e controlar o fluxo de
clientes, a fase de negociação de compra
ou a solicitação de serviço. Para facilitar
o aprendizado da nova ferramenta, a
Toyota e a ABRADIT desenvolveram
cursos presenciais que podem ser realizados na sede da Associação, em São
Paulo, ou “in company”, ideal para novos colaboradores ou mesmo para quem
queira aprimorar os conhecimentos em
um módulo específico. Veja o perfil dos
funcionários que participaram da última edição presencial do treinamento:
ÁREA DE VENDAS

LÍDER KAIZEN VENDAS: 25%
GESTOR DE TI: 21%
GERENTE DE VENDAS: 20%
TOYOTA: 5%
OUTROS: 29%

ÁREA DE PÓS-VENDA

GERENTE DE PÓS-VENDA: 22%
GESTOR DE TI: 22%
LÍDER KAIZEN VENDA: 17%
TOYOTA: 7%
OUTROS: 32%

REUNIÕES REGIONAIS

ENCONTROS
REÚNEM EXECUTIVOS
DA TOYOTA

A tarefa de representar concessionárias de todo o Brasil é tão complexa
quanto entender as particularidades
de cada região do País. Para cumprir
essa missão e facilitar a apresentação
de temas para discussão e a participação de todos na agenda anual de
trabalhos, a ABRADIT criou um calendário de reuniões regionais. Dentro
das divisões de mercado consideradas
pela Toyota, isso tem possibilitado
à rede tratar de assuntos com foco
local. Além disso, as reuniões contam
com a presença dos executivos de
vendas e pós-venda da Toyota. Foi
um período importante para que as
concessionárias da rede pudessem
ter a oportunidade de conhecer de
perto os projetos da ABRADIT, opinar
sobre as prioridades e tratar de temas
de interesse da Região, que devem
ser levados para a Toyota. Quatro
reuniões foram realizadas em 2013.
Na Região Sudeste, exceto São Paulo,
a reunião ocorreu no dia 21 de maio.
Em seguida, no dia 14 de junho, foi a
vez da Região Sul. As Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste promoveram a reunião no dia 24 de julho,
enquanto o Estado de São Paulo
reuniu-se em dia 23 de agosto.

6

PORTAL DE SEMINOVOS

VEÍCULOS USADOS
CAEM NA REDE

Para ajudar as concessionárias a
enfrentar um dos novos desafios impostos à rede após o lançamento do
Etios, a ABRADIT criou o Portal dos
Seminovos, em parceria com Disal
Tecnologia e a BR Dealer. A partir da
Homenagem da Toyota do Brasil, os
concessionários podem expor seus
veículos usados, com informações
mais procuradas pelos clientes, como
a procedência dos carros. As concessionárias que aderem ao Portal
também podem aproveitar outras
vantagens, como o suporte técnico
para atendimento de dúvidas, tratamento de incidentes, gerenciamento
do estoque e preços praticados.
ABRADIT NEWS
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CURTAS ABRADIT
POR GABRIEL FERREIRA E FELIPE PERRELLA
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MAIS USADOS

SOLUÇÕES GERENCIAM
SEMINOVOS EM PORTAIS
DE CLASSIFICADOS

A Disal Tecnologia oferece dois módulos para
concessionárias que queiram trabalhar os seus
seminovos em website. O Plugin de Seminovos
é uma solução para gerenciamento de veículos,
que conta com recursos como busca inteligente, informações detalhadas dos veículos e fotos
em alta definição. Já o Integrador Web possibilita à loja publicar o estoque de veículos nos principais portais de classificados on-line do Brasil.

9

8
Comissão
de logística
durante
visita à
transportadora
Tegma

AÇÕES CORRETIVAS

COMISSÃO LOGÍSTICA
UNE REDE E
FORNECEDORES

A ABRADIT criou, em outubro de
2012, a Comissão de Logística, formada por titulares e representantes
da Associação, da rede de concessionárias, de executivos das áreas de
logística, planejamento de vendas e
pós-venda e representantes de setores operacionais da Toyota. A Toyota
tem feito o controle e o acompanhamento dos KPI’s de atendimento
aos prazos de transporte e índice de
avarias, definindo ações corretivas
com a participação de seguradoras,
do regulador e também dos transportadores. Hoje, as concessionárias
enviam as ocorrências de avarias e
desempenho de transit time (atrasos)
por meio de formulário. Para ampliar
a participação, a ABRADIT estuda um
meio para facilitar o processo de análise e a compilação de dados no site.

RECORDES NO PÓS-VENDA

REDE FATURA MAIS DE R$ 1 BILHÃO

8 ABRADIT NEWS

CONCESSIONÁRIOS - 142

COLABORADORES DIRETOS - 5000
EXECUTIVOS - 500
VEÍCULOS / ANO - 200.000
PROJEÇÃO DE SHARE PARA 2020 - 10%
PROJEÇÃO DE AUMENTO DA
REDE ATÉ 2015 - 20%

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A ABRADIT continuará reforçando os
serviços de pós-venda entre suas concessionárias, em razão de sua estratégica
no relacionamento com o consumidor.
Somente este ano, a rede contabilizou
mais de 914.000 passagens, com um
total de 1.700 boxes produtivos, gerando um faturamento de R$ 1,05 bilhão.

NOTAS ABRADIT
POR GABRIEL FERREIRA E FELIPE PERRELLA

ISO 14001

A ABRADIT foi a primeira associação
do setor automotivo a ser certificada com a ISO 14001 na América
Latina, em um programa que durou
seis meses para ser concretizado.
O processo envolveu o trabalho não
só da associação, mas também de
diversos distribuidores certificados
conjuntamente. Ganham as concessionárias, que passam a trabalhar
com a certeza de que seguem as
melhores práticas, e nossos clientes,
que recebem atendimento ainda
melhor. Por meio deste projeto, a
ABRADIT disponibilizará para os
dealers que integram o Projeto
Multisite ISO 14001 consultoria especializada e controle de documentações por meio do site da Associação.

VISITAS
ON-LINE

O site da ABRADIT registrou 17.580 visitas em 2012.
A expectativa é que o ano de
2013 supere o desempenho do
ano passado com significativa
vantagem. Somente no período
entre janeiro e setembro, mais
de 13.346 internautas visitaram
o site. Já o site do SIMA (Sistema de Informação de Mercado
ABRADIT) obteve 6.430 visitas
em 2012. No período entre
janeiro e setembro deste ano,
foram registradas 4.767 visitas.

10 ABRADIT NEWS

VERBA PARA O
DMS SISDIA

A ABRADIT decidiu alocar parte
do orçamento anual em projetos
de desenvolvimento para o Dealer
Management System, o DMS Sisdia,
software de gestão voltado para o
mercado automotivo. O foco será
o desenvolvimento de módulos de
gestão e de ganho de tempo operacional. Este recursos atenderão
solicitações de melhoria e análise de
novos projetos do DMS Sisdia e Processos Toyota. Estas ações ganharam o apoio técnico da Linx e da Comissão de Informática da ABRADIT.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

A ABRADIT e a Toyota mantêm uma
parceria com o Instituto Insper para ministrar um curso de Gestão de Empresas
especialmente indicado para profissionais
que estão sendo preparados para assumir
os negócios da família. Batizado de Toyota
Dealer Management Program, o curso
equivale a uma pós-graduação e tem duração de 18 meses. O programa prevê a realização de módulos internacionais, como
a visita às instalações da Toyota, em Nagoia, no Japão, e participação em um business game em uma unidade da Toyota em
Los Angeles, nos Estados Unidos.

CONEXÃO, TECNOLOGIA
E ENTRETENIMENTO ANDROID
COM APENAS UM TOQUE.

Toda facilidade do sistema operacional mais usado
no mundo, agora também está disponível para os
veículos Toyota.
Com a Central Multimídia Wings Android é possível
acessar sites, enviar e-mails, navegar por mapas,
assistir a vídeos, ouvir música, baixar aplicativos
e muito mais com apenas um toque.
Central Multimídia com Plataforma Android,
tecnologia Wings com qualidade para satisfazer
qualquer cliente Toyota.

Centro de distribuição
e pós venda em: Recife, São Paulo,
Rio de Janeiro e Goiânia.

www.wingsacessorios.com.br

81 3072.1113.

NOTAS ABRADIT
POR GABRIEL FERREIRA E FELIPE PERRELLA

MELHORIAS
NO SIMA

A ABRADIT prepara melhorias no SIMA (Sistema de
Informação de Mercado ABRADIT) para 2014, com o
objetivo de tornar essencial o uso desta ferramenta
para suprir a Rede de informações Mercadológicas de
Varejo e Vendas Diretas. O canal oferecerá subsídios
para que o Distribuidor possa discutir com a Toyota
estratégias conjuntas de atendimento ao Mercado.
Além disso, o sistema agora conta com um relatório
semanal de market share de varejo e vendas diretas.

ASSESSORIA
EM F&I

BUSCA DE
TALENTOS
Encontrar novos
talentos no mercado
não é tarefa fácil. Assim, a ABRADIT criou
um espaço no hotsite
com um serviço de
busca de profissionais
especializados com
cursos na Toyota. A
ferramenta permite
ao distribuidor otimizar o tempo para selecionar profissionais
de acordo com o perfil desejado, inclusive
formados pelo SENAI
e pelo TTCN (curso
de formação técnica
ministrado pela Toyota no Japão). Para os
candidatos interessados, basta preencher
o cadastro no site
com informações
sobre os cursos realizados na Toyota e os
cargos ocupados segundo classificação.
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A rede de concessionárias Toyota agora conta
com a consultoria da
empresa Vida Invest,
contratada para pesquisar e desenvolver
parceiros na áreas de
Financial & Insurance.
O objetivo é ajudar os
associados a entender
quais são as oportunidades de crescimento de
ganhos, principalmente, na área de seguros.
Serão abordados temas
como as melhores condições comerciais, em esfera de remuneração de
mão-de-obra de funilaria e pintura em nossas
oficinas, por exemplo.

PESQUISA
FENABRAVE

A ABRADIT foi classificada
como a segunda melhor
Associação de 2013, segundo estudos realizados pela
FENABRAVE. Este ano, a
adesão dos Titulares da
Rede Toyota no preenchimento da pesquisa FENABRAVE de Relacionamento
com o Mercado atingiu
100%. Foi uma oportunidade para que a rede pudesse
oferecer sugestões sobre as
principais áreas de relacionamento com a Toyota.

PARCERIAS
ESTRATÉGICAS

Uma das mais novas iniciativas da
ABRADIT para captação de parceiros estratégicos é a criação de
uma Diretoria especializada para
o desenvolvimento de fornecedores, que sejam de interesse
das concessionárias Toyota e
recomendados pela montadora japonesa para aplicação na
Rede. O objetivo será coletar
preços competitivos, que serão
disponibilizados em um Portal de
Parceiros (em desenvolvimento)
para consulta e pedidos da Rede.

ESTRATÉGIA A ARTE DE SE REINVENTAR

A ARTE
DE SE
REINVENTAR
OS LANÇAMENTOS DO ETIOS E DO NOVO
COROLLA MOSTRAM A DISPOSIÇÃO DA
TOYOTA EM MANTER A LIDERANÇA MUNDIAL
por GABRIEL FERREIRA
Etios Cross:
espírito
aventureiro
e preço
competitivo
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ESTRATÉGIA A ARTE DE SE REINVENTAR
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A

A montadora Toyota
conquistou a liderança
mundial no mercado
automobilístico a partir de uma cultura fundamentada em tradição, planejamento meticuloso e incansável busca pela qualidade
na produção de automóveis e na prestação
de serviços de sua rede de concessionárias.
Sem nunca abandonar os principais traços de sua cultura, a Toyota conseguiu se
reinventar nas últimas décadas com mais
eficiência em relação aos concorrentes.
Nos últimos dois anos, a companhia fez
dois importantes movimentos. Lançou,
em 2012, a linha Etios, o primeiro compacto da montadora. Este ano, apresentou
ao mercado a nova geração do Toyota Corolla, referência entre os sedãs médios em
mais de 150 mercados, com linhas mais
arrojadas e ar mais esportivo.
Os novos lançamentos são uma clara sinalização ao mercado de que a estratégia da
companhia é continuar ativa e disposta a
garantir a liderança mundial. E, como toda
estratégia, enfrentará desafios. Colocada
no mercado em 2012, o compacto Etios é
voltado para um perfil de consumidor que,
até então, não era cliente habitual das concessionárias da rede Toyota. Trata-se do
cliente que vai à loja comprar o primeiro
carro, que busca um veículo para trabalhar
ou passear com a família e, na maioria das
vezes, toma a decisão de compra baseado
no tamanho da parcela do financiamento
que cabe no bolso.
“É um pessoal muito mais racional na
hora da compra”, afirma Fabio Teixeira, da
distribuidora Car House. Por conta disso,
tem sido fundamental aos concessionários
redobrar a atenção a fatores como condições de pagamento e o prazo de entrega do
veículo. Se as condições de financiamento
não forem tão atraentes ou as chaves demoram a chegar às mãos do cliente, a tendência é que ele busque melhores alternativas
em outra loja.
Este é o mercado percentualmente mais
importante do Brasil. Também é extremamente competitivo, pois é dominado por
montadoras com décadas de experiência
em lidar com esse público. De todo modo,
há uma estreita ligação entre o novo cliente
e aquele acostumado a comprar um Corolla – todos querem qualidade, o diferencial dos produtos Toyota. “O público agora
está ainda mais variado. Mas todos costumam ter uma característica em comum,
que é a busca por produtos de qualidade”,
avalia Teixeira, da Car House.

A inserção dos carros compactos no
mercado brasileiro já está surtindo efeitos.
Segundo a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores), os lançamentos desses modelos
aumentaram as vendas e a participação de
mercado das cinco maiores montadoras asiáticas – incluindo a Toyota – em quase seis
pontos percentuais nos últimos três anos.
Juntas, as asiáticas já representam aproximadamente 20% do mercado brasileiro
ante uma fatia de 14% registrada em 2010.

Interior do
Etios Cross

NOVO COROLLA

Os desafios em relação ao novo Corolla
permeiam as expectativas com que o consumidor receberá a nova geração, prevista
para chegar à rede de concessionárias no
Brasil em meados de 2014. Oficialmente, a
montadora não confirma qual versão será
vendida no País.
Por enquanto, o que se sabe são apenas informações veiculadas na imprensa
sobre as versões norte-americana e européia. Além do estilo mais dinâmico, o
novo sedã cresceu nove centímetros no
comprimento. Outra novidade das versões que serão lançadas nos Estados Unidos são os faróis com luzes diodo (LEDs)
para facho baixo. A versão europeia também agrada muito pelo design e seus
atrativos. Qual será a versão brasileira?
Para Teixeira, as novidades tendem a
agregar um novo público à linha. “Vamos
seguir atendendo ao mesmo cliente, fiel
à marca, mas também vamos atrair um
pessoal mais preocupado com o design,
que faz uma compra mais emocional”,
diz ele. A conferir.
ABRADIT NEWS
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO RUMO AO TETRA

PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO,
TOYOTA ASSUME LIDERANÇA NO
RANKING DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES
por JULIANA RIBEIRO
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO RUMO AO TETRA

FONTE: J.D. POWER/*VEHICLE OWNERSHIP SATISFACTION STUDY

Q

Quando o assunto
é carro, pelo menos
quatro fatores são
considerados fundamentais na experiência do proprietário: a qualidade
do veículo, seu design e desempenho, os serviços de pós-venda na concessionária autorizada e os custos
atrelados a consertos, manutenção, seguro
e combustível. Pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota assumiu a liderança nestes
quatro principais itens avaliados no estudo “Vehicle Ownership Satisfaction Study
(VOSS 2013)”, realizado pela consultoria
J.D. Power do Brasil com 12 marcas.
Em uma escala de 1.000 pontos, a Toyota
bateu na marca 816, abrindo uma vantagem de quase 5 pontos percentuais em
relação ao segundo colocado (ver ranking
nesta página). A média do estudo ficou em
733. Entre os modelos da categoria sedã
médio, o Corolla, fabricado pela montadora, foi considerado o melhor, com 814 pontos. O executivo Jon Sederstrom, diretor-geral da J.D. Power do Brasil, explica que o
desempenho da Toyota se deve “à qualidade dos serviços realizados, pois corresponderam às expectativas dos seus clientes”.
Para chegar a estas conclusões, o estudo da
J.D. Power realizou mais de 8.000 entrevistas
no período entre abril e junho de 2013, com
proprietários de veículos comprados novos e
com tempo de uso variando entre 12 a 36 meses. A amostra considerou os 73 modelos de
carros mais vendidos entre 2010 e 2011 e que
contassem mais de 75.000 unidades comercializadas naqueles dois anos. As respostas dos
entrevistados foram ponderadas pelo número de vendas para representar o mercado real.
O executivo da J.D. Power explica que o
consumidor brasileiro valoriza consideravelmente a relação e o atendimento dado
pelo vendedor, assim como a experiência
com o carro e a possibilidade de conhecê-lo e testá-lo antes de efetivar a compra.
“No geral, os três principais fatores para
fidelizar são o produto de qualidade, que
atenda às expectativas do mercado, o preço justo e acessível para o público-alvo e
o bom atendimento”, avalia Sederstrom.
Além disso, a pesquisa da J.D. Power também destacou a qualidade dos serviços e as
condições oferecidas pela montadora e suas
revendedoras, como a forma de agendamento, o tempo de espera para falar com o
técnico de serviços, a precisão no orçamento e o contato com o cliente após a realização dos trabalhos. Na ocasião da divulgação
dos dados do estudo, em agosto, o executivo

LIDERANÇA ABSOLUTA*

Ranking das marcas por
pontuação (escala de 0 a 1.000)
1º TOYOTA
2º HONDA
3º HYUNDAI-CAOA
4º NISSAN
5º KIA
6º CITROËN
7º CHEVROLET
8º MÉDIA DO ESTUDO
9º RENAULT
10º VOLKSWAGEN
11º FIAT
12º FORD
13º PEUGEOT

816
778
771
770
768
739
735
733
730
724
723
721
704

Evandro Maggio, diretor de pós-venda da
Toyota do Brasil, ressaltou que a satisfação
do cliente é um dos pilares mais valorizados pela montadora. “Por isso, o estudo
da J.D. Power é importante para a marca,
já que reflete o esforço da Toyota e de sua
rede de concessionários para proporcionar
ao consumidor a melhor experiência de
compra e posse de um automóvel”, diz ele.

O COROLLA
FOI CONSIDERADO
O MELHOR

O VOSS 2013 aponta ainda que, de forma geral, o chamado custo de propriedade
– que inclui itens como gastos com combustível, preço do seguro e manutenção –
ainda é o fator mais importante na hora do
cliente decidir pela compra. Em uma escala
de 0 a 100, este quesito representa 42% da
escolha, seguido pelo serviço de pós-venda,
com 23% de relevância. “Os brasileiros são
levados, em sua maioria, a pensar em o quanto querem adquirir o bem e o quanto poderão arcar com a compra, seja ela financiada
ou paga à vista”, diz Sederstrom. De acordo
com o executivo, apesar de os consumidores
brasileiros considerarem elementos como
a recomendação, a reputação da marca e o
propósito de uso, eles ainda têm uma forte
influência emocional na hora da compra.
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Geração Y: um cliente a ser fidelizado

O Y DA QUESTÃO

Outro estudo da consultoria J.D. Power, cujos resultados constam em artigo no site The Car Connection,
aponta que a relação de fidelidade a uma marca está
com os dias contados. Segundo o levantamento,
79% dos consumidores usam a internet para pesquisar modelos e preços, enquanto 50% estão abertos
para oportunidades em todas as marcas. Isso revela que a geração Y – mais antenada às novas tecnologias – não se prende tanto às marcas, mas, sim, à
praticidade e também ao preço. “São jovens com menor poder de compra do que os pais, mas que têm o
desejo de usufruir aqui e agora”, avalia Sidnei Oliveira, especialista em conflitos entre as gerações X e Y.
O que tem ajudado essa desafeição dos consumidores é a oferta de produtos. Há 30 anos, os números de marcas e modelos de automóveis disponíveis no Brasil eram acanhados se comparados à
oferta atual. Com tantos atrativos disponíveis atualmente, ora o consumidor experimenta um produto, ora troca por outro, principalmente o jovem, “É o
que acontece atualmente no acirrado mercado de
computadores e smartphones”, compara Oliveira.
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“Diante da relevância do aumento
do consumo pela geração Y, conhecer bem os gostos e interesses desses jovens passou a ser estratégico
para quem pretende aumentar as
vendas nos próximos 10 anos”, diz
o consultor Valdner Papa, da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave).
Para ele, o aumento da variedade de
marcas e modelos de veículos nos
últimos anos mostra o amadurecimento do mercado automotivo brasileiro. “Porém, à medida que a oferta
de produtos é ampliada, a fidelização dos clientes se tornou fator determinante para as montadoras aumentarem suas fatias de mercado”.
Assim, para atrair a atenção desse público, é requisito fundamental
pensar em novas formas de comunicação e abordagens. Como os jovens
estão conectados 24 horas por dia e
são bombardeados por anúncios e
campanhas, as empresas que conseguem interagir com esse público
via web e redes sociais têm conseguido obter resultados mais efetivos. É o caso das empresas de tecnologias. A Apple, dona de um sucesso retumbante com as vendas
do iPhone, do iPod e do iPad, foi
considerada pela Interbrand a marca mais valiosa do mundo, avaliada
em US$ 93 bilhões. Pela primeira
vez em 13 anos, a Coca-Cola perdeu o primeiro lugar no ranking,
caindo para a terceira colocação,
avaliada em US$ 79,2 bilhões. O
Google, criadora do principal serviço de buscas na internet, ocupa hoje a segunda posição na lista,
com valor de US$ 93,2 bilhões. Em
2000, quando o ranking foi lançado,
a empresa estava na 36ª colocação.
Especialistas alertam, por outro lado, que a grande incidência
de marcas e o lançamento frenético de modelos acabam por tornar
veículos bens “descartáveis”, algo
que acontece com itens consumidos pelos jovens, como roupas e
acessórios. “As empresas se preocupam em colocar mais tecnologia
em um carro, quando, na verdade, o
jovem busca funcionalidade. Ideias
mais simples, como um suporte
para colocar o smartphone ou antena para captar o 3G, por exemplo,
podem ser mais eficazes do que
teto solar”, diz Oliveira. (JR)
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Peças, diagnósticos e serviços Bosch.
O parceiro certo para seu sucesso.
Agora você tem um parceiro global que oferece soluções
completas para os seus negócios. Com peças, diagnósticos
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TOYOTA ,
A MARCA MAIS
VERDE DO MUNDO
FORÇA TAREFA ACELERA CERTIFICAÇÃO
DA ISO 14001 E ABRANGE MAIS DE 60%
DAS CONCESSIONÁRIAS DA REDE
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PASSO A PASSO DA CERTIFICAÇÃO

Veja o trabalho realizado pela concessionária Ramires Motors para estabelecer e operar um sistema de gestão ambiental

1º

O QUE FAZER Estar em dia com o DERAP(1)
O QUE SIGNIFICA Seguir padrões ambientais

2º

O QUE FAZER Definir um comitê ambiental
O QUE SIGNIFICA Ter representantes das di-

3º

O QUE FAZER Estabelecer metas
O QUE SIGNIFICA Determinar

4º
5º

mínimos exigidos pelo programa da Toyota
em relação a questões como tratamento de
resíduos perigosos.

versas áreas da empresa atuando como multiplicadores das práticas ambientais.

o tamanho
da redução no consumo de energia elétrica
e água nas atividades da concessionária (no
caso da Ramires, é de 3%)
O QUE FAZER Adequar a estrutura
O QUE SIGNIFICA Providenciar lixeiras das co-

res dos itens a serem reciclados e caixa separadora de água, além de melhorias no armazenamento de resíduos para envio à empresa coletora
O QUE FAZER conscientizar colaboradores

e clientes

O QUE SIGNIFICA Fazer trabalho de endomarketing, além de treinamentos para conscientização, como campanhas periódicas sobre
a importância do cumprimento das normas.

(1)DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM/ FONTE:
CONCESSIONÁRIA RAMIRES MOTORS

Há quem acredite que, aos poucos, deixaremos de usar a palavra sustentável
pelo termo “agenda de sobrevivência”. O
ponto crucial dessa visão é como o setor
empresarial encara e pode aproveitar as
oportunidades de negócio, preservando
e recuperando o meio ambiente. Nesse contexto, a rede de concessionárias
Toyota caminha para se tornar protagonista mundial nessa questão. Pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota foi escolhida a marca mais verde do mundo pela
consultoria Interbrand. Mais de 10 mil
consumidores reconheceram a montadora como líder em práticas sustentáveis
no desenvolvimento de ações para diminuir o impacto de sua atividade econômica no meio ambiente.
Há tempos, esse DNA verde perpassa
a linha de produção e chega à cadeia de
revendedores. No Brasil, a Associação
Brasileira dos Distribuidores Toyota
(ABRADIT) vem fazendo uma força
tarefa para ampliar a certificação ISO
14001 nas concessionárias da Rede por
meio de certificação multisite, em que
as auditorias são por amostragem, o
que permite a certificação de várias empresas (em locais múltiplos) ao mesmo
tempo. A ABRADIT é a primeira associação brasileira a oferecer à sua rede a
certificação multisite na América Latina.
A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida. Define padrões a
serem seguidos para que uma empresa tenha um sistema de gestão ambiental eficiente, capaz de formular políticas e metas que levem em conta requisitos legais
e informações referentes aos impactos
ambientais de sua atividade econômica.
“Trabalhar a certificação reduz custos
e otimiza os gerenciamentos dos sistemas”, afirma Natanael Tavares Alves,
consultor contratado para ser o representante da alta direção da ABRADIT.

O investimento unitário para fazer uma certificação ISO 14001 pode custar mais de R$ 37,7 mil
em três anos de processo, considerando os gastos
com consultoria, diagnóstico e auditoria externa.
Pelo processo multisite, com a auditoria em grupo, cada concessionária desembolsa cerca de R$
21,5 mil, o que representa uma redução de 43%
em comparação ao custo unitário. A certificação
não é obrigatória, mas as concessionárias ganham
pontos, melhorando sua performance no ranking
de distribuidores da Toyota, conhecido como Dealer Evaluation.
Das 142 concessionárias Toyota do País, 61%
(86 dealers) já têm o certificado. A previsão é que o
número cresça rapidamente em razão dos processos
de certificação em grupo, uma vez que 115 revendedores já atendem aos critérios do Programa DERAP (Dealer Environmental Risk Audit Program)
da Toyota, que define padrões ambientais mínimos
a serem seguidos pelas concessionárias da marca
nos quesitos política ambiental, tratamento de resíduos perigosos, tratamento do efluente e recu-

*NÃO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM/
(1) PERMITE A CERTIFICAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS (AUDITORIA EM GRUPO)
AO MESMO TEMPO/ FONTE: ABRADIT/FOTO: DIVULGAÇÃO
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peração dos gases HFC/CFC (hidrofluorocarbonetos / clorofluorcarbonetos.

QUANTO CUSTA FAZER A
CERTIFICAÇÃO DA ISO 14001*

DESAFIOS E RECOMPENSAS

PROCESSO INDIVIDUAL (por concessionária)

Não é obrigatório estar em dia com o
DERAP para iniciar o processo de certificação ISO 14001, mas, certamente,
as concessionárias que já atenderam ao
check-list da Toyota levam vantagem.
“A diferença entre a ISO e o DERAP é
que este último avalia de forma introdutória algumas questões ambientais. A
ISO 14001 envolve toda a operação da
empresa, mudando o aspecto gerencial
do negócio, que, além de atender aos requisitos legais, passa a buscar melhorias
no desempenho operacional a partir das
ações ambientais”, explica Alves.
Essa profissionalização da empresa
leva a uma redução de custos. A ABRADIT ainda está calculando os resultados.
Mas, já é possível estimar, por exemplo,
que mudanças de processos podem significar uma redução média de 5% no
consumo mensal de energia elétrica. A
concessionária Ramires Motors, de Sorocaba, no interior de São Paulo, é uma
das provas disso. A empresa já atendia
as exigências do DERAP, “o que facilitou” obter a certificação em dezembro
de 2012, garante o executivo Vinicius
Ramires, diretor da concessionária. “Já
tínhamos uma cultura de contenção de
custos. Com o advento do modelo Etios,
o movimento na concessionária ficou
maior. Se tivéssemos hoje o mesmo volume de clientes registrados dois anos
atrás, teríamos uma redução ainda maior
nos custos”, afirma.
A Ramires Motors fez a lição de casa
(ver infográfico na página 20), determinando uma equipe de trabalho interdisciplinar para garantir a documentação,
o treinamento e a definição de meta
para atender às normas da ISO 14001.
“A diretoria teve um papel importante como incentivador, mas, quem faz
o processo não é o dono da empresa
e, sim, os funcionários que abraçam a
ideia”, diz o empresário.
Adequar o local foi o principal desafio. A concessionária está localizada em
um edifício antigo. Apesar de já ter caixa
separadora de óleo, teve de revisar toda
sua parte elétrica. Ramires reconhece
que não é fácil medir o ganho financeiro
da certificação. Mas, diz ele, é evidente a recompensa em reconhecimento
de imagem junto ao cliente, que busca
encontrar nas concessionárias o pioneirismo ambiental ligado à Toyota.

CERTIFICAÇÃO: R$ 16,9 mil
1º PERIÓDICA R$ 6,4 mil
2ª PERIÓDICA: R$ 6,4 mil
RECERTIFICAÇÃO: R$ 8 mil
TOTAL CICLO DE 3 ANOS: R$ 37,7 mil

PROCESSO MULTI-SITE (por concessionária)(1)
CERTIFICAÇÃO: R$ 5,7 mil
1º PERIÓDICA R$ 5,2 mil
2ª PERIÓDICA: R$ R$ 5,2 mil
RECERTIFICAÇÃO: R$ 5,3 mil
TOTAL CICLO DE 3 ANOS: R$ 21,5 mil

Prius, carro
híbrido da
Toyota:
liderança
em práticas
sustentáveis
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Vista aérea
da nova
fábrica da
Toyota em
Sorocaba

ECOFACTORY É
MODELO PARA PROJETOS

A Toyota inaugurou em agosto de
2012, em Sorocaba, no interior de
São Paulo, sua primeira fábrica na
América do Sul projetada sob o
conceito Ecofactory, o mesmo utilizado na matriz japonesa. Por esse
modelo, os critérios de alto padrão
de eficiência ambiental se fundem
ao DNA Toyota de qualidade, confiabilidade e durabilidade para a
produção do Etios – primeiro veículo compacto da montadora desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. No início de 2013,
com nova etapa fabril, a Toyota
duplicou a produção do compacto,
passando de 150 para 300 unidades
por dia. A meta é chegar à fabricação de 70 mil veículos por ano.
A fábrica foi construída segundo
a metodologia Morizukuri – que,
na língua japonesa, significa “fazer
floresta”, onde a plantação de árvores nativas forma um cinturão verde
ao redor da montadora. A Toyota já
implementou esse projeto em suas
fábricas no Japão, Índia e Tailândia.
A opção por matas nativas está em
linha com as vantagens ambientais,
uma vez que elas absorvem até 30
vezes mais dióxido de carbono em
relação a um campo gramado. As
matas também ajudam a filtrar e
manter a umidade relativa do ar em
níveis adequados para a saúde.
22 ABRADIT NEWS

A preservação da área é apenas
um dos diferenciais da planta. Com
3,7 milhões de metros quadrados,
a indústria trabalha com uma metodologia que consiste em reduzir
anualmente a emissão de resíduos
gerados, compostos orgânicos voláteis (VOCs) e emissões de CO2,
(dióxido de carbono), o principal responsável pelo efeito estufa, além de
reutilização das águas pluviais.
Segundo o gerente de operações
pós-venda da Toyota, Luiz Fabiano Cristillo, o exemplo da fábrica do
Etios é um modelo a ser seguido por
toda a rede de distribuidores. “A Toyota é percebida como uma montadora
verde e trabalhamos para que isso se
estenda aos concessionários”, afirma.
Questões legais, de infraestrutura,
bem como a correta destinação de
materiais (água, óleo, graxas) resultados da atividade dos distribuidores e
a redução do consumo de água e de
energia são prioridades para a Toyota. “A concessionária precisa criar
padrões para se proteger, por exemplo, evitando multas de órgãos ambientais por problemas legais”, afirma
Cristillo. A adequação às normas do
Programa DERAP (Dealer Environmental Risk Audit Program) da Toyota é o primeiro passo para percorrer
o caminho da certificação ambiental
da ISO 14001. (RO)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Fábrica da
Toyota, em
Sorocaba
(SP): alto
padrão de
eficiência
ambiental
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OS DESAFIOS DA
GOVERNANÇA
CORPORATIVA NAS
CONCESSIONÁRIAS
Um processo de sucessão exige
das empresas planejamento
para perpetuar os negócios

O lançamento da linha Etios, um carro de entrada
competitivo, feito sob medida para atender à demanda do público brasileiro, colocou a Toyota na
rota de concorrência das quatro maiores montadoras do mundo – Fiat, Ford, GM e Volkswagen. Paralelamente, a chegada das montadoras chinesas e
o esforço das coreanas para posicionar no mercado
seus carros populares tornaram o consumidor ainda mais disputado. Essa combinação de fatores tem
motivado algumas concessionárias da rede Toyota
a encarar o desafio de mostrar aos clientes os seus
diferenciais e o custo-benefício de seus produtos.
Diante desse cenário, não é à toa que há uma preocupação das montadoras em atrair parceiros alinhados aos planos de longo prazo para crescimento
no Brasil. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, o mercado brasileiro de concessionárias é bastante pulverizado. E a gestão das empresas,
em alguns casos, ainda precisa ser profissionalizada. “As administrações são centradas na vivência
dos donos na atuação do mercado de automóveis.
Muitas decisões estratégicas estão nas cabeças dos
proprietários das concessionárias. E são decisões
ainda amparadas por intuição e não análise e planejamento”, diz o executivo Luiz Marcatti, sócio da
Mesa Corporate Governance, consultoria especializada em governança corporativa. Assim, profissionalizar a gestão, criando processos de governança
com o objetivo de perpetuar o negócio, continua
sendo o maior desafio das concessionárias brasileiras e também de companhias de outros segmentos.
As concessionárias UAB Motors, de São Paulo,
começaram a mudar seu modelo de governança
pela base. A empresa incentivou seus funcionários
a participarem de cursos de pós-graduação do Ins22 ABRADIT NEWS

per, promovidos em parceria entre a ABRADIT e a
montadora Toyota.
Após o curso, os próprios colaboradores provocaram as mudanças, como cobrança de promoção
de talentos e criação de novos planos de carreira.
“Treinamento já faz parte da cultura da Toyota,
mas intensificamos isso para concorrer de forma mais eficiente com as quatro grandes montadoras brasileiras. Corríamos o risco de perder os
bons profissionais se não nos mexêssemos”, afirma Lincoln da Cunha Pereira Filho, presidente do
conselho de administração Grupo UAB Motors.
Segundo o executivo, o grupo teve de reciclar sua
cultura, o que incluiu a realização de cursos para
que os diretores acompanhassem o ritmo de seus
funcionários formados em pós-graduação. “Hoje, o
acionista não ‘acha’ mais nada. Os processos falam
mais alto. Todas as reuniões são baseadas em fatos,
análises e modelos que nossos colaboradores aprenderam no Insper”, diz Pereira.
O processo de profissionalização continua avançando. A UAB Motors contratou a Pragmatis Consultoria para estabelecer parâmetros para que a empresa trabalhe com o orçamento base zero a partir
de 2014. Este modelo inverte a lógica tradicional
orçamentária. Os gestores analisam e questionam
detalhadamente todas as despesas da empresa, em
busca de oportunidades de redução de custos. “Isto
só foi possível porque tínhamos gestores vindos de
uma cultura universitária, capazes de entender os
benefícios da metodologia.”

SUCESSÃO

Para Luiz Marcatti, sócio da Mesa, quando se observa a divisão de preocupações das concessionárias, as
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questões relacionadas à estratégia, mídia e
entendimento do mercado estão bem atendidas nos escalões da “diretoria para baixo”.
O executivo chama atenção, porém, para
temas que envolvem os escalões da “diretoria para cima”, onde, segundo ele, é preciso
melhorar a análise de desempenho, a visão
de longo prazo e o modelo de sucessão
societária. “O mercado de automóveis faz
reuniões sobre benchmarking, lançamentos, vendas, margens, imagem, mas pouco
se fala sobre como preparar a sucessão de
seus distribuidores”, diz.
O executivo lembra que outros segmentos que também têm redes fortes
de distribuição, como a indústria de bebidas, já prepararam os caminhos para a
sucessão. “No caso da Ambev, que tinha
uma rede de distribuidores gigantes, a
consolidação foi uma estratégia. Quem
estava mais estruturado ganhou incentivos para ir às compras. Este é um caminho possível”, diz.
Outros caminhos não passam, necessariamente, pela consolidação. Consultores avaliam que, atualmente, o mercado de capitais oferece ferramentas para
as companhias planejarem um plano de
sucessão e alternativas viáveis para co-

locarem em prática um programa de expansão. O ponto de partida, em geral, é a
avaliação da organização societária e da
estrutura de capital da empresa. Às vezes, é necessário que a companhia resolva
conflitos familiares e faça acordos societários para permitir que um fundo de private equity, por exemplo, se interesse por
fazer um aporte de capital na sociedade.
Outro cenário possível é fechar um
acordo com um sócio estratégico, seja
empresa brasileira ou uma multinacional. Nessa estratégia, o fundador pode
vender parte do negócio e continuar majoritário. “Esse novo sócio deve trazer valor à empresa e colaborar no desenvolvimento de novos negócios. O importante
é ter cuidado para não se deslumbrar com
promessas de negócios futuros e acabar
vendendo barato”, avaliam os sócios Carlos Fujita e Leonardo Adriano Ribeiro
Dias, sócios da Turci Advogados. Em
todos os cenários, contudo, vale ressaltar
que a regra é olhar para dentro da empresa hoje e pensar qual é o melhor caminho
para sustentar o futuro. As lições existem
para serem seguidas e aperfeiçoadas. As
companhias só precisam estudar o que
melhor se adapta aos seus valores.

ECONOMIA E NEGÓCIOS PROTESTOS SIM, VIOLÊNCIA NÃO

Multidão foi
às ruas em
busca de
mudanças

O que esperar de 2014, ano marcado
por importantes eventos, como Copa do
Mundo, eleições e julgamento do mensalão
por GABRIEL FERREIRA
24 ABRADIT NEWS

FOTO: SHUTTERSTOCK

PROTESTOS SIM,
VIOLÊNCIA NÃO

ECONOMIA E NEGÓCIOS PROTESTOS SIM, VIOLÊNCIA NÃO

O

O cenário é de terror.
Vidraças estilhaçadas
e pedaços de madeiras
e ferro esparramam-se
pelo chão. Tetos e paredes estão despedaçados, computadores
foram roubados e os carros estão completamente destruídos. O cheiro forte da fumaça
preta provocada pelas chamas ainda arde no
nariz. É com espanto que muitos empresários
e funcionários têm encontrado concessionárias de veículos após os atos de depredação
praticados por marginais e vândalos, infiltrados nas manifestações que tomam conta do
País desde meados de junho. É difícil calcular
os prejuízos. Para piorar a situação, a economia
brasileira andou de lado em boa parte do ano,
enfraquecida pela crise internacional e pela
falta de confiança do empresariado brasileiro,
deixando dúvidas sobre o cenário para 2014.
Para quem acompanha o noticiário econômico, 2013 tem sido um ano difícil de entender. Nos primeiros meses, tudo levava a crer
que o alto endividamento da população frearia o aumento do consumo, o principal motor de crescimento da economia nos últimos
anos. Então, veio a notícia boa no segundo
trimestre: o IBGE divulgou uma expansão de
1,5% no PIB (Produto Interno Bruto), acima
do projetado por analistas, provocando uma
certa euforia no mercado. Em junho, as manifestações começaram a pipocar em todo o
País e vários setores sentiram os seus efeitos
negativos. O faturamento real dos supermercados do Estado de São Paulo, por exemplo,
caiu 4% entre maio e junho em razão do fechamento das lojas – numa tentativa dos empresários de proteger seus estabelecimentos
de saques durante os protestos mais violentos.
Em setembro, o Banco Central (BC)
reduziu sua previsão de crescimento do
PIB deste ano, de 2,7% para 2,5%. Já há
quem estime que o chamado “Pibinho”
ficará aquém de 2%, o que representa
um balde de água fria entre os que esperavam uma recuperação frente ao baixo

QUEM É O VILÃO?
Concessionárias de veículos se tornaram alvos de manifestantes durante
a onda de protestos no País. Mas, não é o papel de vilão que melhor
representa a importância dos distribuidores de automóveis na economia brasileira. Basta conferir a relevância do segmento em números:
TOTAL DE DISTRIBUIDORES 7,2 mil
EMPREGOS DIRETOS 391 mil
NÚMERO DE VEÍCULOS VENDIDOS 3,6 milhões
RECEITA ANUAL R$ 237,8 bilhões
PARTICIPAÇÃO NO PIB 5,7%

crescimento de 2012, de apenas 0,9%.
“Vivemos um momento complicado, em
que há visões muito divergentes”, avalia
Pedro Galdi, economista-chefe da consultoria SLW. “Já vivemos momentos piores, mas estamos longe do que é o ideal.”
Além do cenário econômico, as expectativas e os olhares do empresariado também estão voltados para grandes eventos
que serão realizados em 2014 no Brasil: a
Copa do Mundo, as eleições presidenciais
e o novo julgamento do mensalão. A princípio, a expectativa é que alguns fatores, como
os jogos do mundial, repercutam positivamente em alguns setores, sobretudo o de
serviços. As eleições não devem gerar grandes sobressaltos econômicos, como aconteceu às vésperas do pleito que confirmou
Lula para a presidência do País. Nenhum
dos candidatos postos até o momento é
temido pelo mercado. A grande questão é
em que ritmo acontecerá a recuperação da
economia nos Estados Unidos, e, claro, no
Brasil. “Com o mundo andando melhor,
como se espera, devemos ter um 2014 mais
tranquilo do que foi este ano”, diz Galdi.

MUDANÇA NA ROTINA

Seja como for, o próximo ano trará desafios para as concessionárias. Não há expectativa de uma nova medida do governo federal
para prorrogar a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para os automóveis. Além disso, economistas apostam
em uma alta da taxa básica de juros (Selic)
pelo governo para conter o avanço da inflação. “Isso certamente impactará os financiamentos”, afirma Galdi.
Apesar dos ataques pontuais, os protestos
podem afetar especialmente a rotina de revendedoras de veículos, encaradas como alvos
preferenciais por manifestantes mais exaltados. Mesmo concessionárias que escaparam
dos atos de depredação este ano enfrentaram
problemas. “Tivemos que cancelar um feirão,
que estava pronto para começar, e fechar uma
de nossas lojas localizada na região dos protestos, para evitar qualquer tipo de ataque”, diz o
executivo Aires Valin, da Rodobens do Rio de
Janeiro. “Registramos queda nas vendas e não
conseguimos recuperar depois”, completa.
As preocupações persistem porque ninguém sabe como os manifestantes vão reagir durante os jogos da Copa do Mundo,
às promessas de campanhas políticas e ao
resultado do novo julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Todas essas questões têm alto teor explosivo – o que pode gerar protestos mais
violentos nas cidades e, portanto, mais
prejuízos para a sociedade brasileira.
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A INTERNET
VIROU
SHOWROOM

Cerca de 90% das pessoas que pesquisam
informações sobre carros utilizam a internet.
por JULIANA RIBEIRO

Cliente 3.0:
comentários nas
redes sociais influenciam cada vez
mais os consumidores na compra
de um produto

Basta uma pesquisa em um site de busca conteúdo geral, mas, ao selecionar uma concessioná-
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ria, ele acessa as promoções e facilidades daquela unidade”, explica. A empresa não revela números, mas,
de acordo com Tassiana, o total de acessos ao portal
“aumentou exponencialmente” desde a reformulação.
Uma pesquisa realizada pela ABRADIT, em parceria com a Disal Tecnologia e BRDealer, identificou
que 90% das pessoas que pesquisam informações sobre veículos utilizam a internet. Desses, 66% tomaram
a decisão final de compra após levantamento nos sites,
enquanto 82% utilizaram a web para a coleta de dados
gerais sobre os produtos. Apesar desse diagnóstico, Osmar Lazarini, consultor de tecnologia, aponta que são
poucas as empresas que conseguem utilizar as ferramentas on-line de forma rentável. “Investir em conteúdo é
fundamental”, diz Lazzarini. “Também é preciso inserir
textos claros e objetivos, além de investir na produção
de vídeos, fotos e em serviços úteis, como ferramentas
para simulação de financiamento”, explica. O consultor ainda recomenda o uso de sistemas como o Google
Docs e Google Place, em que um mapa interativo aponta produtos e serviços próximos de onde o usuário está.

A ARTE DA SEDUÇÃO

Para o consultor de marketing digital Denis Zanini, além
do conteúdo, é primordial que o site seja atraente para o
cliente. “O site deve conter todas as informações relevantes de cada veículo, como potência do motor, rendimento e opcionais. E, ao mesmo tempo, aguçar a curiosidade”, diz. Segundo Zanini, outro diferencial é a integração
existente entre as informações postadas nos serviços on-line e aquelas prestadas pelas equipes das lojas físicas.
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da internet por um modelo de carro novo
ou usado para que centenas e centenas de
opções de ofertas de lojas, preços e diferentes atrativos surjam na tela do computador.
Se de um lado o internauta só precisa dedicar algumas horas – ou minutos – para
filtrar as melhores alternativas, de outro,
as montadores e concessionárias de veículos têm o desafio de se diferenciar nesse mundo de oportunidades de negócios.
Nesse aspecto, um dos destaques da
rede Toyota é o grupo Newland, dono da
primeira revendedora da marca japonesa
instalada em Fortaleza, no Ceará, em 1992.
Desde 1997, o grupo mantém um site atualizado, que permite aos clientes conhecer
os modelos de veículos, as promoções e
formas de pagamento. “Fizemos a primeira
reformulação em 2010 e já estamos preparando o novo site para 2014, mais alinhado
às redes sociais”, explica Tassiana Ribeiro,
coordenadora de marketing do grupo, proprietário de seis lojas.
A executiva explica que, no início, cada
loja mantinha seu próprio site. “Eles funcionavam como grandes vitrines, mas
não havia espaço para a interatividade”,
diz Tassiana. Com a criação de um portal, o conteúdo passou a ser integrado,
com informações compartilhadas e mesma linguagem. “O cliente pode acessar o

REDES SOCIAIS A INTERNET VIROU SHOWROOM

COMO SE TORNAR UM
CAMPEÃO DE BUSCA
Aparecer em destaque nos motores de
busca na internet é um dos desejos e
desafios das revendas. Medidas simples podem render bons resultados:
Invista em conteúdo útil e eficaz, usando
texto com letras legíveis e menu com informações claras para facilitar a navegação.
Utilize o SEO (Search Engine Optimization), um conjunto de técnicas que
utilizam palavras-chave para posicionar
uma ou várias páginas do site entre os
primeiros resultados de busca na internet.
Atualize constantemente o site com
fotos, vídeos, textos e depoimentos – o
Google verifica o conteúdo e compara a relevância dos dados para definir
quais sites aparecerão em destaque.
Invista na integração dos site com as redes
sociais, como Facebook, Twitter e Instagram.
Adote ferramentas mais recentes como
Google Docs, que, atualmente, é composto de um processador de texto, um
editor de apresentações, um editor de
planilhas e um editor de formulários.
Fuja das animações em Flash, que, além
de não rodarem em tablets e smartphones, não são identificadas pelo Google.

“Os funcionários das concessionárias devem estar por
dentro de tudo o que está disponível no site para prestarem informações adicionais em relação ao que o consumidor já encontrou na internet”, ressalta o consultor.
Com a integração do portal, o grupo Newland passou
a proporcionar aos clientes o agendamento on-line de
revisão, da manutenção e do test drive. Para “bombar”
a visitação, a empresa envia e-mail marketing segmentado, mantém blog e é bastante ativa nas redes sociais,
como Facebook, Twitter e Instagram. “O e-mail marketing e as ações nas redes direcionam os clientes cadastrados para ofertas específicas e novidades em nosso site”,
diz Tassiana. Com isso, a média mensal de acessos ao
portal da companhia já alcança cerca de 25 mil pessoas.
Com o avanço do número de usuários na internet,
acreditam os especialistas, será possível comprar veículos sem sair de casa, assim como já é possível fazer na
aquisição de itens como eletrônicos, livros e acessórios
de moda. “As redes sociais terão o poder de mudar o
modelo de vendas das concessionárias nas lojas físicas
nos próximos ano”, acredita Lazzarini.
Na prática, significa dizer que as concessionárias
terão que se reinventar e ser ainda mais criativas para
atrair os clientes para as lojas. “O processo de venda
no showroom como é conhecido atualmente será
minimizado, abrindo espaço para as concessionárias
potencializarem atividades como test drive, entrega técnica, serviços no pós-venda e oferta de serviços agregados, como o F&I (sigla em inglês para Financing & Insurance, que significa Financiamento e
Seguro), avalia Paulo Cézar de Araújo, executivo da
ABRADIT. Os mais criativos já deram a largada.
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INTERNACIONAL GIRO PELO MUNDO
POR

GABRIEL FERREIRA

Toyota Prius: fazendo história como
o primeiro carro que
se guia sozinho

GOOGLE

O futuro pode até não ser como o
imaginado por William Hanna e Joseph Barbera ao criarem “Os Jetsons”,
mas certamente não será menos incrível – se depender dos executivos do
Google. A empresa tem trabalhado em
uma serie de projetos para deixar a vida
das pessoas mais fácil e, claro, conectada. A invenção que já está dando o
que falar é o carro que se guia sozinho. Os testes vêm sendo realizados
em modelos da Toyota, sobretudo no
Prius. O sistema de direção autônoma
contém US$ 100 mil em equipamentos, como as antenas de radar instaladas na frente e na traseira, que criam
uma espécie de mapa tridimensional
ao redor do carro. Um computador
apura as informações com ajuda de
GPS, câmeras de vídeo, acelerômetros
e um scanner giratório instalado no
teto, que funcionam como os “olhos”
do veículo, permitindo a ele “enxergar”
objetos a uma distância de mais de 50
metros a frente, atrás ou para os lados.
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ABU DHABI

SONECA NO AEROPORTO

Não é de hoje que uma espera de conexão e o
voo cancelado atrapalham a viagem de muitas
pessoas. Pensando nisso, o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, criou o “Go Sleep”, uma espécie de cápsula
com uma cadeira que se transforma em cama.
Sua tampa é deslizante e pode se fechar total ou
parcialmente, isolando o hóspede do barulho
e da luz. O uso é pago com cartão de crédito e
custa cerca de R$ 25 por hora. Com design finlandês, o “casulo de dormir” também conta com
acesso à internet, compartimentos para trancar
a bagagem, carregador para laptops, telefones e
outros dispositivos eletrônicos.

Go Sleep: casulo
de dormir com
sofisticação em
Abu Dhabi
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MOTORISTA
ELETRÔNICO

INTERNACIONAL GIRO PELO MUNDO

NEGÓCIOS
DO BEM

MEIO
EMPRESA,
MEIO ONG

Alguns empreendedores acreditam que
é possível ir além da
teoria e desenvolveram
modelos de negócios
totalmente voltados
para o bem. Em geral, para cada produto
vendido, essas empresas doam outro igual
para pessoas pobres.
Uma das pioneiras
nesse tipo de ação
foi a fabricante americana de calçados
Toms Shoes. Para cada
modelo comprado por
um de seus clientes, a
empresa doa um par
de sapatos para crianças carentes. Desde
então muitos outros
negócios surgiram
nesse conceito, principalmente nos Estados Unidos. Há quem
venda e doe óculos,
como a Warby Paker,
barrinhas de cereais,
como a Two Degree
Foods, e até laptops, como a OLPC.
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Tom Shoes:
vendas
reforçam
responsabilidade social

APLICATIVOS

SEMPRE A MÃO

Uma das grandes sacadas dos smartphones é a praticidade possibilitada pelos aplicativos instalados nesses aparelhos. Veja alguns programinhas que podem ajudar – e
muito – a rotina do seu dia-a-dia:
GATEGURU – Concentra informações sobre voos e aeroportos no mundo todo e, em alguns casos, garante
descontos no aluguel de carros.
READABILITY – Ajuda o usuário a não se esquecer de textos pelos quais tenha se interessado, mas não pôde ler
na hora. Basta salvar e ler tudo depois, mesmo off-line.
TODOIST - Permite montar uma lista de afazeres e organizá-los por prioridades. Para ajudar a medir o impacto,
o programinha ainda gera gráficos de produtividade.
BUSINESS CARD READER – Lê cartões-de-visita e salva as
informações automaticamente, evitando que o usuário
tenha o trabalho de digitá-los em um banco de dados.

TURISMO MARATONA DE COMPRAS, COMIDAS TÍPICAS E FUTEBOL

MARATONA
DE COMPRAS,
COMIDAS
TÍPICAS E
FUTEBOL
Que futebol é a paixão nacional ninguém discute. Com a Copa
do Mundo acontecendo no Brasil, em 2014, pela primeira vez em
mais de 60 anos, não faltará gente interessada em acompanhar de
perto cada partida. Como nem só de bola rolando vive o homem,
está aí a oportunidade para os turistas conhecerem de perto a beleza, a gastronomia e a hospitalidade das cidades-sede em todo o
País nos intervalos das disputas entre as seleções do mundo inteiro.
Para quem está disposto a enfrentar uma verdadeira maratona, será
um passeio deslumbrante. Estima-se que mais de 1 milhão de turistas
estrangeiros e cerca de 3 milhões de brasileiros viajarão pelo Brasil durante os 30 dias de jogos do mundial, dispostos a desembolsar R$ 25 bilhões em despesas com hotel, alimentação, deslocamentos e diversão.
Preparamos um roteiro com dicas de passeios, gastronomia e centros de compras em cada uma das sedes para quem quiser aproveitar
ao máximo entre um apito e outro. Prepare o bolso e boa viagem!

por GABRIEL FERREIRA

BELO HORIZONTE (MG)

A capital mineira foi a primeira cidade planejada do Brasil, pensada
para espelhar grandes capitais mundiais, como Washington e Paris.
Além de uma bela arquitetura e de grandes parques, Belo Horizonte concentra lojas de grandes grifes, sobretudo no bairro arborizado
de Lourdes, um dos bairros mais charmosos e valorizados da capital
mineira. A culinária é um dos pontos fortes da capital. Além da tradicional comida mineira, é possível que, entre uma partida e outra, o
viajante se delicie em excelentes restaurantes de comida internacional
e nos muito bem falados botecos – alguns, de tão requintados, nem
mereciam ser chamados assim. Para quem gosta de história, hospedar-se em uma pousada a poucos quilômetros da capital, em cidades
como Sabará e Mariana, proporcionará uma viagem inesquecível.
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Igreja de São
Francisco de
Assis: turismo
religioso na
capital mineira

A realização
do mundial
de futebol
no Brasil pode
ser uma
excelente
oportunidade
para conhecer
o que há
de melhor
no turismo
nacional

TURISMO MARATONA DE COMPRAS, COMIDAS TÍPICAS E FUTEBOL

BRASÍLIA (DF)

Quem vai à capital do País assistir a pelo menos um dos sete jogos programados para acontecerem lá, deve explorar a cidade muito além dos
traços do arquiteto Oscar Niemayer. Para começar, a cidade oferece incríveis opções de hospedagem, sobretudo nas proximidades do Palácio
da Alvorada, onde há até a opção de se aproveitar os dias em um resort à
beira do Lago Paranoá. Essa mesma região também é muito bem servida
de bares e restaurantes, que, à noite, se transformam em centros de badalação. Escolher as melhores opções não será tarefa fácil, já que várias das
casas mais sofisticadas do país têm uma filial no planalto central.

Ponte
Juscelino
Kubitschek,
no Lago
Paranoá:
clima de
badalação

CURITIBA (PR)

Curitiba é uma cidade conhecida por seu
sistema de transporte eficiente e sua arquitetura charmosa, simbolizada pela Ópera
de Arame, construída em estrutura tubular
e teto de policarboneto transparente. Era o
local onde funcionava uma antiga pedreira e
de onde é possível apreciar a mata nativa, um
lago com carpas, uma cascata de 10 metros e
várias espécies de aves. Para ficar na cidade,
uma das recomendações é o bairro do Batel. Além de concentrar os melhores hotéis,
apresenta uma rica variedade de restaurantes
a poucos minutos do estádio da Arena da Baixada, especializados em comidas de diversas
nacionalidades, como as cozinhas húngara,
polonesa e italiana. Um passeio pelo bairro
de Santa Felicidade garante a descoberta de
excelentes restaurantes.

Jardim Botânico
Chapada dos
Guimarães:
cachoeiras e
paisagens de
tirar o fôlego

CUIABÁ (MT)

Os rios do Pantanal não são os únicos encantos para quem gosta de pescar. Cerca de 70 quilômetros da capital matogrossense está a Chapada
dos Guimarães, com seus mais de 40 sítios arqueológicos e – pasmém
– 487 cachoeiras. Quem resolver ficar em Cuiabá, poderá se hospedar
em vários hotéis de ecoturismo espalhados pela região. Uma das boas
opções é o bairro Jardim das Américas, que concentra alguns dos prédios e mansões mais bonitos da cidade. Aproveite a estadia para visitar
um dos rodízios de peixe e conhecer os sabores da região.
Praia do
Futuro: sol
durante o
dia, forró e
peixada à noite

FORTALEZA (CE)

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Fortaleza foi a cidade que mais recebeu torcedores estrangeiros durante a Copa das
Confederações, em junho deste ano. Com uma rede hoteleira bastante diversificada, a cidade, que receberá o segundo jogo da seleção
brasileira, oferece várias opções em hotéis butique e pousadas de
luxo. A Praia do Futuro é especialmente recomendada para quem
gosta de vida agitada. É famosa por sua comida típica, como caranguejos e cozido de peixe, chamado peixada, e músicas ao vivo, com
jazz, blue, MPB e, claro, os shows de bandas de forró.
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Praia Areia
Preta: o
point de
Natal

Teatro Municipal:
construído durante
a época dos barões
da borracha

NATAL (RN)

No auge do ciclo da borracha, Manaus
era tão imponente que ficou conhecida
como a Paris brasileira, o que se reflete
até hoje em passeios obrigatórios, como
a visita ao Teatro Municipal. Hoje, os melhores hotéis estão concentrados nas margens do Rio Negro, na região conhecida
como Praia Negra. Existem boas opções
para apreciar a gastronomia no entorno,
mas uma boa sugestão é se deslocar até os
bairros Vieralves e Adrianópolis, onde estão localizados alguns dos melhores bares
e restaurantes da cidade. Para quem quer
mais emoção do que simplesmente ver a
bola rolando, o ideal é ficar hospedado em
um dos hotéis no meio da mata, mais distantes da capital, mas que proporcionam
um contato mais íntimo com a natureza.
Parque
Moinho
de Vento:
inverno
rigoroso

PORTO ALEGRE (RS)

Durante o período da Copa, será possível
aproveitar o começo do inverno gaúcho, famoso por suas temperaturas rigorosas. Conhecida pela riqueza em patrimônios culturais, a cidade é especialmente recomendada
para quem gosta de apreciar monumentos
e museus. O bairro Moinhos de Vento é a
indicação perfeita para quem quer praticidade e conforto, pois, além de excelentes
hotéis, reúne ótimos restaurantes, casas noturnas e lojas de grandes grifes nacionais
e internacionais. Para quem prefere mais
sossego, uma boa opção é se hospedar nas
requintadas pousadas da Serra Gaúcha, em
cidades como Gramado e Bento Gonçalves,
e ir para a capital apenas na hora dos jogos.
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RECIFE (PE)

Igreja
Santo
Antonio
do Carmo,
em Olinda:
passeio
culturalreligioso

A cidade de Recife reúne tradição e preservação histórica com muita modernidade. Com
diversos hotéis considerados cinco estrelas,
a Avenida Boa Viagem,
na orla da praia de
mesmo nome, é a mais
indicada tanto para a
hospedagem como para quem quer comer bem, em alguns dos melhores restaurantes da cidade. Nas horas livres, um passeio obrigatório é a
vizinha Olinda, que disputa com a capital o posto de cidade com a mais
bela herança cultural, desde que deixou de ser a Capital da Província,
em 1837. Alguns dos velhos sobrados ainda preservam dobradiças de
bronze e as igrejas ostentam dobradiças de prata e chaves fundidas em
ouro. Para quem tiver um pouquinho mais de tempo disponível até o
próximo jogo, dar uma esticadinha até Porto de Galinhas, distante 70
quilômetros da capital, é a pedida certa.

RIO DE
JANEIRO
(RJ)

Indiscutivelmente,
não é só porque a
cidade vai receber a
final da competição
que o Rio de Janeiro
é parada obrigatóBairro de Santa Teresa:
opção encantadora para
ria no roteiro para a
conhecer a cidade
Copa. A cidade faz
jus à fama mundial de um dos melhores pontos turísticos do planeta.
O bairro de Santa Teresa oferece os pequenos hotéis e pousadas mais
charmosos da cidade e é o destino ideal para quem quer aproveitar as
belezas da cidade e evitar a “muvuca” natural dos grandes eventos. Para
comer bem, o difícil é escolher. Tanto em Santa Teresa, como nos tradicionais bairros de Ipanema, Leblon e Copacabana, é possível ser – muito bem – servido em alguns dos restaurantes mais disputados do país.
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MANAUS (AM)

Quem vai assistir qualquer um dos quatro
jogos que acontecerão
na capital potiguar não
pode deixar de visitar
a região da Praia de
Areia Preta. Além das
belezas naturais, com
uma inigualável vista
do oceano e uma areia com uma coloração bastante diferente, os prédios
que acompanham a orla estão entre os mais luxuosos do Estado. É no entorno dessa praia que muitos políticos e artistas mantêm suas casas. Também é lá que se encontram as casas noturnas e os restaurantes mais disputados da cidade. A hospedagem mais indicada é no próprio bairro da Areia
Preta ou em um dos imensos resorts localizados no entorno de Natal.

TURISMO MARATONA DE COMPRAS, COMIDAS TÍPICAS E FUTEBOL

SÃO PAULO (SP)

Ruas das Portas
do Carmo:
charme no
Centro Histórico
de Salvador

Para compras, São Paulo é uma das melhores opções entre as cidades-sede da Copa. A Rua Oscar Freire, que já foi eleita uma das
oito ruas mais luxuosas do mundo, é o símbolo mais pujante da riqueza da cidade. Com cerca de 2.600 metros de extensão e com
ruas vicinais como a Alameda Lorena e a Haddock Lobo, reúne algumas das grifes mais caras e famosas do Brasil e do mundo, como
Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo e Bulgari. Mesmo longe do
estádio onde se realizarão os jogos, em Itaquera, a Oscar Freire está
bem próxima à Avenida Paulista, uma das mais movimentadas da
cidade, e perto de hotéis confortáveis e alguns dos melhores restaurantes do País, reconhecidos internacionalmente por sua excelência. Vale a pena se hospedar na região, mesmo que isso signifique
ter que sair algumas horas antes para chegar cedinho ao estádio.

SALVADOR (BA)

Hoje, não faltam opções de requinte para quem quer aproveitar
alguns dias em Salvador. Até mesmo o tradicional bairro do Pelourinho, tombado pela Unesco e símbolo histórico da região, possuiu
opções de hospedagem de luxo, com hotéis e pousadas que surgiram
no bairro após um processo de revitalização. Além disso, Salvador
é famosa por sua rede gastronômica completa e diversificada. Após
os jogos, uma boa forma de comemorar o resultado das partidas são
os restaurantes localizados no polo gastronômico da Bahia Marina. Criada em 1990, é hoje um centro de lazer náutico, atendendo a
crescente demanda de navegadores que não contam com vagas suficientes em Salvador para atracação e manutenção de suas embarcações. No espaço, acontecem grandes eventos musicais, como o show
memorável do tenor italiano Luciano Pavarotti, realizado em 2000.

Educação Executiva
PROGRAMAS CUSTOMIZADOS PARA EMPRESAS

Conhecimento aplicado a sua organização

Programas únicos e exclusivos.

CURSOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO

Conhecimento aplicado a sua carreira
Turmas de 2014 disponíveis no site.

www.insper.edu.br/educacao-executiva

NOCAN – Núcleo de Orientação
ao Candidato: (11) 4504-2400

Centro Histórico
da cidade: passeio
obrigatório

PALAVRA DO CLIENTE STEFANUS SANTANA

CONFIÁVEL, ROBUSTO
E EXCELENTE
CUSTO BENEFÍCIO

Stefanus
Santana, com
um modelo
Hilux SW4,
da Toyota

Stefanus Santana Comprei o primeiro
Corolla para minha mãe, em 2001, porque
ouvi falar muito bem sobre o carro japonês.

ABRADIT O QUE MAIS O IMPRESSIONOU NA VISITA À CONCESSIONÁRIA PARA ESCOLHER SEU
CARRO?

Stefanus Santana Fui muito bem acolhido na agência da Nippokar, em Campinas. O vendedor me atendeu muito bem e
fez uma excelente apresentação do veiculo.
ABRADIT QUANTOS E QUAIS CARROS VOCÊ JÁ
COMPROU DA TOYOTA E O QUE O MANTÉM
FIEL À MARCA?

Stefanus Santana Minha mãe já está no
quarto Corolla, minha irmã no segundo e eu
já tive uma Fielder, duas Hilux e duas SW4.
Nos últimos anos, compramos 10 veículos
da marca. Há outros quatro Toyota na famí36 ABRADIT NEWS

lia. O que nos mantêm fiel à marca é a qualidade do veículo, associado ao baixo custo das revisões, assim como o atendimento excelente
dos funcionários da Nippokar. Além disso, o veículo não apresenta
problemas, é muito confiáve.
ABRADIT NA SUA OPINIÃO, QUAIS MUDANÇAS REALIZADAS PELA MONTADORA E NAS CONCESSIONÁRIAS DA REDE NOS ÚLTIMOS ANOS FORAM AS MAIS SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO A ATENDIMENTO E AOS SERVIÇOS DE PÓS-VENDA?

Stefanus Santana Como o carro é uma ferramenta de trabalho, um ponto muito importante é a revisão. A possibilidade
do agendamento de horários para entrada e retirada do veículo
é bastante relevante para o planejamento do dia-a-dia. Também destaco a seriedade com que os horários são rigorosamente cumpridos.
ABRADIT QUAIS DIFERENCIAIS DA MARCA TOYOTA E DO ATENDIMENTO
DA REDE VOCÊ DESTACARIA EM RELAÇÃO AOS DOS DEMAIS CONCORRENTES?

Stefanus Santana A confiança no produto. O veiculo é forte,
robusto. Um dos pontos que mais defendo é a relação custo e benefício da manutenção. As revisões são tabeladas, sem surpresa.
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ABRADIT O QUE TE LEVOU A COMPRAR UM VEÍCULO TOYOTA PELA PRIMEIRA VEZ?

“O Elevador mais confiavel
´ do mundo, desde 1925”

O Elevador
recomendado pela

www.rotarylift.com.br
Tel: (12) 3938.9065 / (11) 97600.7083

Descubra o universo
www.vsgdover.com

ARTE E ENTRETENIMENTO ABRADIT RECOMENDA
POR FELIPE PERRELLA

Tree Hotel, na
Suécia: casas
suspensas
no meio da
floresta

Uma brincadeira de infância se transformou
em uma proposta exclusiva. O Tree Hotel, localizado em uma floresta de pinheiros em uma
pequena vila na Suécia, é um hotel para os hóspedes que buscam criatividade. Projetadas por
arquitetos renomados, as casas suspensas se
transformam em quartos exclusivos e com formatos curiosos – como um ninho de pássaros,
um disco voador ou uma espécie de cubo espelhado. Reservas em http://www.treehotel.se/.

Dinner in
the Sky, em
Bruxelas: jantar
nas alturas a
partir de R$ 20
mil por pessoa
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UVAS EXCLUSIVAS
Uma edição limitada a seis garrafas
de Don Melchor na versão de 1,5 l,
com o ícone cabernet sauvignon do
Chile, será dedicada a colecionadores no Brasil. Com a safra 2008, uma
das mais premiadas mundialmente,
o rótulo é apontado por muitos especialistas como o melhor cabernet
sauvignon produzido no Chile. É o
único com 22 safras premiadas e
reconhecidas mundialmente por
críticos, enólogos e sommeliers.

JANTAR NAS ALTURAS
Bruxelas, na Bélgica, é cenário para
uma das experiências mais inusitadas.
Já pensou em fazer uma refeição a 46m
de altura no céu? O Dinner In The Sky
é a pedida certa para isso. A mesa e as
cadeiras foram projetadas para serem
elevadas por um guindaste. O restaurante reúne grandes chefs europeus e
serve jantar a um custo de R$ 20 mil
por pessoa. Para os mais românticos,
é possível realizar seu próprio casamento em uma incrível cerimônia.
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DIVERSÃO
NA ÁRVORE

ARTE E ENTRETENIMENTO ABRADIT RECOMENDA
POR FELIPE PERRELLA

Caviar Almas: iguaria
mais cara do mundo

Casapueblo, do poeta
Vilaró, no Uruguai:
combinação de arte,
poesia e natureza

IGUARIA GASTRONÔMICA

Já imaginou desembolsar R$ 54 mil para saborear uma porção de caviar? O caviar Almas tem sido
apontado como a iguaria mais cara do mundo. O
produto feito no Irã é valorizado, principalmente,
pela sua tonalidade clara, uma raridade, ao contrário dos concorrentes, que são negros e frequentemente comercializados no mercado. O caviar
Almas vem de um peixe iraniano “Beluga”, encontrado em águas mais límpidas do Mar Cáspio.

ARTE EM PUNTA
Punta del Este, no Uruguai, não é apenas
um roteiro de badalações. O balneário
também oferece passeios e recantos
culturais incríveis. A Casapueblo, do
poeta Carlos Paez Vilaró, um dos poucos
artistas latino-americanos vivos, é um
convívio entre as belezas da arte cultuadas pelo amor incansável do artista pela
natureza. Não deixe de desfrutar o por
do sol diariamente acompanhado de um
poema do artista. Outro passeio garantido é o Museu Ralli, localizado no bairro
Beverly Hills, que reúne obras do catalão
Salvador Dalí e do colombiano Fernando
Botero. Com uma filosofia anticomercial, o Ralli não possui cafeteria nem loja
de souvenires. Mas, os visitantes podem
filmar e fotografar o que quiserem.

NOS TRILHOS

O Royal Scotsman é sem dúvida
uma programação imperdível
para quem pretende se aventurar
em um passeio de trem pelas famosas Highlands escocesas, consideradas um dos cenários mais
lindos e surpreendentes da Europa. O passeio pode durar até oito
noites e reúne um roteiro único
revelando traços culturais. Dentro
do trem, uma taça de champanhe brinda a bela viagem a todos
participantes, que é acompanhada de bebidas exclusivas e
pratos feitos por chefs estrelados
pelo Guia Michellin. O ticket para
vivenciar esta experiência custa
a partir de R$ 8 mil por pessoa.
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Royal
Scotsman,
no Reino
Unido: viagem
acompanhada
de champanhe
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SAFETYCAR

BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TODOS OS PROCESSOS
Nossa preocupação é a sua segurança e por isso blindamos todos os
veículos com a mais alta tecnologia do mercado, e com produtos
reconhecidos mundialmente por sua qualidade, durabilidade e eﬁcácia,
como: G&E, Bayer, Akzo Nobel, Gerdau, Acesita e 3M. Tudo isso para
garantir aos nossos clientes total tranquilidade ao dirigir o seu carro.
A SAFETY CAR é regulamentada pelo Ministério da Defesa / Exército
Brasileiro, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e pelo
CREA, o que prova nossa seriedade e comprometimento com a sua
segurança. Contamos com um centro técnico completo e preparado para
atender a diversos tipos de serviços de blindagens e manutenção. Além
disso, nossos proﬁssionais são altamente capacitados e empenhados para
uma montagem perfeita e checagem detalhada de todos os itens de
segurança que compõem uma blindagem.
A excelência e soﬁsticação de nossos serviços conquistam a conﬁança de
todos os clientes, e por isso a SAFETY CAR tem se posicionado, dia após
dia, como uma das melhores blindadoras do país.

CREA-SP

