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começou com uma boa notícia.
Ou melhor, com muito mais notícia e informação. Isso porque
uma nova fórmula de comunicação entre a ABRADIT
e os concessionários nasce este ano com o objetivo de dar
mais visibilidade para novos e potenciais parceiros.
A ABRADIT NEWS, que já existia na versão online,
agora passa ser impressa trimestralmente, além de
um anuário como edição especial, que será publicado
em novembro.
A primeira edição dessa nova fase traz como matéria de capa um tema de grande interesse às empresas: o
customer care. Assunto que ganha força com as grandes
mudanças no consumo, que tem exigido das marcas mais
qualidade nos produtos e serviços oferecidos. Principalmente, porque transformou-se em peça-chave para as
marcas, já que os consumidores tem desempenhado papel fundamental na formação da imagem destas. Por isso,
é de grande importância que as empresas tenham como
foco, ações voltadas para garantir a satisfação de seus
clientes. Como, por exemplo, revisões de pré e pós-férias,
outro assunto abordado nesta ABRADIT NEWS.
Outro fator que promete balançar o mercado em 2014,
e que você confere nas próximas páginas, é a Copa do
Mundo e o calendário atípico, com bem menos dias úteis
em relação aos anos anteriores. Por isso, agora é hora de
buscar alternativas e se programar para que os negócios
não sejam prejudicados e, assim, reverter a previsão de
parte do mercado automobilístico.
Tecnologia e inovação também são temas dessa edição, que traz as grandes novidades em conectividade já
existentes e aquelas que ainda não foram lançadas no
mercado. Tudo para tornar a vida dos motoristas mais
fácil e interativa. Para os viajantes, uma reportagem especial, sobre turismo off road, traz dicas de como utilizar o
4X4 e os melhores roteiros para quem quer se aventurar.
Além disso, separamos novidades de entretenimento,
tecnologia, mercado, cultura e gastronomia e, claro, da
ABRADIT, tudo para você ficar por dentro do que acontece por aqui e no Mundo.
Boa leitura!

Equipe ABRADIT
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CONVENÇÃO ABRADIT UNE REDE E
OFERECE OPORTUNIDADES AOS PARCEIROS.
Evento tradicional, a Convenção ABRADIT, foi um grande sucesso em sua edição 2013, que ocorreu no dia 28
de novembro, no hotel Sheraton WTC, em São Paulo
(SP) e reuniu mais de 400 pessoas. “O objetivo dessa
convenção além de realizar a assembleia anual para
prestação de contas e apresentação de novos projetos
e do que foi realizado durante o ano é também confraternizar com toda a rede Toyota”, explica Paulo Cezar
Araújo, Diretor Executivo da ABRADIT. Desde 2012 o
evento passou a contar com um espaço para exposição
de serviços e produtos de parceiros e fornecedores da
Rede. “Temos estandes para as empresas, parceiras
da ABRADIT, exibirem seus produtos e serviços, o que
torna o encontro uma ótima oportunidade de gerar
negócios,” completa Rogério Gonzaga, Diretor de
Pós-Venda e Parcerias Estratégicas da ABRADIT.
A associação procura sempre trazer conteúdo interessante e inovador para os workshops realizados
no período da manhã: a última edição contou com
a palestra do vice-presidente da Toyota, Luiz Carlos
Andrade Junior, que ministrou o workshop “Criando
vantagem competitiva na Era Digital”, e com o especialista em inovação: Silvio Meira. “Tratamos de temas
atuais que tem impacto direto nos negócios da rede
Toyota, desde ferramentas de gestão, até problemas
enfrentados com relação ao Direito do Consumidor ou
logística, por exemplo,” ressalta Paulo Cezar. O encerramento contou com o elogiado e aplaudido show
de Paula Lima que colocou toda a Rede para dançar.
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ABRADIT LANÇA NOVO
PORTAL E REVISTA
IMPRESSA TRIMESTRAL
A ABRADIT tem duas novidades em seus canais de
comunicação com a Rede. A
primeira delas acontece na
ABRADIT NEWS que deixa
de ser somente eletrônica e
passa a contar com edições
impressas trimestrais. De
acordo com o Coordenador
de Vendas e Pós-Vendas da
associação, Reinaldo Costa, os
temas abordados passam a ser
mais abrangentes: “Além de
assuntos gerais da ABRADIT,
focaremos também na área
de vendas e pós-venda das
concessionárias e na promoção de novas parcerias com
fornecedores de produtos
para a rede Toyota”. Além
da publicação, a ABRADIT
lançará também no final de
março, um novo portal, que
dará visibilidade aos parceiros
recomendados ABRADIT. “No
novo portal, nossos concessionários poderão encontrar
várias oportunidades de
negócio envolvendo nossos
parceiros”, finaliza Costa.

CO

CAFÉ
COM LEITE

QUEIJO
COM GOIABADA

QUANDO A PARCERIA
É BOA, O NEGÓCIO
VIRA SUCESSO
O Programa de Parcerias Estratégicas da Abradit/Redit foi criado para identificar
oportunidades e trazer mais vantagem competitiva às Concessionárias.
Investindo no relacionamento com fornecedores de insumos,
equipamentos, acessórios e prestadores de serviços em geral, o
Programa de Parcerias Estratégicas da Abradit/Redit contribui para
padronizar a qualidade, analisando sinergias e absorvendo custos.
Esta é mais uma dobradinha entre a Abradit e as Concessionárias,
com o objetivo de dar aquela força para a Rede Toyota.

CHÁ
COM BOLACHA

PIPOCA COM
REFRIGERANTE

Para ser um fornecedor parceiro do programa, acesse

WWW.ABRADIT.ORG.BR

NOTAS ABRADIT

PROGRAMA DE PARCERIAS
PASSA POR RENOVAÇÃO.

NOVA GERAÇÃO DO
SIMA PERMITE
MELHOR ANÁLISE
DE MERCADO

Com o intuito de buscar
melhorias nas ferramentas
de apoio à Rede Toyota, está
disponível desde o final de
janeiro uma nova geração do
SIMA, o Sistema de Informação de Mercado da ABRADIT.
Criado em 2009, ele pode
ser acessado através do site
da associação e registrou
um recorde de usuários no
ano passado: a ferramenta
recebeu mais de 7.000 visitas.
Dentre as novidades do
SIMA, destaca-se a tela mais
amigável e de fácil navegação e um mural de avisos.
O SIMA possibilita que os
concessionários façam uma
análise completa das vendas,
por meio de emplacamentos
diários de novos modelos. Há
ainda um espaço para Vendas
Diretas, onde a consulta
passou a ser separada por
‘Resultados’ e ‘Participação’.
Para acessar o sistema é preciso que o usuário se cadastre
junto à ABRADIT. O SIMA
pode ser acessado, por meio
do site www.abradit.org.br.
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Disposta a encontrar novas possibilidades de negócio para
as concessionárias da rede Toyota, a ABRADIT criou um novo
programa de parcerias.
A busca por parcerias consistentes e eficazes ganhou um novo
direcionamento no final do ano passado, fortalecida pela criação
de uma Nova Diretoria, atualmente sob a responsabilidade de
Rogério Gonzaga e destinada, exclusivamente, ao pós-venda e
parcerias estratégicas. “A ideia é bem simples, enquanto negociamos como associação, aumentamos nossa força e volume de
negócios. Assim, conseguimos estabelecer condições mais favoráveis para toda a Rede”, explica Gonzaga. Outra contribuição
da Nova Diretoria e do Programa é que ao trabalhar em alinhamento com a Toyota torna-se mais fácil estabelecer parcerias e
fornecedores com o padrão de qualidade exigido pela montadora. “Conseguimos negociar com grandes empresas e grupos
e estabelecer parcerias com semelhantes condições comerciais
para todas as Concessionárias”, complementa.
Para a ABRADIT, as parcerias existentes até o momento, apesar de eficazes não atendiam a real demanda da Rede Toyota: “Com o novo programa de parcerias, passaremos a oferecer uma lista de possíveis
parceiros, recomendados tanto por nós como pela Toyota,
com excelentes condições comerciais”, acrescenta o Diretor.
Ganham os fornecedores que conseguem maior visibilidade
e também oferecer seus serviços e produtos para toda a Rede
Toyota, ganham as Concessionárias por poderem contar com
novos parceiros, com qualidade reconhecida pela montadora
e associação e também com melhores condições comerciais
do que se fizessem negociações isoladas.
O Programa, que já mostra seus primeiros frutos, trará uma
lista de empresas conveniadas à ABRADIT que possam fornecer serviços às Concessionárias ou até mesmo ferramentas para
realização de manutenções específicas dentro das oficinas.
Para reforçar essa parceria e deixar Concessionários e fornecedores mais próximos, além dos acordos firmados, a ABRADIT
criou um novo portal, voltado para o Programa. Com ele, os
Concessionários vão poder ter acesso direto às condições comerciais, tabela de preços, características dos produtos e serviços de cada parceiro e também receber regularmente informações sobre promoções, lançamentos e novidades.
O portal foi construído para que cada parceiro tenha sua página e possa administrar diretamente seu conteúdo, tornando mais
ágil e rápida qualquer atualização. A ABRADIT fará a gestão do
conteúdo e vai zelar para que a Rede Toyota tenha os melhores
produtos e serviços com excelentes condições comerciais.
“O objetivo é desenvolver ações específicas e identificar
oportunidades para o negócio e boas práticas do mercado”,
reforça Gonzaga.
A ABRADIT espera proporcionar vantagem competitiva
aos concessionários, além de contribuir para o processo de
padronização de serviços e qualidade dentro da rede. Entre
os parceiros fechados ou em negociação, até o fechamento
desta edição, estão Concept Blindagens, Cosan/Mobil, Wings, Rotary Lift, STP, Interozone, Incospray, Snap-on, Jemima
Uniformes e Vida & Invest.

FOTO: SHUTTERSTOCK

REVISÕES PRÉ E PÓS-FÉRIAS
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TODO
CUIDADO
É POUCO
ANTES E
DEPOIS DE
VIAJAR
REVISÕES PÓS E PRÉ-FÉRIAS GARANTEM
MAIS SEGURANÇA AOS CLIENTES DURANTE O
MOMENTO DE DESCANSO AO LADO DA
FAMÍLIA, ALÉM DE GERAR RECEITA
PARA OS NEGÓCIOS.
por RICARDO FERNANDES
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ol na praia ou friozinho na montanha.
O destino não importa. Seja qual for a
programação das férias ou do feriado
prolongado, é preciso lembrar ao cliente, que para chegar lá, o carro deve estar
nas mais perfeitas condições. Mais do
que isso, voltar à rotina também exige
cuidados especiais. Para isso, uma revisão antes e outra depois da viagem é
fundamental para que o motorista não
fique na mão no momento que mais
precisar do automóvel. Oferecer este
tipo de serviço garante mais do que
tranquilidade ao cliente, gera receitas
e novas oportunidades de negócio ao
concessionário. “O primeiro fator que
justifica a revisão é a segurança, afinal
a pessoa coloca toda a família dentro de
um veículo e precisa zelar por ela”, afirma o Gerente de Relacionamento com
o Cliente da Toyota, Ronaldo Ramada.
O que muitas pessoas não sabem é que
esse cuidado com o carro depois de qualquer viagem também é fundamental para
manter o veículo em condições para o
uso diário. Oferecer revisões completas
dentro da concessionária garante mais
segurança ao cliente, que reconhece a
qualidade do serviço oferecido, que vai
muito além de uma simples verificação na água, no óleo ou na pressão dos
pneus. É possível oferecer uma série de
serviços, que vão da manutenção mecânica até a higienização do automóvel.
“O jogo de pneus é o primeiro item a ser
revisado. São eles que mantém o contato do veículo com o asfalto. E não basta
verificar se estão gastos ou com bolhas,
mas também a geometria deles”, explica
Ramada. Ele se refere ao alinhamento e
balanceamento, dois ajustes esquecidos
por boa parte dos motoristas brasileiros.
Quem explica a complexidade do assunto é Daniel Oppenheim, diretor comercial da fabricante de máquina para
oficina Snap-On: “Como se costuma an12 ABRADIT NEWS

dar dentro da cidade, o desbalanceamento e o desalinhamento não são tão percebidos. Dificilmente o motorista nota em
velocidades baixas. Ele começa a sentir
esses sintomas, do volante puxando para
um lado, para o outro ou trepidando, a partir de 90 km/h. Ou seja, somente quando
ele já está na estrada ou numa via mais
rápida”. A direção puxando para os lados
é apenas um dos sintomas de um carro
desalinhado, que também ocasiona um
desgaste desequilibrado entre os pneus,
força a suspensão a trabalhar sobre uma
pressão maior, além de causar barulhos
incômodos em velocidades mais altas.
O especialista dá ainda outra sugestão: indique sempre o alinhamento das
quatro rodas. “Fazer o serviço apenas
nas rodas dianteiras é como se não tivesse feito nada”, explica Daniel. Engana-se
ainda quem pensa que alinhamento e balanceamento sejam recursos necessários
apenas antes da viagem. “Normalmente,
a maioria das estradas têm buracos e pedras, que podem causar desalinhamento.
Sem contar que boa parte dos motoristas
pegam também estradas de terra desconhecidas, o que aumenta ainda mais a
chance de se deparar com um buraco”,
conta Daniel. Vale ressaltar que o prejuízo pode chegar ao bolso do cliente, já
que um carro desalinhado pode diminuir
em até 10 mil quilômetros a vida útil de
um pneu. Além disso, executar o serviço
com uma pessoa não credenciada pode
aumentar ainda mais o prejuízo. Por isso,
o cliente tende a se sentir mais à vontade
a fazer o serviço em uma concessionária.
Outro ponto importante sobre os
pneus, que vale ser lembrado aos clientes, é a manutenção da calibragem, sempre indicada pelo fabricante, que varia
de acordo com modelo e tamanho de

O PRIMEIRO FATOR QUE
JUSTIFICA A REVISÃO É A
SEGURANÇA DO CLIENTE

cada pneu. A orientação de especialistas é que ela seja conferida semanalmente, antes e depois de uma viagem.
Depois de verificar o alinhamento do
automóvel, é preciso fazer uma revisão de motor e freio, conforme explica
Ramada: “É necessário analisar os fluídos de freio, que são absorvidos com
o tempo. Depois, o motorista precisa
estar atento ao óleo do motor, além de
conferir o nível do reservatório de água”.

Uma boa recomendação ao cliente, é
lembrá-lo de estar atento ao comportamento do freio. Caso apresente trepidações no pedal, que também pode estar
duro, ou com baixa eficiência. Nesses
casos, será necessária uma análise minuciosa. Outro item debaixo do capô
que exige atenção total é a correia dentada do motor. A troca é indicada pela
maioria dos fabricantes a cada 50 mil
quilômetros rodados, mas uma verificação a cada 15 mil quilômetros pode
apontar a necessidade da troca por conta
de um desgaste prematuro. Por que dar
tanta atenção para ela? O rompimento desta peça pode até fundir o motor.
No sistema de arrefecimento é preciso estar atento ao líquido do radiador,
além da válvula termostática, da bomba
d’água, da ventoinha e dos marcadores
de temperatura do painel. “Tudo isso
evitará uma surpresa desagradável na
estrada ou quando o cliente voltar das
férias”, lembra Ramada. Uma checagem
no sistema elétrico também é válida
para que o motorista se certifique de
que todos os faróis, lanternas e piscas
estejam funcionando perfeitamente. Em

alguns casos, um minúsculo fusível ou
lâmpada queimada podem não acionar
algum dos dispositivos, o que gera um
grande risco em rodovias e também na
cidade em uma simples troca de faixa.

PELA BOA QUALIDADE DO AR

Nem só de itens mecânicos se faz uma
revisão depois da viagem de férias. Também é preciso zelar pelo conforto e bem-estar de quem estará a bordo do veículo
com uma higienização, também oferecida nas Concessionárias. Um dos sistemas
mais modernos para manter um ar de
qualidade para os ocupantes é a oxi-sanitização, ou a sanitização por meio do ozônio, conforme explica o diretor administrativo da Interozone, Nivaldo Benassi:
“O ozônio é um oxidante muito forte.
Ele surge quando a molécula de oxigênio
é quebrada em duas moléculas negativas.
Ele oxida partículas de fungos e bactérias
que possam estar dentro do automóvel”.
Segundo o especialista, odores vindos
de restos de alimentos ou do transporte de animais são facilmente removidos
com o serviço. A recomendação é que
o tratamento seja feito num período

PENSOU EM

AUMENTAR A RECEITA
POR VEÍCULO VENDIDO ?
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&

imento

TEMOS A SOLUÇÃO EM

SEGURO E FINANCIAMENTO.
LIGUE: 11 2372-1693 OU 2385-3741

www.vidainvest.net
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Snap-on, STP e Interozone, são
parceiras recomendadas pela
ABRADIT. Caso você não conheça esses e outros serviços
e produtos, visite o portal de
parcerias ABRADIT abradit.org.br.
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de até 180 dias, de acordo com o uso
do veículo. “O processo retira todo o
odor deixado por alimentos que caíram
dentro do veículo, por exemplo”, explica
Benassi. Segundo ele, o processo leva 40
minutos para ser realizado com uma máquina específica, colocada nos pés do passageiro, onde há as saídas de circulação do
ar-condicionado.
Já, se o cheiro ruim passou, mas as manchas continuaram nos bancos, uma boa opção para o cliente são os produtos da STP,
conforme explica o diretor comercial da
empresa, Fernando Gavioli. “Existem itens
que ajudam bastante após as viagens de férias, de uso corretivo. Um deles é a espuma
que remove vestígios de alimentos, vômitos
de criança ou sujeira de cachorros”, explica.
Para o bom funcionamento do produto,
porém, é necessário fazer um tratamento
preventivo, com hidratantes que mantém
os bancos de couro do automóvel. Há
também silicone para proteger o painel de
arranhões ou sujeiras indesejadas durante
uma viagem. Além de limpeza, os “cosméticos automotivos” também atuam na área
de segurança, como os xampus específicos
para limpeza dos vidros. “Funciona como
uma limpeza preventiva dos vidros e também como ação corretiva. Pois ele faz com
que as palhetas funcionem perfeitamente
durante uma chuva mais forte, e também
voltam ao seu estado de maciez, sem que
marquem o vidro, o que acontece quando elas estão ressecadas”, explica Gavioli.
Por mais que pareça claro, nem todas as
pessoas sabem encontrar o lugar certo para
realizar o serviço de revisão antes e depois
das férias. É preciso orientá-las. “Ao optar
pela rede autorizada Toyota, o cliente tem
a garantia de ser atendido dentro dos padrões de qualidade exigidos pela fábrica,
com o fornecimento de equipamentos
genuínos, mão de obra qualificada, garantia do serviço e a confiança em manter a originalidade do veículo”, finaliza
Ramada. Indicar uma revisão geral no
automóvel nunca é demais. Seja antes
ou depois da viagem das férias, é sempre bom ressaltar aos consumidores que
mantenham o carro sempre em dia. Cliente, família e os veículos agradecem.

CAPA FÓRMULA DO PÓS-VENDA

FÓRMULA DO
PÓS-VENDA
AÇÕES
VOLTADAS À
SATISFAÇÃO
DO CLIENTE
COLABORAM
PARA A
IMAGEM
DAS MARCAS,
ALÉM DE
TRAZEREM
EXCELENTES
RESULTADOS
PARA AS
EMPRESAS
por RAQUEL BOCATO

T

CAPA FÓRMULA DO PÓS-VENDA

odo cliente quer que suas necessidades sejam atendidas. E cuidar bem dos
consumidores não faz bem apenas à
imagem das marca, mas também aos resultados. Especialistas em satisfação do
consumidor, afirmam que além de respeitar os conceitos básicos de um bom
atendimento e qualidade nos serviços,
as empresas bem avaliadas buscam garantir boas experiências para seus clientes. Dessa forma, os clientes passam de
usuários a promotores da marca, também.
“A presença de grandes marcas internacionais e a evolução do serviço de proteção ao consumidor, assim como o uso
da Internet para a formação de consumidores mais exigentes são agentes catalizadores para essa necessidade no mercado
brasileiro. Dessa forma, cria-se um novo
padrão de qualidade, já que as pessoas estão mais dispostas hoje a reclamar quando
não são bem atendidas”, explica Gustavo
Aguiar, Consultor e Gestor de Negócios.
O tema é tão importante, que a Toyota
criou, em uma ação pioneira da montadora no Brasil, o manual “Filosofia do Serviço de Pós-Venda Toyota”, lançado no ano
passado. Precisão + dedicação = confiança. Essa é a equação que resume a filosofia
de customer care da montadora.
Não se trata de uma fórmula genérica,
com a simples tradução dos conceitos internacionais de atendimento ao cliente.
Esses três componentes foram adaptados à realidade do país. “Ela reflete o que
nosso público quer e o que as concessionárias têm de fazer”, resume o gerente-geral de Pós-Venda, Luiz Carlos de Sousa.
Foi necessário um ano de análise de
casos de sucesso e de fracasso, entendendo os motivos dos elogios e das queixas
dos clientes, para elaborar o guia. A partir
disso, foram identificados os pontos no
atendimento que personificam a precisão
e dedicação – e que realmente importam
para o consumidor da marca no Brasil.
E o que significa precisão para o cliente
brasileiro? É o cumprimento de promes18 ABRADIT NEWS

sas, o diagnóstico preciso e revisões e reparos confiáveis. Vai desde
ouvir com atenção as demandas do consumidor até solicitar suporte
quando houver dificuldade na confirmação do problema.
Quando a equipe da Toyota se debruçou sobre os conceitos de dedicação, chegou a: instalações atrativas e agradáveis, com boa localização
e sala de espera limpa e confortável, hospitalidade para surpreender positivamente e, principalmente, comprometimento com o consumidor.
Não apenas na forma como ele é acolhido na concessionária, mas na maneira de tratar as demandas. “Quem atende o cliente tem de tratar o problema como se fosse seu”, destaca o diretor da Toyota, Evandro Maggio.
Segundo o executivo, quando o funcionário está envolvido, ainda
que a solução não tenha sido a esperada, o cliente valoriza e reconhece
o trabalho. Esse comprometimento tem inclusive o poder de neutralizar uma experiência ruim do consumidor com a marca.
“Para isso, é preciso pessoas-chave que multipliquem internamente
esses conceitos e um gestor que conduza a equipe”, ressalta Sousa.
“Se a equipe de pós-venda tratar o problema do cliente como se fosse
seu – e adotar isso como hábito –, terá muito sucesso”, ressalta Maggio.
“Nosso momento é o de tratar reclamações e mudar conceitos de atitude no tratamento com o cliente. Isso é pioneiro”, destaca Maggio.
Com relação ao serviço de pós-venda, o Consultor e Gestor de Negócios, Gustavo Aguiar, é enfático: “potencializa a realização de novas
vendas para novos clientes ou pra consumidores que já experimentaram a marca.” Isso significa que as empresas precisam concentrar
investimentos não só na pré-venda e na venda, mas também em esforços para fazer a marca ser lembrada, obter fidelização, ser consistente no atendimento, estabelecer canais de comunicação, aumentar a
qualidade dos produtos e serviços e ainda superar as expectativas dos
clientes, fazendo-os sentirem-se valorizados.
Tudo isso para quê? “Se você fizer o trabalho correto e preciso, o veículo for reparado da forma correta e entregue na hora marcada, e se o
serviço for bem explicado, o cliente vai confiar. Confiando, ele vai voltar. O customer care é colocar em prática essa filosofia”, traduz Maggio.
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PRECISÃO DEDICAÇÃO

CAPA FÓRMULA DO PÓS-VENDA

MONITORAMENTO

Para garantir que a fórmula acima seja aplicada, a Toyota conta com três ferramentas para monitoramento e avaliação dos serviços de pós-venda da Rede.
A primeira é o APS (Acompanhamento Pós-Serviço). Há
ainda a pesquisa CSI (Customer Satisfaction Index) e o FIR
(Fix It Right).
No APS, a concessionária, dentro do padrão de atendimento Toyota, deve ligar para o Cliente para saber se foi bem atendido e se o reparo foi bem-feito. A ideia é assegurar uma ótima
experiência de propriedade do veículo. Se houver queixa em
relação ao carro, o consumidor é chamado para que o problema seja corrigido. Se a insatisfação for com relação ao atendimento, isso deve ser discutido internamente na concessionária.
Em ambos os casos, a ideia é analisar o que houve de errado,
reconhecer a causa e tomar uma medida corretiva efetiva.
A segunda ferramenta é o ISC ou Índice de Satisfação de
clientes, onde os clientes são pesquisados e atribuem uma
nota à Concessionária, com base na sua percepção geral do
atendimento e da qualidade dos serviços realizados.
Falando em qualidade dos serviços realizados, a terceira
ferramenta, que é de grande importância para todo o processo de satisfação dos clientes é o FIR ou FIX IT RIGHT
(fazer certo da primeira vez).
O índice médio do FIR da rede Toyota, em janeiro do ano
passado, era de 90%. De junho a dezembro, no entanto, deuse um salto oscilando entre 93% e 94% e superando a meta,
que é de 91%.
A partir do primeiro semestre deste ano, o FIR também fará
parte do TSM (Toyota Service Management), programa de
avaliação dos padrões operacionais do pós-venda.
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AGENDAMENTO ATIVO
Na correria do dia a dia, nada melhor do que uma
ação que ajude o consumidor a ganhar tempo.
Essa é uma das fórmulas criadas pelo mercado
para cuidar do cliente e garantir que ele se sinta
especial. E esta é a proposta do agendamento ativo da Toyota, uma ação para lembrar ao
cliente que a revisão do veículo está chegando.
Em 2011, foi criado um programa piloto para
avaliar a receptividade junto aos clientes Toyota.
Nos dois anos seguintes, o agendamento ativo foi expandido para toda a rede. “Tem cliente
que fica bravo se não for avisado [da revisão].
Por isso, esta ferramenta se mostrou poderosa para a retenção do cliente”, avalia o chefe de Seção de Dealer Kaizen, Eric Takashi
Sakakura, sobre a aceitação do serviço.
Ao usar esse recurso, além de oferecer um ótimo
serviço à seus clientes, deixando-os informados
do prazo e necessidade das revisões, a Concessionária pode também melhor gerir o tempo
de atendimento, aumentar significativamente o
números de passagens e também administrar o
fluxo de sua oficina. O agendamento ativo, além
de uma ferramenta simples é muito eficaz e contribui muito no planejamento, na rentabilidade e
administração do pós-venda da Concessionária.

SATISFAÇÃO TOTAL
O fruto desse trabalho todo, pode
ser percebido no reconhecimento de
qualidade de atendimento alcançado
junto aos clientes. Pelo terceiro ano
consecutivo, a Toyota foi eleita a empresa com maior índice de satisfação
entre proprietários de veículos novos
no Brasil, de acordo com “VOSS Brasil
2013 - Vehicle Ownership Satisfaction
StudySM”, da J.D. Power do Brasil.
Foram analisados custo de propriedade (como consumo de combustível,
valor do seguro e custo de manutenção/conserto), experiência pós-venda,
design e desempenho do veículo
(como conforto e recursos) e qualidade e confiabilidade do veículo.
Além de ter o maior índice de
satisfação, a Toyota obteve a maior
pontuação no segmento de
carros médios, com o Toyota
Corolla, pontuação entre todos os modelos classificados.
O estudo VOSS Brasil 2013 baseiase na avaliação de 8.387 entrevistas
online, realizadas com proprietários
de veículos novos no Brasil, após
12 a 36 meses de propriedade.

RESULTADOS

A ideia geral de todas essas ações é permitir
que os momentos entre o consumidor e a marca sejam os melhores possíveis. Na Toyota,
os resultados já podem ser medidos pela redução do número de reclamações. De julho de
2012 a dezembro de 2013, elas tiveram queda
de 10%. As mídias sociais estão nessa conta,
explica Maggio.
“As redes sociais podem ajudar ou atrapalhar muito. Mas o importante é saber que
tudo nelas é gerado a partir de experiências
da vida real. Se não tiver experiência ruim
na vida real, não vai para a internet”, destaca
o diretor, voltando à importância da equação
precisão + dedicação = confiança. “A melhor ação preventiva é tratar bem o cliente.”
O atendimento ao Consumidor não é feito
diretamente pela montadora, mas, se houver
reclamações dirigidas à Toyota, existe uma
metodologia de atendimento, onde uma equipe analisa situação por situação e define medidas imediatas e preventivas. Se as reclamações
forem dirigidas ao concessionário, o mesmo
pode pedir ajuda à Toyota para, juntos, estabelecerem uma estratégia de ação. Depois ele age
junto ao consumidor. “Queremos que o vínculo seja cliente-concessionário”, diz Maggio.
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COLUNA ECONOMIA

O MAL ESTAR DA
INCERTEZA
Indicadores econômicos são publica-

dos diariamente. Os índices de ações,
taxas de juros, produção industrial, vendas do varejo, dólar, ouro... e há até indicadores sobre a expectativa dos agentes
quanto a estes mesmos indicadores.
Os resultados positivos da economia alimentam o otimismo de alguns; os negativos, quando divulgados, permitem aos pessimistas dizer
“eu não disse?”.
O Governo reclama que os seus
críticos e uma parte da imprensa
exibem alguns poucos resultados
negativos na economia com alarde e
que as notícias boas não têm o mesmo destaque. As autoridades econômicas dizem, por
exemplo, que a imprensa fala insistentemente sobre
a permanência da inflação no topo de meta e pouco
menciona que o desemprego permanece no patamar
mais baixo da história.
Essa dicotomia entre indicadores bons e ruins gerou
até um debate acalorado entre os integrantes do programa Manhattan Connection da Globonews e a empresária
Luiza Trajano, uma das líderes do setor de comércio, que
discordou dos prognósticos pessimistas dos seus entrevistadores. Como se discutiu naquela ocasião, a questão é
saber se o copo está meio cheio ou meio vazio.
É uma discussão meio esotérica essa do copo meio
cheio ou meio vazio. Não faltam números para sustentar
uma posição ou outra. O que pretendemos é mostrar apenas as razões de um sentimento de mal-estar que todos
nós sentimos em relação às perspectivas da economia
brasileira, mesmo os otimistas.
É inegável que o Governo tem certa razão. Não é só o
desemprego que está baixo. O comércio, mesmo não crescendo de forma exuberante como nos anos anteriores, vem
apresentando bons resultados. A construção civil cresceu,
a agricultura também. É fato que a indústria de transformação teve um desempenho fraco desde 2010, mas tem
como contrapartida o aumento nos gastos de investimento do setor privado, que cresceram 6,8%, indicam uma
melhora para os próximos meses, como aliás o indicador
de produção industrial do IBGE de janeiro já mostrou.
Porém, a própria insistência com que o Governo tenta chamar a atenção para as “boas notícias” é um sinal de
que há um “mal estar” entre empresários, economistas e
jornalistas econômicos com a economia brasileira.
A performance do setor automotivo no último ano
é um dos indicadores de que o mundo “cor de rosa”
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que algumas autoridades querem
mostrar não se sustenta. Em 2013
houve queda na venda de veículos,
pequena é verdade, mas que mostra
que alguma coisa não vai bem.
Apesar da argumentação de alguns de que o crescimento de 2013
não foi tão baixo já que é maior do
que o de muitos países que haviam
divulgado a taxa de crescimento
até o início de março, não há como
concordar com essa tese. Uma taxa
de crescimento para a economia
brasileira abaixo de 3% só se justificaria se as autoridades econômicas
tivessem implementado políticas
fiscais e monetárias contracionistas para reduzir a inflação, o que não foi o caso dos últimos cinco anos.
Comparar a taxa de crescimento do Brasil com a de
países que sofrem o problema da deflação é uma maneira de ignorar o problema.
O otimismo natural dos empresários foi ressaltado
pelo maior dos economistas, John Maynard Keynes, para
quem só o “animal spirits” dos empresários explica que
invistam mesmo diante de todas as incertezas da economia moderna: câmbio flutuante, inflação, instabilidade
nas grandes economias, mudanças na China, etc, etc e etc.
No setor automotivo vemos provas deste otimismo.
Apesar da inflexão para baixo nas vendas internas, várias
montadoras estão construindo novas plantas industriais,
inclusive a Toyota.
Porém, o setor automotivo é um dos poucos em que
há claramente investimentos no aumento da capacidade.
A maioria dos segmentos industriais permaneceu estagnada. O crescimento do investimento em 2013 se deveu
muito mais à base de comparação – 2012 – ter sido muito
baixa. As razões da estagnação do investimento e do crescimento industrial são de duas ordens.
A primeira é macroeconômica. A manutenção de taxas
relativamente altas de inflação inibe as decisões de investimento, pois a inflação afeta os preços relativos e dificulta
o cálculo de rentabilidade real de projetos de longo prazo.
Ao mesmo tempo, alimentam as especulações de mudanças bruscas da política econômica pós eleição.
A outra razão é a incerteza quanto a oferta de infraestrutura. Os problemas crônicos de logística, em particular
nos portos, elevam sobremaneira o grau de incerteza. A
questão energética é a que mais chama atenção. Apesar
dos investimentos realizados nos últimos dez anos, ainda
há insegurança sobre a sustentabilidade da oferta.
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por SÉRGIO LUIZ CERQUEIRA DA SILVA*

Está aí a origem deste “mal estar” com a economia
brasileira. Uma década de crescimento econômico não
foi suficiente para eliminar os gargalos de infraestrutura. Ao contrário, o crescimento econômico da última
década foi suficiente para mostrar o esgotamento da
infraestrutura existente.
O crescimento da economia parece ter chegado ao
seu limite. Ninguém fala em recessão ou em crise. O
problema é que as incertezas em relação à oferta de infraestrutura inibem os investimentos.
Há uma desilusão em relação à capacidade do Brasil
de “entregar” as promessas de infraestrutura. As dificuldades com as obras da Copa potencializam este
sentimento.
Este ano comemoramos 20 anos do Plano Real. Depois de seguidas tentativas, mais ou menos improvisadas de redução da inflação, a queda da inflação foi
resultado de um cuidadoso plano que envolveu renegociação da dívida externa, ajuste fiscal e medidas mo-

netárias arrojadas. Foram dois anos de preparação.
Na década passada, outro passo importante foi
dado: a redução da pobreza e a implementação de políticas consistentes de redistribuição de renda.
Agora é hora de resolver os problemas de infraestrutura. Com realismo e sem preconceitos, o Estado deve reconhecer a incapacidade financeira e gerencial para enfrentar problemas tão grandes e intensificar os programas de
concessões (já que a palavra privatização virou palavrão
na política brasileira).
Se puder se desincumbir da tarefa de prover infra estrutura, o Estado poderá enfrentar outro grande desafio nacional: melhorar a qualidade da educação fundamental.
Elevar a qualidade da educação e aumentar a oferta de infraestrutura energética e logística são desafios
para uma década, mas chegou a hora de enfrentá-los.
Os empresários se sentirão muito mais confortáveis se
virem que o País é capaz de eliminar seus piores gargalos, mesmo que lentamente.

* Sergio Luiz de Cerqueira Silva, 49 anos, é economista formado pela USP e com Mestrado pela UNICAMP. Foi Economista Chefe da Amcham (2011 – 2012) e da BOVESPA, onde trabalhou entre 1996 e 2008 e exerceu diversos cargos desde Analista de Projetos Especiais até Gerente de Estudos Econômicos. Atualmente é professor universitário
e Consultor tendo prestado serviços para agências de desenvolvimento, instituições financeiras e universidades.
A Revista é uma publicação trimestral. Os leitores, associados da ABRADIT, clientes, fornecedores e dirigentes do setor automotivo, dispõem de
informações atualizadas de conjuntura econômica e do desempenho do setor automotivo. Por isso, esta coluna procurará comentar aspectos do
desempenho da economia, e do setor automotivo em particular, sem se ater à análise de números que podem, quando a Revista chegar às mãos
do leitor, estar defasados. Mesmo assim, esperamos que seja uma leitura útil e sempre agradável.
Este é um ano eleitoral, tempo de paixões e partidarismos, amplificada pelas informações recebidas integralmente pelas redes sociais. Falar de
economia neste contexto é uma tarefa espinhosa. O risco de desagradar um lado ou outro sempre existirá. Esta coluna não deixará de expor o
meu ponto de vista, mas tentará sempre apresentar as opiniões discordantes.
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TOYOTA PREVÊ
CRESCIMENTO
EM VENDAS
MESMO COM
CARNAVAL
E COPA DO
MUNDO
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SETOR AUTOMOBILÍSTICO COMO
UM TODO DEVE CRESCER 1,1%
ESTE ANO, ABAIXO DA PREVISÃO
DE 2,5% DO PIB NACIONAL

por PATRÍCIA BASILIO

O

ano de 2014 será
atípico para o setor
automobilístico em
termos de vendas.
Com o Carnaval, a
Copa do Mundo e
os feriados tradicionais, a indústria
perde em torno de dez dias de vendas. Como
resultado, o setor deverá ter um crescimento
de 1,1%, mais de um ponto percentual abaixo
da previsão de expansão de 2,5% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, segundo estimativas da Anfavea (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores).
Menos otimista, a Fenabrave (Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) prevê que o mercado automobilístico mantenha o número de vendas de 2013,
incluindo caminhões e ônibus, como resultado de um ano curto e de uma economia ainda
em processo de recuperação.
Na contramão do mercado, a Toyota
prevê manter neste ano o crescimento de
50% em relação às vendas de 2013, ajustando o planejamento e compensando as
negociações perdidas nos feriados e jogos da Copa nos demais dias úteis do ano.
“Estamos considerando uma sazonalidade de vendas mais baixa em março e junho.
Porém, nos 12 meses do ano, devemos ter
um ajuste. O consumidor deve antecipar
ou adiar a compra, fazendo com que os me-

*PREVISÃO DA ANFAVEA/ **EM NÚMERO DE VEÍCULOS

PRODUÇÃO NACIONAL
DE VEÍCULOS
2013
2014*
VARIAÇÃO

3,74 milhões
3,76 milhões
0,7%

LICENCIAMENTO
DE CARROS
2013
2014*
VARIAÇÃO

3,78 milhões
3,81 milhões
1,1%

ses anteriores e posteriores ao Carnaval e
à Copa tenham uma procura melhor”, afirma José Ricardo Gomes, gerente nacional
de vendas da Toyota.
Para manter o crescimento de vendas, a
empresa vai contar com um planejamento
estratégico muito mais rígido. “Estamos
ajustando a produção e o estoque para que
possamos atender de forma mais equilibrada
a relação demanda e oferta. Como Toyota,
temos o conceito do carro certo, no local
certo e no tempo certo”, explica Gomes.
Na avaliação de Letícia Costa, especialista no mercado automotivo do Insper, é possível recuperar as vendas perdidas nos feriados e dias de jogos. Basta
que as concessionárias saibam aproveitar
as promoções, focando, o máximo possível, no bom atendimento ao cliente.
A Toyota, por exemplo, realiza vários eventos para atrair consumidores às concessionárias e aposta nos test-drives para fundamentar
a decisão da compra. “Vivenciando, de fato,
a sensação de dirigir um carro da marca, o
cliente certamente terá mais chances de efetuar a compra ou voltar outro dia com a decisão
de fazer negócio, acrescenta a especialista.
“2014 é um ano difícil até para fazer previsões porque são muitos eventos e ainda
temos as eleições presidenciais. No entanto,
é certo que as concessionárias que souberem
cativar os clientes vão sair na frente”, aconselha a professora.
De acordo com Samy Dana, economista
da Fundação Getulio Vargas (FGV), apesar
do ano reduzido em termos de dias, é possível
manter as vendas em 2014.
“Este ano será difícil para todos porque
teremos menos dias e as preocupações serão
mais imediatas. Na comparação ano a ano,
contudo, dá para manter o ritmo de vendas
se as concessionárias souberem o que o

EXPORTAÇÕES **
2013
2014*
VARIAÇÃO

563 mil
575 mil
2,1%
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JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

7.397
7.015
8.699
11.973
10.297
9.568
11.112
10.439
9.897
9.742
9.503
11.188
116.839

cliente precisa, da forma que ele precisa e na hora
que ele precisa”, reforça.
O grande segredo para a indústria automobilística fechar 2014 com alta nas vendas está
no espírito empreendedor das concessionárias,
afirma Luiz Moan, presidente da Anfavea. Isto é,
sai na frente quem souber vender. E a economia
está “a favor do setor”, mesmo com o aumento
do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), pondera.
“Os investimentos estão crescendo e as obras
de infraestrutura estão ganhando espaço. Há
também vários investimentos aprovados que serão realizados durante 2014. Tudo isso somado
à queda da inadimplência, fator positivo para a
indústria”, detalha Moan.
A inadimplência do consumidor encerrou
2013 com queda de 2% em relação ao ano anterior no Brasil, de acordo com a Serasa Experian. Essa foi a primeira baixa anual do índice
desde o início da sua série histórica, em 2000.
Todos esses fatores - somados ao maior poder de compra da população - vão ampliar a
quantidade de licenciamentos no Brasil em
2014, prevê.
Segundo dados da associação, em 2013 foram licenciados 3,7 milhões de veículos. Para
este ano, a previsão é de 3,8 milhões - um crescimento de 1,1%.
A produção também deve registrar alta neste ano, passando de 3,74 milhões de veículos
para 3,76 milhões - uma expansão de 0,7% (veja
mais informações nos quadros desta matéria).

LICENCIAMENTOS TOYOTA

Por meio do SIMA, o Sistema de Informação
de Mercado da ABRADIT, é possível saber, por
exemplo, que em 2013, mais de 116 mil licencia24 ABRADIT NEWS

mentos de carros da Toyota foram feitos no Brasil. Em 2012,
foram 63,6 mil. O número “bastante expressivo” no ano passado, segundo Gomes, se deve ao sucesso do compacto Etios.
“Devemos crescer novamente em vendas, principalmente com o lançamento do Novo Corolla e um ano completo
de vendas do Etios Cross, que foi lançando em dezembro do
ano passado. Estamos com uma expectativa muito positiva
em relação ao crescimento da empresa no Brasil nos próximos anos”, diz o gerente nacional de vendas da Toyota, José
Ricardo Gomes.
Os treinamentos oferecidos pela Toyota também serão
extremamente importantes para as concessionárias ampliarem as vendas, principalmente em um ano festivo e cheio de
feriados como 2014, acrescenta. “Neste ano atípico, teremos
de usar fortemente nosso planejamento para conseguirmos
registrar expansão em vendas.”

BOM SENSO – MONTADORA REFORMULA AGENDA DE TREINAMENTOS

Com o Carnaval e a Copa do Mundo, a agenda de treinamentos da Toyota teve de ser totalmente reformulada para
que o aprendizado não seja comprometido. Mais concentrado e enxuto, o cronograma de cursos da montadora também
foi impactado pelo alto preço dos hotéis, que encarece a hospedagem dos funcionários.
Levantamento realizado pelo site comparador de preços
de hotéis Trivago aponta que o preço da hospedagem no
Brasil entre o período do Carnaval e da Copa do Mundo
varia até 56,78%.
A maior diferença foi em São Paulo (SP), segundo o portal.
Na capital paulista, a média de hospedagem durante o Carnaval é de R$ 228. Durante a Copa, a diária sobe para R$ 620. O
mesmo ocorre em Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG).
Em Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), os preços durante
os jogos da Copa ficam, em média, de 17% a 24% acima dos
do Carnaval, respectivamente.
“Além da hospedagem ficar caríssima [durante a Copa], é
difícil fazer os funcionários focarem no treinamento enquanto há jogos na televisão”, considera Ademar Guiotoku, gerente
de treinamento da Toyota.
Segundo o executivo, foram realizados 170 treinamentos
em todo Brasil em 2013. E a expectativa é que esse nível seja
mantido neste ano. A estratégia é realizar dois ou mais cursos
em um único dia para evitar que eles caiam em dias de jogos.
“Os eventos [Carnaval e Copa] estão muito concentrados no primeiro semestre. Teremos dificuldade para diluir
os dias de treinamentos de julho a dezembro. O período certamente ficará sobrecarregado”, admite Guiotoku.
Os cursos, que reúnem cerca de 30 pessoas em uma
sala, são destinados à área de Pós-Vendas e à força de vendas, além de novos funcionários e a novas concessionárias. “Quanto maior a rotatividade de trabalhadores e empresários, maior a demanda por treinamentos”, explica.
Na capital paulista, sede administrativa da montadora, os
treinamentos provavelmente continuarão sendo realizados
durante a Copa, segundo Guiotoku. Nos demais Estados, os
cursos serão remarcados.
“Devemos cancelar [os cursos] em São Paulo apenas nos
feriados e durante os jogos do Brasil porque realmente é difícil
prestar atenção em outra coisa sem ser em gols”, brinca ele.

FONTE: ANFAVEA

LICENCIAMENTO DE
CARROS TOYOTA EM 2013
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O CARRO VAI
LER SEUS
PENSAMENTOS
Cada vez mais conectados, automóveis
mostram trânsito em tempo real e exibem
filmes com qualidade de cinema. Logo, ele
saberá até o que se passa pela sua cabeça
por RICARDO FERNANDES
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ocê atingiu a meta
de vendas no trabalho e é hora de ir pra
casa. Ao entrar no
carro, você resolve
ligar a tela no centro
do painel para saber
das novidades. Seu automóvel percebe
o sorriso que você estampa no rosto.
Logo pergunta qual o motivo de tanta
felicidade. Em seguida, sugere comemorar os objetivos atingidos com um
jantar romântico ao lado de sua esposa. Então, ele te mostra as opções de
restaurantes mais legais da cidade e escolhe até o caminho mais rápido para
chegar lá. Parece um futuro distante,
mas acredite, não é. Graças ao avanço
das tecnologia, os carros estão cada vez
mais conectados e se tornam um verdadeiro gadget sobre rodas.
“Hoje, existem diversas possibilidades de conectividade no carro. A central
multimídia traz aplicativos que monitoram o trânsito em tempo real, te mostra
câmeras espalhadas pelas principais vias
da cidade e te permite curtir aquela rádio que você ouviu durante as férias em
Londres”, explica João Marcelo Barros,
sócio-diretor da Wings, fornecedora de
tecnologia automotiva e entretenimento à concessionários Toyota de todo o
Brasil. Para o executivo da empresa sediada em Recife (PE), o avanço recente da tecnologia tornou os carros muito mais interativos, além de seguros.
O Bluetooth, por exemplo, faz com
que o motorista possa atender ou fazer
uma ligação com apenas um toque em
um botão no volante, sem que perca a
atenção ao trânsito. “Isso é só um recurso oferecido pelas centrais que hoje são
bem completas. Além de rádio, trazem
televisão, navegador, todo tipo de conexão para ouvir música, que vai de um

simples CD até cartões de memória e
dispositivos USB, e câmera de ré para auxiliar o estacionamento”, conta Barros.
Segundo o especialista, 2014 será um
ano de um salto considerável nos recursos disponíveis nas centrais multimídia.
“Este será o ano de consolidar algumas tecnologias bem recentes, que vão
se tornar mais acessíveis e populares,
como as centrais multimídia que utilizam o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google”, explica o especialista. Com este sistema e um ponto
de internet, que pode ser instalado diretamente na central por meio de um
chip 3G ou compartilhada do próprio

O FV2, carro
conceito
da Toyota

O carro que promete ler sua mente e sugerir em qual restaurante jantar é um Toyota. Trata-se do conceito FV2,
apresentado durante a última edição do Salão de Tóquio, no final do ano passado. O compacto é na verdade um
híbrido de carro e bicicleta e utiliza apenas três rodas para se movimentar. Sua condução é totalmente autônoma, pois não há volantes, tampouco acelerador e freio. Além de se movimentar sozinho, ele consegue detectar
se o motorista está alegre ou não e passa essa mensagem para os demais veículos. Como? A gente explica.
O FV2 tem um moderno sistema de reconhecimento de voz e expressões faciais. Com isso, ele consegue
perceber se o motorista está feliz ou de mau humor. Caso aponte para a segunda opção, ele deixará a carroceria vermelha, uma forma de mostrar aos demais motoristas de que seu motorista não está nem um pouco
contente. Esse sistema também consegue memorizar os principais estados de humor do motoristas e oferece
funções que sejam condizentes com isso. Ainda não há previsão de vendas do modelo que mais parece uma
cápsula, mas é certo que parte da sua tecnologia estará disponível em modelos convencionais até 2020.
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celular, as possibilidades são infinitas.
“O motorista poderá fazer tudo aquilo
que estiver disponível em um aplicativo
de celular ou específico para esta função. Hoje, as empresas já desenvolvem
programas específicos para centrais de
automóveis”, explica Barros.
Um dos aplicativos preferidos dos
primeiros clientes que adotam este sistema é o Waze, desenvolvido pelo israelense Uri Levine, e que monitora o
trânsito em tempo real. Por meio de um
navegador, ele sugere trajetos mais rápidos e que fogem do tráfego carregado.
Quer distrair as crianças durante uma
longa viagem? Você pode fazer isso com
maestria com aplicativos de filmes e séries como o Netflix, que agora podem
ser utilizados no automóveis graças às
centrais dotadas do sistema Android.
Este, aliás, é um recurso que pode ganhar ainda mais força neste ano, graças
à uma inovação que promete estar disponível até o mês de março.
“Em breve, vamos oferecer centrais
multimídia com telas de resolução full
HD, o que significa uma qualidade de
imagem de cinema dentro do automó-

vel”, conta Barros. Segundo ele, os sistemas de entretenimento estão se tornando cada vez mais populares e uma boa
possibilidade de negócio, se tornando
um ótimo produto para ser oferecido
durante a compra de um automóvel.
“Os dispositivos mais modernos do
mercado podem ser vendidos por até
R$ 4 mil, já sistemas mais simples por
volta de R$ 3 mil para o cliente final”.
“Nossa função é desenvolver novas
opções, fazendo com que a concessionária possa atender tipos diferentes de
clientes. Há sistemas com qualidade
de imagem impecável para aqueles que
desejam assistir televisão ou filme e até
opções inteiramente comandada pela
voz, para o motorista que não quer se
desconectar nem por um segundo”, define Barros. Com diversas possibilidades de conexão, as centrais são presença
quase certa na maioria dos automóveis
novos. Ter esta opção é oferecer uma
experiência ainda mais prazerosa para
o cliente que sai com um carro novo da
loja. Quando o assunto é tecnologia,
nem mesmo as rodas são limite para a
criatividade.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
VANTAGENS
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TROCA DE ÓLEO A GRANEL,
QUE UNE CONTROLE,PRECISÃO E CONFIANÇA.
GESTÃO COMPLETA DO ESTOQUE.
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DOS ABASTECIMENTOS

INTERAÇÃO COM
OUTROS ERP’s E DMS

www.incgroup.com.br
(011) 2914-9195

POSSIBILITA O MONITORAMENTO DE TODAS
AS OFICINAS EM UM ÚNICO COMPUTADOR

GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ATRAVÉS DE RELATÓRIOS AVANÇADOS

SISTEMA CONTROLADO POR SENHA
COM LIBERAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS
ATRAVÉS DE ORDEM DE SERVIÇO

EQUIPAMENTO WIRELESS
(SEM USO DE CABEAMENTO)

REDUZ O TEMPO DE OPERAÇÃO E
AUMENTA A RENTABILIDADE NA OFICINA

Soluções em Lubrificação

SUSTENTÁVEL

ESTRADAS DO FUTURO

Uma rodovia feita com painéis solares, capaz de captar energia para alimentar a própria via,
fornecer eletricidade às casas e construções próximas, recarregar automaticamente carros
elétricos e ainda orientar os motoristas com mensagens digitais escritas na faixa de rolamento.
Não, não estamos falando do lançamento de mais um filme de ficção científica. Trata-se da
tecnologia Solar Roadways, criada pelo casal norte-americano Julie e Scott Brusaw, testada nos Estados Unidos a convite da Federal Highway Administration (órgão responsável por
administrar o tráfego local). Após os testes, a invenção foi premiada com um contrato de dois
anos no valor de R$ 1,5 milhão para realizar novas avaliações. Como resultado, foi construído
o primeiro estacionamento cujo piso é revestido de painéis solares em Sandpoint (EUA).

APLICATIVOS

Vai viajar, mas ainda não sabe nada sobre o destino ou não tem a menor ideia de onde se hospedar
e se alimentar? Alguns aplicativos dão uma mãozinha no planejamento de viagens ou facilitam
a sua estadia, deixando tudo mais fácil e prático. Confira uma seleção dos melhores app’s que vão
ajudar (muito) antes e depois de decidir o seu roteiro.
TRIPADVISOR –Um dos maiores sites de guias estão disponíveis de forma gratuita.
viagem do mundo que ajuda aos viajantes Para receber novos roteiros, é necessário
a se planejarem com base nas dicas, fotos, comprar pacotes.
avaliações e comentários feitos por usuários MANDIC MAGIC – Feito para iOS, Android e
que já curtiram diversas atrações em um de- Windows Phone, permite descobrir a senha
terminado destino. Além do site, o serviço de acesso de redes Wi-Fi de estabelecimentos
também é disponível para as plataformas públicos. Com ele não é preciso ficar perguntando essa informação ao atendente do local.
móveis BlackBerry, Android e iOS.
CITY TRAVEL GUIDES – Gratuito para iOS O TRIPSHARE – O app para iPad, oferece ao
oferece ao usuário um guia turístico. É pos- usuário um ambiente para criação do planesível acessar roteiros de viagem de diversas jamento de viagens complexas com vários
cidades ao redor do mundo. Entre elas estão destinos. Ele disponibiliza 500 mil opções de
Nova York, Barcelona, Pequim, Hong Kong, hospedagens em mais de 20 mil cidades ao reLondres, entre outras. Porém, nem todos os dor do mundo.
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VIAGEM PLANEJADA

INTERNACIONAL GIRO PELO MUNDO

GASTRONOMIA TECNOLÓGICA

ALIMENTOS IMPRESSOS JÁ SÃO REALIDADE

Quais são os limites das impressoras 3D? Pelo visto vão muito além da impressão de design de objetos. Pelo
menos se depender da Natural Machines, startup espanhola, que promete criar massas e hambúrgueres com a
Fooddini, uma máquina que pode revolucionar sua cozinha. Segundo os criadores, não se trata de um equipamento em que um simples botão é acionado e um prato de comida aparece pronto para ser consumido. A ideia
da Fooddini é assumir as partes mais complexas ou demoradas de uma receita, como abrir uma pizza ou rechear
um ravióli. Para isso, basta preparar a massa, o recheio, colocar tudo na máquina, selecionar a receita a ser preparada e esperar a impressão do ravióli, por exemplo. A máquina, prevista para ser lançada no segundo semestre
desse ano, acompanhará cinco cápsulas com ingredientes. Até lá não saberemos o sabor de uma pizza impressa.

LOJA DO BEM

ROUPAS PARA TODOS

Vem da Cidade do Cabo, na África do
Sul, a proposta de montar uma loja
de caridade ao ar livre, beneficiando
centenas de pessoas carentes, que
precisam de roupas, mas que nunca
tiveram a oportunidade de escolherem o que vestir. Em janeiro, a organização The Street Store, em parceria
com a empresa M&C Saatchi e o abrigo Haven Night Shelter, reuniu alguns
doadores e moradores de rua para a
estreia de pop-up store instalada na
calçada. O projeto funciona graças às
doações de itens dados pela própria
população local, gerando troca de
gentileza, solidariedade e experiências. Após a escolha, as roupas são
embrulhadas pelos voluntários e os
moradores de rua seguem seu rumo
novamente. O projeto tem como objetivo beneficiar não só a população
da Cidade do Cabo, mas do mundo
todo. A ideia é que pessoas de outros
países coloquem também em prática
a Street Store. Para isso, a organização criou cartazes disponíveis no site
thestreetstore.org. Assim, os interessados podem imprimi-los para montar
a loja em sua própria cidade.
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NA ROTA CERTA
PARA O TURISMO
OFF-ROAD
Na rota certa para o turismo off-road
Feriados e dias de folga por conta dos jogos
da Copa são perfeitos para quem busca
adrenalina a bordo de um 4x4
por PATRÍCIA BASILIO

Hilux
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uma aventura com sua namorada a bordo
do seu 4X4. “Comprei o carro para viajar e
ter mais segurança e estabilidade na estrada
de terra. É um carro bem fácil de usar, gosto
de dirigir, confortável e rápido”, detalha ele.
Entre os destinos perfeitos para o 4X4,
estão Jalapão (TO), Jericoacoara (CE) e
Lauro de Freitas (BA), cidades que, apesar
de pouco exploradas pelo ser humano, já
contam com pousadas para quem não gosta
de acampar e oferecem belíssimas paisagens
naturais. Estar a bordo de um carro 4x4,
neste caso, é indispensável, uma vez que
as estradas são de terra, sinuosas e repletas
de obstáculos (confira 10 destinos nacionais e internacionais nas páginas seguintes).
De acordo com Mario Saad Júnior, gerente
de suporte técnico da Toyota, o que diferencia um carro 4X4 de um tradicional é a presença de tração nas quatro rodas do veículo.
Os automóveis de passeio normalmente têm
tração 4x2. Ou seja, força de tração apenas
em duas rodas -- geralmente na dianteira.
“Na prática, o diferencial está na estabilidade
do carro e no fato de ele raramente ficar atolado em estradas de terra”, explica Saad Júnior.
Por este motivo, destaca, os veículos 4x4
são bastante utilizados em fazendas, chácaras

Toyota
Hilux nas
paradisíacas
praias
cearenses.
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ano de 2014 é ideal para quem planeja viajar.
Temos, ao todo, nove feriados nacionais, sete
pontos facultativos, além de alguns dias de folga reservados aos jogos do Brasil na Copa do
Mundo. E para os que desejam fugir da aglomeração dos aeroportos e gostam de viajar de
carro e admirar a paisagem, uma boa notícia: o
turismo off-road está cada vez mais acessível.
Porém, grande parte dos clientes não sabem
utilizar de maneira correta o veículos 4X4.
Apesar de ser mais estável, dirigir um
4X4 fora da estrada exige bastante cuidado
para não comprometer o veículo. Acelerar
na água e na lama, por exemplo, pode garantir uma maior adrenalina ao motorista, mas também pode prejudicar o carro.
Segundo Ronaldo Munhoz, diretor superintendente do grupo de concessionárias
Toyota NewLand, a primeira orientação
para o motorista é nunca dirigir sozinho
se não tiver experiência com carro 4X4.
“Apesar de o carro ser destinado à aventura, há limites. O melhor é não correr na
água, para que ela não entre na parte interna do motor, e baixar a pressão dos pneus
quando for andar em lugar arenoso”, aconselha Munhoz, que vende cerca de 300 veículos 4x4 ao mês em suas concessionárias.
Apesar dos cuidados, segundo o diretor,
o carro não exige combustível especial, nem
revisões fora das agendadas pela concessionária. “A maior exigência é respeitar os
limites. Cada veículo tem sua característica
e o ideal é tirar todas as dúvidas com o vendedor assim que fechar negócio”, aconselha.
Motorista de uma Hilux há três anos, o
estudante de medicina Igor Pontes Vieira,
de 27 anos, toma uma série de cuidados para
manter seu carro sempre em dia. Cliente
da Concessionária NewLand, Igor recebeu
orientações e dicas da equipe da Concessionária para usar corretamente seu 4x4.
“Depois que ando em dunas, sempre
limpo a parte de baixo do carro para não
prejudicar o motor e também lavo a lataria
para não arranhar a pintura”, indica o estudante, que mora em Fortaleza, no Ceará.
O universitário afirma não abrir mão de
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e em viagens radicais, no chamado turismo off-road. “Alguns motoristas usam o carro para fazer trilhas e encontram desafios e emoção. Temos uma grande frota circulante nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há
um grande número de admiradores da Hilux”, acrescenta.
Essas regiões são um “prato cheio” para quem tem
carro 4x4 porque há várias cidades em que só se chega com esse tipo de veículo, destaca Cauê Yonashiro
dos Reis, executivo de negócios da OGZ, empresa que
realiza testes de veículos para a Toyota. “São cidades
pouco exploradas pelo ser humano e repletas de adrenalina para quem gosta de dirigir fora do trânsito das
cidades”, indica Reis.
Mas quem se interessou pelo turismo off-road e não
tem carro 4x4, atenção: alguns locais distantes não oferecem aluguel de carro, alerta o executivo. Logo, o ideal
é alugar o veículo na cidade mais próxima do destino e
viajar com ele, conforme as regras da locadora.

LOCAIS MAIS PEDIDOS

Segundo Antônio Gomes, diretor comercial do Hotel
Urbano, agência de viagens on-line, a cidade do Jalapão,
em Tocantins, é a favorita quando a pedida é turismo off
-road. Além de mais barato [cada diária para duas pessoas

sai por menos de R$ 100], o destino conta com lindíssimas cachoeiras.
“O turismo off-road marcou muito a região. Antigamente, não havia pousadas e hotéis. Hoje, formou-se
uma pequena cidade, o que facilita a vida do turista”,
destaca Gomes.
Outro destino bastante cobiçado é da “Rota das
Emoções”, que engloba Jericoacoara (CE), Delta do
Parnaíba (entre o Maranhão e Piauí) e os Lençóis Maranhenses (MA). Nessa região, é realizado o “Rally
Cerapió”, reconhecido como a maior prova de off-road
da América Latina.
“Além de reunirem cenários paradisíacos, com dunas
e água cristalina, os destinos são bastante frequentados
por amantes do off-road, o que é interessante para quem
está começando a praticar o esporte”, indica o diretor.
A região de Delta do Parnaíba, em específico, é ideal
para quem vai viajar em família. “O local conta com
passeios de barco e praias lindíssimas. Atrai desde
quem gosta de dirigir 4X4, até crianças e idosos. É o
local perfeito para quem quer aproveitar os feriados de
2014”, aconselha.
Ansioso pelo próximo feriado? Planeje a hospedagem,
faça uma revisão no carro, arrume as malas e pé na estrada!

Destinos
Nacionais
CHAPADA DIAMANTINA (BA)

JALAPÃO (TO)

O charme das montanhas e o trabalho voltado à sustentabilidade fazem da Chapada Diamantina, na Bahia, o principal destino
para amantes do turismo exótico na Bahia. A região conta com
diversas trilhas repletas de poços de águas translúcidas, rios, cachoeiras, corredeiras, pedras, mirantes, vales, grutas e cavernas
com formações únicas, além de lagos azulados e montanhas
belíssimas no estilo americano. Atividades como treeking, rapel, off-road, mergulho, entre outras, despertam a adrenalina
dos turistas. Além das belezas naturais, a Chapada Diamantina possui um rico acervo cultural, repleto de lendas e histórias.
Uma boa opção para quem vai viajar em família e não perde a
oportunidade de enriquecer o conhecimento histórico do País.

Para chegar ao Jalapão, em Tocantins, é necessário ter carro 4x4 ou andar quilômetros
a pé. Apesar do esforço, os turistas conhecerão águas transparentes, dunas de areias
e cachoeiras lindíssimas. Além do off-road,
bastante praticado no destino, há também
outros esportes radicais, como o rafting.
Segundo o governo de Tocantins, por conta
das dificuldades para acesso à região, o local
ainda permanece intocável pelo homem, o
que permite que turistas desbravadores admirem a fauna e flora da cidade. Vale a pena
conhecer a Cachoeira da Velha, Cachoeira
da Formiga e Prainha da Cachoeira da Cachoeira da Velha. O Jalapão é uma ótima
pedida para quem gosta de adrenalina e,
ao mesmo tempo, é amante da natureza.
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LAURO DE
FREITAS
(BA)

A cidade de Lauro de Freitas, na
Bahia, é conhecida
no País pela preservação de sua natureza. Segundo o
governo da Bahia,
há quatro grandes
parques na região
concentrados na área de proteção ambiental
do Rio Joanes e em empreendimentos privados. Em todas as épocas do ano são comuns
os campeonatos de surfe, windsurfe, vôlei,
futebol de areia, skateboarding, patins, mergulho e, é claro, off-road. As estradas de terra
são um prato cheio para quem gosta de dirigir em trajetos sinuosos. A cidade abriga, por
exemplo, o Kártodromo Ayrton Senna. A pesca também tem seu espaço para quem busca
tranquilidade após algumas horas de adrenalina, principalmente nos rios Joanes e Ipitanga,
que banham a sede municipal. Além de bela, a
cidade é considerada referência em educação,
por conta da instalação de algumas universidades renomadas no Brasil. Mais metropolitana, a cidade é o destino ideal para quem
não gosta de ficar muito afastado das cidades.

DELTA DO PARNAÍBA (MA/PI)

O Delta do Parnaíba é um arquipélago com mais de 75 ilhas,
com uma exuberante floresta tropical que só pode ser acessada a bordo de um carro 4x4. É destino famoso no País pela
sua formação geográfica peculiar e por abrigar o único delta das Américas e o terceiro maior do mundo. A região conta com espelhos d’água, mangues, dunas, lagoas, rios e praias
com paisagens paradisíacas. Nesse destino explorado apenas
pela população local, o sol brilha forte o ano inteiro. Para quem
gosta de artesanato, a região também reserva feiras e lojinhas
com produtos produzidos pelos piauienses. Um dos destinos mais procurados da região é a Ilha das Canárias, que abriga um povoado de pescadores com cerca de 2.500 habitantes.

ESTRADA REAL (SP, MG E RJ)
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CIRCUITO DA CANASTRA (MG)

O Circuito da Canastra é formado pelas cidades de Araxá, São
Roque de Minas, Campos Altos, Perdizes, Sacramento e Tapira.
Próximos uns dos outros, os municípios unem paisagens e serviços para quem busca aventura, bem-estar e contato direto com
a natureza. Araxá é conhecido pelas águas termais e medicinais.
São Roque de Minas reúne 75% da área do Parque Nacional Serra
da Canastra, principal destino para o off-road. Já Campos Altos é
marcado pela religiosidade e por festas típicas, como o Encontro
das Folias de Reis e Festa de Nossa Senhora Aparecida. Já Perdizes, além de contar com um cenário
exuberante e natural,
abriga museus e centros de arqueologia.
Sacramento e Tapira
são, por fim, as cidades mais frequentadas por motoristas
de carros 4x4 pela
dificuldade de acesso
à natureza e presença
de cachoeiras e montanhas-- uma fotografia belíssima da região como um todo.
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Região histórica ligada à exploração do
ouro pela Coroa Portuguesa no século
XVIII, a Estrada Real permeia os Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com 1.600 Km de extensão, a estrada é bastante buscada na região sudeste
na região Sudeste por quem tem carro 4x4 por
conta das estradas de terra, montanhas e caminhos de pedras. Pouco explorado pelo ser humano, o destino tem paisagens exóticas, igrejas
históricas e montanhas belíssimas. Além da
natureza exuberante, a Estrada Real, por estar
ligada ao Estado de Minas Gerais, conta com
uma culinária riquíssima e aquele pão de queijo que só os mineiros sabem fazer. Vale a pena
conhecer de carro as cidades de Ouro Preto ,
Diamantina, Aiuruoca e Baependi, todas em
Minas Gerais. Para quem mora em São Paulo e
no Rio de Janeiro, o destino é ideal pela proximidade e acessibilidade. Vale a pena conhecer.

Internacionais
ATACAMA (CHILE)

O Atacama, cenário de diversos filmes e propagandas, está localizado na região Norte do Chile até a fronteira com o Peru.
Com cerca de 1 mil km de extensão, o deserto é considerado o mais alto e mais árido do mundo. A temperatura na região é bastante volátil, variando de 0 grau a noite até 40 graus
durante o dia. O Atacama é um verdadeiro Oasis para aventureiros, mochileiros e, principalmente, amantes do off-road e
mountain bike. Isso porque o terreno da região é bastante diversificado, com vulcões, montanhas, erosões e dunas. O destino, certamente, é o mais buscado por brasileiros que desejam desbravar outros países, sem deixar a adrenalina para trás.

USHUAIA (ARGENTINA)

Localizada na Província da Terra do Fogo,
na Argentina, a cidade de Ushuaia é marcada por bosques, montanhas, lagos, rios e
neve. Um cenário lindo e bastante exótico
aos olhos dos brasileiros. O clima frio compõe a fórmula perfeita para prática de esportes radicais, como esqui, mergulho, passeios
de trenó e safáris fotográficos a bordo de um
carro 4x4. Os morros e vales da região escondem inúmeros riachos e cachoeiras que
despertam a atenção e a imaginação de aventureiros e amantes da natureza. Os pontos
turísticos mais frequentados são o Parque
Nacional da Terra do Fogo, reserva ambiental protegida com mais de 60 mil hectares,
e o Museu do Fim do Mundo, que dispõe
de acervo cultural com a cultura e história
da cidade. É um destino bastante frequentado por famílias no período de férias.

SALTA (ARGENTINA)

A cidade de Salta, na Argentina, reúne a
aridez do deserto e a exuberância da selva.
Seu território possui uma superfície de 155
mil quilômetros quadrados e faz limite com
três países: Chile, Bolívia e Paraguai. Com
montanhas e um cenário típico de cartão
postal, o destino é ideal para quem busca
aventura em um 4x4 e, ao mesmo tempo,
deseja conhecer a história da Argentina - a
cidade abriga museus, igrejas antigas e casas tombadas. Para os aventureiros carnavalescos que desejam combinar adrenalina
com festa, Salta conta também com carnaval próprio, ao estilo argentino. Como
em pequenas cidades brasileiras, a região
também oferece artesanato regional para
os brasileiros levarem “aquela” lembrancinha de sempre aos colegas e familiares.

DAKAR (SENEGAL)

Como o próprio nome diz, Dakar, no Senegal, é a cidade do rali
mundial. Localizada em um antigo vulcão -- agora coberto -- a região é um prato cheio para quem busca praticar o off-road. Longe
do centro, há montanhas e praias belíssimas para praticar o esporte.
O destino é ideal também para quem não deseja ficar distante da
movimentação da cidade. Dakar, ao contrário da maioria dos destinos para off-road, é uma metrópole bastante desenvolvida, com
universidades, indústrias até mesmo engarrafamento, aos moldes
da capital paulista. No ano 2000, por exemplo, a cidade foi sede do
Fórum Mundial de Educação, promovido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
ABRADIT NEWS 37

•
•
•
•

Membros da diretoria, conselho
nacional e comissões;
Estatuto social;
Atas de reunião;
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Linha do tempo;
Links relacionados à atividade.

•
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Plataforma iCloud, conferindo mais
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ARTE E ENTRETENIMENTO ABRADIT RECOMENDA
RAQUEL BOCATO

SOB O MAR

Em breve, não será preciso saber
mergulhar para ter uma experiência incrível debaixo do mar. É o que
promete o idealizador do Poseidon
Undersea Resort, L. Bruce Jones,
presidente da U.S. Submarinos. O
empreendimento, localizado em
Fiji, deverá receber 25 suítes, bar,
restaurante e academia de ginástica
debaixo d’água e 51 quartos, spa e
quadra de tênis na superfície. Ainda
não há previsão de inauguração,
mas Jones garante que, devido à
procura, já está mapeando locais
para um segundo resort. As pré-reservas podem ser feitas em tritonsubs.com/poseidonresorts.
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PORTA A PORTA
Quais são os melhores meios de transporte para
quem que ir da avenida Paulista, em São Paulo, até
Convent Garden, no centro de Londres? Há pelo menos quatro! No Rome2rio (www.rome2rio.com), é
possível encontrar as coordenadas de um endereço
a outro, com opção de horários e tarifas. Basta inserir
a origem e o destino para aparecerem suas possibilidades, hotéis próximos e até qual será sua emissão de
carbono no percurso. O serviço é gratuito.

GOTAS DE
DIAMANTE

A confeitaria italiana
Pasticceria Del Borgo
(www.delborgo.it),
na cidade de
Carmagnola, na região
de Turim, preparou
o que pode ter sido o
panetone mais caro do mundo, avaliado em cerca de R$
240 mil. Além dos tradicionais ingredientes, como frutas
cristalizadas e uvas passas, a guloseima leva uma cobertura extra de folhas comestíveis de ouro e uma faixa de
base formada por 1,2 mil pequenos diamantes. A encomenda, feita por um magnata russo, custou 3,2 mil vezes
mais que um panetone tradicional. Quem pensa em um
investimento menor, mas igualmente saboroso, pode
optar pelo St. Bernard, uma combinação de merengue,
chocolate e nougat, considerado a especialidade da casa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

POR

MAIS DO
QUE COMIDA

Uma única mesa
com 20 cadeiras e
uma promessa: a de
oferecer imersão total
em uma experiência
gastronômica por
meio da união de
comida e tecnologias
multissensoriais. Na
prática, o que o restaurante Ultraviolet,
em Xangai, na China, tem são: luzes,
sons, música, imagens, filmes e coreografias que acompanham cada um dos
20 pratos servidos
durante a refeição.
O preço da experiência, desenvolvida
pelo chefe francês
Paul Pairet, é de US$
400 e inclui pirulito
de pepino e wasabi
de maçã. Reservas
em uvbypp.cc.

CAÇADORES DE TRUFAS

Entre junho e agosto, quem visitar Camberra, na Austrália,
pode se aventurar pelas caçadas de trufas. As iguarias, que
chegam a custar 1.000 euros o quilo, estão espalhadas pela
Canberra Truffles (canberratruffles.com.au), uma das maiores
fazendas do gênero no país. O roteiro inclui a história do local,
o diferencial das trufas e a companhia de cães farejadores, os
verdadeiros responsáveis por encontrar essas preciosidades.
No fim do passeio, o visitante é convidado a experimentar um
crème brûlée trufado.

ARTE EM MOVIMENTO
À primeira vista, pode parecer apenas mais um cruzeiro
no país. Mas a proposta do Seven Seas Mariner, da
Regent, é, não apenas oferecer luxo para 700 passageiros na viagem entre Rio de Janeiro e Barcelona,
mas também abrigar uma espécie de leilão silencioso
durante o trajeto de 18 noites. Há cerca de 100 telas
distribuídas pelos ambientes, entre originais de Matisse,
Picasso, Rembrandt e Miró. Os interessados dispostos a
pagar R$ 42 mil pela viagem, podem preencher formulários e dar um lance. No fim da viagem, a equipe entra
em contato com a pessoa que ofereceu o maior valor.
ABRADIT NEWS 41

PALAVRA DO CLIENTE EDVALDO ALVES ESTIMA

NA MINHA CASA SÓ ENTRAM
CARROS DA TOYOTA
Edvaldo Alves Estima é empresário de São Paulo
(SP) e tem quatro veículos Toyota na garagem: uma
picape Hilux, dois Hilux SW4 e um Corolla.

que eu comprei foi um Corolla para a minha esposa.
Resolvi conhecer o modelo durante um evento especial de test-drive na concessionária Grand Brasil e
então fiquei encantado com o carro. Desde então, não
comprei carros de outra marca que não fosse Toyota.

ABRADIT NEWS: QUAIS MODELOS VOCÊ TEM HOJE?
Tenho quatro
EDVALDO ALVES ESTIMA:

carros Toyota em casa. Minha esposa e minha filha tem um SW4. Meu filho preferiu a versão picape da Hilux, enquanto eu tenho um Corolla.
ABRADIT NEWS:POR QUE O MARCA TE CONQUISTOU TÃO
RAPIDAMENTE?
EDVALDO ALVES ESTIMA: Sempre ouvi falar bem da Toyota

e pude comprovar isso quando comprei os carros. São veículos que não me dão problema. Raramente necessitam
de alguma manutenção e quando isso acontece, o custo é baixíssimo. Até hoje só tive que trocar itens básicos
42 ABRADIT NEWS

por conta do tempo de uso, como óleo e pastilhas, por
exemplo. Além disso, são carros que desvalorizam muito
pouco na hora da revenda e são muito fáceis de vender.
ABRADIT NEWS: PARA VOCÊ, O QUE TORNA A REDE
TOYOTA DIFERENTE DAS CONCESSIONÁRIAS DE OUTRAS
MONTADORAS?
EDVALDO ALVES ESTIMA: O atendimento, sem dúvidas.

É fantástico, seja na hora de venda ou das revisões. Você
pode entregar o carro para eles e, se a manutenção for
simples, no mesmo dia você sai com o carro. Além disso,
não existe enrolação, como aconteceu comigo quando
tive carros de outros marcas. O preço cobrado é o justo
para cada trabalho.
ABRADIT NEWS: VOCÊ JÁ TEM PLANOS PARA RENOVAR A
FROTA DA FAMÍLIA? QUAL O PRÓXIMO TOYOTA QUE VOCÊ
IRÁ COLOCAR NA GARAGEM?
EDVALDO ALVES ESTIMA: Está perto da hora de trocar o

meu carro e já tenho um convite para conhecer o novo
Corolla assim que ele chegar à concessionária. Acredito que esse seja o meu próximo Toyota.

FOTOS: ACERVO PESSAOL/ DIVULGAÇÃO

ABRADIT NEWS: QUAL FOI O PRIMEIRO VEÍCULO DA
TOYOTA QUE VOCÊ COMPROU?
EDVALDO ALVES ESTIMA: O primeiro carro da marca
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