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editorial DE OLHO NA SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

Rede Toyota:
“atendendo bem
para atender sempre”
H
á quem diga que quando uma coisa
funciona muito bem “se melhorar,
estraga”. Para as Concessionárias
Toyota, com base na filosofia do Kaizen,
sempre há espaço para melhorar. Nesta
nova edição da ABRADIT NEWS abordamos em vários aspectos o reflexo que essa
constante busca por excelência tem no sentido não apenas de conquistar clientes, mas
acima de tudo mantê-los fidelizados.
Uma dessas abordagens diz respeito à
necessidade de nossos produtos e serviços
estarem mais perto dos consumidores, sem
que isso demande um investimento muito
grande da nossa parte, distribuidores da
marca. É sobre isso que fala a matéria de
capa da ABRADIT NEWS, trazendo todo
o mecanismo de implantação dos Postos
de Assistência 2S que, até março do próximo ano, possibilitarão que a rede cresça
30%. Ouvimos especialistas internacionais
do mercado de distribuição automotiva e o
resultado é que o que estamos colocando
em prática hoje é tendência na Europa para
os próximos anos.
A revista traz outros temas que impactam diretamente na satisfação dos nossos
clientes: a garantia, a oferta de serviços adicionais, seminovos e a qualidade do atendimento. Especificamente sobre esse último
item, três pautas são destaque. A primeira
é um verdadeiro troféu de reconhecimento
à rede de concessionárias por tão bem aplicar o Toyota Way em Vendas e Pós-Vendas.
A rede Toyota está no topo do pódio no
ranking das marcas que oferecem para seus
clientes a melhor experiência de compra de
veículos novos de acordo com estudo anual
divulgado pela J. D. Power do Brasil.
E aqui abrimos uns parênteses para falar
do Etios, modelo que é sério candidato a
se destacar nos próximos estudos de qualidade a serem realizados pela J.D. Power.
A revista Quatro Rodas, que é uma das
mais tradicionais mídias especializadas do
setor automotivo já vem dando seus vereditos. Além de eleger o modelo a Melhor
Compra de 2013 dentro de sua categoria, a
publicação recém conclui o teste de Longa
Duração com um Etios Hatch. Nessa edição da ABRADIT NEWS trazemos tam-

bém alguns destaques desta prova de fogo
pela qual o modelo passou. E passou com
louvor.
E como “se melhorar, realmente melhora”, a rede segue buscando se superar mais
e mais no quesito atendimento ao cliente. A segunda pauta correlata fala sobre
o Programa Toyota Contratar Treinar e
Reter, que usa uma ferramenta de análise
comportamental para auxiliar a Rede de
Distribuidores na contratação da equipe
de vendas.
Já a terceira matéria afim conta a experiência que mais um grupo de alunos do
Toyota Dealer Management Program, que
é ministrado pelo Insper e patrocinado
pela ABRADIT, teve ao viajar para o Japão.
De volta ao Brasil, já estão multiplicando
conhecimentos nas unidades, reiterando
o papel que a filosofia do “cliente em primeiro lugar” tem para o sucesso dos nossos
negócios com a marca.
Este número da nossa revista destaca
também o papel de um importante público consumidor: os taxistas. Esses clientes,
que passam horas atrás do volante e que
valorizam itens como conforto, economia
e reparabilidade, podem ser, literalmente,
verdadeiros garotos propaganda de nossos
produtos e serviços.
Boa leitura e bons negócios!

Equipe ABRADIT
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NOTas ABRADIT

CAFÉ
COM LEITE

QUANDO A PARCERIA
É BOA, O NEGÓCIO
VIRA SUCESSO

SIMA comemora quinto ano
com novas funcionalidades

Neste ano, o SIMA (Sistema de Informação de Mercado ABRADIT) completou cinco anos e a Associação tem investido em novas funcionalidades para
facilitar o dia a dia da Rede. Atualizado diariamente
com dados de emplacamentos de autos e comerciais
leves, o SIMA disponibiliza análise de informações
de mercado para que o Dealer possa avaliar sua região
e tomar ações positivas.
Em 2013, a ABRADIT desenvolveu uma funcionalidade no sistema através da qual envia semanalmente
(para todos que estão cadastrados) um e-mail com informação de Market Share (nível Brasil), mostrando o
ranking das montadoras e dos modelos concorrentes
da marca Toyota, com informações de vendas ao varejo e vendas diretas da Montadora.
Com o crescimento do uso do SIMA, a ABRADIT
investiu também em um ambiente mais robusto para
oferecer novos recursos a sua Rede. Além disso, mudou
o ambiente de navegação do sistema, deixando-o mais
amigável, e agregou outras funcionalidades à ferramen-

ta. Na área de Relatório, foram disponibilizadas duas
novas funções:
Market Share

Esta funcionalidade permite que o usuário analise sua
área operacional ou analise uma ou mais cidades de
sua área, escolhendo o período da consulta. O sistema mostra o ranking por montadoras e por modelos
concorrentes da marca, oferecendo também a opção
de obter informações em nível nacional. Além disso,
também oferece ao dealer a opção de salvar a consulta
em PDF ou Excel.

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.

Relatório de acumulado

Nesta área, ficam disponíveis os relatórios mensais
(nível Brasil), acumulado do ano e relatórios anuais
(2012 e 2013).
As melhorias não vão parar por aí. “A ABRADIT lançará mais novidades para todos os usuários ainda neste
ano”, revela Paulo Rodrigues dos Santos, coordenador
de TI da associação.

Abradit promove reuniões
regionais em julho e agosto

Programação
reserve a sua agenda!

A Diretoria da ABRADIT iniciou no mês de julho as
Reuniões Regionais, dedicando um dia inteiro para
discutir questões de vendas e pós-vendas. O evento
vem contando com a participação dos Titulares e Gerentes Gerais da região e os principais executivos da
Toyota e Banco Toyota.
Segundo Paulo Cezar Araujo, será uma grande oportunidade para a Rede compartilhar com a
ABRADIT e a Toyota informações sobre as dificuldades da região e encontrar soluções específicas para
os anseios.

17/07 – Regional Sudeste na sede da ABRADIT
em São Paulo/SP
07/08 – Regional Norte/Nordeste/Centro-Oeste
no Hotel Carlton em Brasília/DF
12/08 – Regional Sul no Hotel Pestana
em Curitiba/PR (um dia antes do início
do Congresso FENABRAVE)
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QUEIJO
COM GOIABADA

A parte da manhã será voltada a discutir assuntos
de venda e a parte da tarde, temas relacionados ao
pós-vendas.

CHÁ
COM BOLACHA

PIPOCA COM
REFRIGERANTE

Para ser um fornecedor parceiro do programa, acesse

WWW.ABRADIT.ORG.BR

NOTas ABRADIT

Seminário de Pós-Venda
Toyota 2014
O Seminário de Pós-Venda, orientado pela Toyota do Brasil, acontece uma vez por ano, e é dividido em reuniões regionais, estrategicamente sediadas em estados que contemplem
a presença de toda a Rede de Distribuidores Toyota.
Esse ano, ocorreram 03(três) Regionais, em Maceió (31/3
e 1/4), em Vitória (15 e 16/4) e em Florianópolis (22 e
23/4).
O primeiro dia foi dedicado à apresentação de resultados,
passagens nas oficinas, faturamento, índices de qualidade e
satisfação do cliente. Já o segundo dia, dirigido aos gestores
responsáveis pelo Pós-Venda da rede (GPV´s), bem como,
aos Chefes de Oficina e Líderes da Qualidade (LQS´s), tem
como intuito debater assuntos operacionais relevantes do setor.
“As Reuniões Regionais representam um direcionamento
da Toyota junto ao mercado e dealers”, afirma Diego Clementino Monteiro, Consultor Regional de Pós-Venda da região
16 (Ceará, Piauí e Maranhão). Segundo ele, trata-se de um
momento de aproximação e interação, uma oportunidade
para os Gerentes de Pós-Venda (GPV´s) acompanharem as
ações e o andamento do mercado, compartilharem experiências e esclarecerem dúvidas, focando em questões macro
e regionais.
O consultor relata que sua região tem se destacado neste
ano em termos de vendas relacionadas a pneus. “Agregando
serviços como alinhamento e balanceamento, o volume de
vendas até junho na minha região foi acima do esperado, superando o volume de 2013”, compartilha o consultor.
Desde 2012, as reuniões foram divididas regionalmente
para facilitar a participação de todos, contando normalmente
com a presença dos executivos e de dois ou mais profissionais
de cada concessionária. Os assuntos são tratados com o enfoque da região, destacando seu papel nos índices, seus problemas e soluções específicas.
Esse ano a Toyota abriu espaço para que a ABRADIT apresentasse o Programa de Parcerias Estratégicas por meio do
qual é feito um trabalho conjunto no sentido de apresentar
à Rede os fornecedores recomendados que passaram por um
criterioso processo de seleção, levando em consideração aspectos técnicos e competitividade comercial.
Por se tratar de uma área de grande complexidade, em função dos inúmeros setores e departamentos que abrange e, o
alto nível de faturamento que o mesmo traz ao concessionário, a ABRADIT criou em 2013, uma Diretoria de Pós-Venda,
que promove agilidade e relevância à todos os assuntos que
envolve o setor, fazendo a interface entre Rede e Fábrica.
“Desde o 1º Seminário “Qualidade em Pós-Venda é Toyota”, realizado em 2013, a ABRADIT vem tomando um espaço
importante no contexto geral, pois atua como facilitadora e
mediadora de todos os assuntos inerentes ao setor”, destaca
Roberto Merulla, novo Diretor de Pós-Venda da ABRADIT.
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Convenção da
ABRADIT já tem
data marcada
A Convenção da ABRADIT
acontece anualmente
em São Paulo, reunindo
os principais executivos
da Rede, da Toyota, seus
parceiros e do Banco Toyota.
O evento, que acontecerá
no dia 26 de novembro
no hotel Transamérica, já
está sendo planejado e em
breve a ABRADIT anunciará
novidades da programação.
Chamada desde 2012
como Conexão ABRADIT, a
convenção dá um enfoque
ao importante papel da
ABRADIT como a grande
interlocutora e elo de ligação
entre a Rede, a Toyota e
parceiros.
Com duração de um dia,
o evento prevê workshops
com convidados no período
da manhã e assembleia
anual à tarde, contando
com a participação ativa da
Toyota e do Banco Toyota. O
encerramento conta com um
jantar e um show especial.
Desde 2012, o evento
passou a contar também
com o Vitrine ABRADIT,
espaço para exposição de
parceiros que funciona
durante a convenção. Com
o lançamento do sistema
de parcerias da ABRADIT
e REDIT no final do ano
passado, a tendência é que a
presença de parceiros ganhe
cada vez mais destaque na
convenção.

Seminovos Cenário aponta para crescimento do setor

Cenário
aponta para
crescimento
do
setor
Em ascensão,
por alessandro padin
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Para satisfazer o comprador,
tudo começa com uma
boa preparação do seminovo
geral nos para-choques. Após isto, é realizado
o embelezamento com polimento e higienização dos bancos. O seminovo vai chegar ao
cliente em estado de zero. Os veículos Toyota
são os que giram mais rápido, têm as melhores margens e facilidade de recompra”.
“A instalação de acessórios também é
um fator competitivo. Se o cliente quiser
pode adequar o veículo usado às suas preferências, aproveitando a oportunidade
para inserir esses itens no financiamento”,

Os seminovos estão em alta. Em 2013, o

mercado de carros usados foi responsável
por 9,1 milhões de transferências de propriedade, enquanto que os novos registraram 3,5 milhões de emplacamentos. “Isso
significa que os veículos usados têm quase
três vezes mais fluxo que os novos”, ressalta o chefe de Departamento da Toyota do
Brasil, André Bittar.
A tendência para os próximos anos é de
crescimento do setor, principalmente por
conta da desaceleração da economia, da
dificuldade de acesso ao crédito e da retomada gradual da alíquota do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados). De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores),
em janeiro deste ano, para cada carro zero
emplacado, foram vendidos 2,7 usados, o
que reforça o quatro ascendente.
As revendedoras estão de olho neste cenário positivo. “Além de ser um segmento
lucrativo, o cliente tem à disposição todas
as facilidades de uma concessionária e, em
uma próxima troca, provavelmente vai optar
por um veículo 0km”, afirma Marcel Adipietro, diretor comercial da Grand Brasil, para
quem a venda de seminovos é também uma
estratégia para atrair compradores.
O desafio das revendedoras, segundo
Bittar, está na articulação de promoções
eficientes que potencializem o fluxo de
clientes. Para satisfazer o comprador, tudo
começa com uma boa preparação do seminovo. “O processo deve iniciar com uma
boa análise técnica do veículo, ter uma manutenção atualizada, limpeza e polimento que o faça saltar aos olhos do cliente. A
nova tendência da apresentação do usado
é agregar valor com a transparência das in-

afirma Bittar. A estratégia ideal de pós-venda, segundo o chefe de Departamento da
Toyota, é que a concessionária monitore
os veículos fazendo o contato com os clientes por meio de CRM/Telemarketing. Isso
possibilita uma programação periódica das
manutenções preventivas dos seminovos.
A ABRADIT desenvolveu em 2013 o
“Portal de Seminovos Toyota”, que pode ser
acessado diretamente do site da Toyota do
Brasil e que tem sido uma importante ferramenta de vendas para os Concessionários
que aderiram ao Programa. A internet é o
maior canal de divulgação do estoque de veículos usados e é onde o cliente em potencial
inicia suas buscas. Para ajudar a ABRADIT
também investe em banners patrocinados e
palavras-chave de busca pelo Google.

Garantia

André Bittar explicar que o revendedor
pode conceder a garantia estendida por conta própria e exclusivamente no seu centro de
serviço. Outra alternativa é conceder uma
apólice fornecida por uma companhia de
seguros especializada, permitindo os reparos em toda a rede autorizada. “São formas
de fidelizar clientes e até mesmo obter boa
margem na comissão da venda”, frisa.
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&
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SEGURO E FINANCIAMENTO.
LIGUE: 11 2372-1693 OU 2385-3741
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mercado de veículos
usados movimenta
concessionárias

formações, apresentando junto o Laudo
de Inspeção Cautelar realizado por empresa homologada pelo Detran local”, explica.
No dia a dia da concessionária, a preparação dos veículos começa, em primeiro lugar,
pela escolha dos veículos que serão comercializados, destaca Adipietro. “São selecionados
pelo estado geral, ano/modelo de fabricação
e força de venda, por exemplo. Quando o
veículo entra no estoque fazemos a revisão
mecânica e, se necessário, alguma pintura, em

www.vidainvest.net
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Posto de
Assistência 2S:
diminuindo
distâncias,
potencializando
resultados
Graças à flexibilização do modelo de
negócio conquistado com a criação das
unidades 2S, a rede de concessionárias
Toyota vai ganhar em capilaridade,
chegando ainda mais perto do cliente. E o melhor:
tudo isso com uma demanda de investimento
bem menor por parte do distribuidor.
por Eliane Nunes

Até março de 2015 a rede de concessionárias Toyota vai crescer quase 30%, pulando das
atuais 146 para 188 unidades. E como é possível atingir um aumento tão expressivo em
tão pouco tempo? A resposta está em um novo conceito de lojas que começa a ser implantado pela área de Desenvolvimento de Rede da Toyota: o Posto Assistência 2S. “Basicamente, a diferença é que uma concessionária padrão, 3S, conta com uma completa
estrutura de vendas, peças e assistência técnica, ou seja – Sales, Spare Parts e Services.
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o menor modelo da unidade 2S cabe em um terreno de 500m²,
demanda 400m² de área construída e um investimento de apenas
R$ 570 mil.
Segundo Braga, apesar da demanda por mais touch points, a implantação dessas unidades vem sendo precedida de um estudo de
viabilidade, que considera o potencial de negócios de cada cidade
ou região. “É preciso que o local conte com uma frota circulante de
2.500 a 3.000 veículos Toyota com até 11 anos de uso. Esse é o número necessário de unidades para gerar um fluxo de pelo menos 70
passagens por mês e garantir que o Posto de Assistência 2S se pague
com o funcionamento da oficina”, explica.

Como funciona

Na prática, o Posto de Assistência 2S precisa ser obrigatoriamente a filial de uma concessionária 3S e funcionar no mesmo
estado da federação que a matriz. “Mesmo porque, existirá uma
estrutura de vendas na unidade menor, com um ou dois consultores e um veículo de test drive, por exemplo, mas o faturamento, será da matriz para a filial”, destaca Braga ressaltando que enquanto a natureza da atividade econômica da matriz continuará
sendo Distribuição de Veículos Automotores, a natureza econômica da filial será Posto de Serviço Autorizado.
Outro detalhe importante dessa nova modalidade de loja Toyota é que ela vai trabalhar com um menu de serviços específicos
– basicamente manutenção e reparos leves que não dependam de
diagnósticos. “A limitação dos serviços que serão oferecidos visa
diminuir os custos e garantir, acima de tudo, a sustentabilidade do
negócio”, acrescenta ele.

Tendência na Europa,
realidade no Brasil
Outro especialista ouvido pela ABRADIT News
foi o inglês Steve Young, Diretor Geral do ICDP
(International Car Distribution Programme), projeto colaborativo de pesquisa sobre o sistema de
distribuição de automóveis, varejo de autopeças
e serviços de pós-vendas. Ao tomar conhecimento do mecanismo de implantação dos Postos de Serviço 2S no Brasil, Young se mostrou
um entusiasta da iniciativa. “É muito interessante
e consistente com o que acreditamos que precisa acontecer nos mercados da Europa – e
possivelmente em outros lugares, como resultado inclusive da mudança de comportamento
dos clientes”, explica.
Young comenta que algumas experiências similares ao modelo 2S até existem na Europa, mas
geralmente são unidades que não têm qualquer
conexão com uma unidade 3S, o que impossibilita, por exemplo, um atendimento 360° ao cliente.
O executivo, que é Engenheiro de Produção
pós-graduado em Estudos de Gestão, é quem
assina o documento “Realigning Networks with
Future Needs” (Realinhando a Rede conforme as
Necessidades Futuras), divulgado pelo ICDP no
início deste ano. O texto alerta que algumas tendências vêm se consolidando numa velocidade
maior que a esperada e por isso é fundamental
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que os dealers enxerguem muito além das vendas de curto prazo. O estudo pontua algumas
projeções do ICDP de quais serão as demandas
de pós-vendas até 2020.
Segundo o documento, uma pesquisa realizada naquele mercado apontou que as pessoas
se dispõe a dirigir 50 minutos até uma concessionária para comprar um carro. Por outro lado,
para a realização de serviços, o tempo médio
aceitável de deslocamento cai para 30 minutos.
Como a tendência é que essa tolerância de
tempo de deslocamento se mantenha nos próximos anos, a solução economicamente sustentável é a criação de postos de serviço de menor
porte. O documento destaca ainda a importância de limitar as unidades com capacidade para
a realização de todos os serviços. Esse papel caberia à matriz regional, que como uma central
de operações, contaria com oficina completa e
responderia pela distribuição de peças para as
unidades menores.
Segundo Young, esse cenário mostra como
as redes se tornarão mais complexas no futuro,
com diferentes formatos de vendas e serviços,
trabalhando de forma coordenada para cobrir
territórios maiores, integrando também o crescente uso de canais online. “Isto está acontecendo em muitos mercados em nível mundial,
mas o Brasil está mostrando liderança com esta
iniciativa particular da Toyota”, finaliza.

Fotos: toyota

Já o modelo 2S, embora conte também com
uma estrutura de vendas, tem seu principal
foco de atuação na área de pós-vendas: Spare Parts e Services”, explica o Gerente Geral
de Vendas, Treinamento e Desenvolvimento de Rede da Toyota, Vladimir Centurião.
O principal objetivo da Toyota com a criação desse novo modelo foi dar suporte a um
crescimento sustentável da rede visando atender a demanda que vem sendo criada pelo
modelo Etios. “Quando entrou no segmento
de compactos a Toyota passou a contar com
um novo perfil de cliente: um profissional
que trabalha em horário comercial, que não
tem disponibilidade para grandes deslocamentos e que pode ter na proximidade ou
não de uma concessionária, o diferencial que
vai definir a compra”, destaca o Gerente de
Desenvolvimento de Rede, Antonio Braga.
O novo modelo de negócio possibilita
a ampliação da área de atuação dos distribuidores com um investimento muito inferior ao necessário para a implantação de
uma unidade padrão. Para se ter uma ideia,
enquanto uma concessionária 3S requer
um terreno de 4.000m², 2.500m² de área
construída e um investimento de R$ 5,5
milhões para construir e equipar o prédio,

A experiência já vem funcionando em
três diferentes unidades que surgiram a partir de demandas específicas. A Newland,
de Fortaleza (CE), conta com uma filial 2S
no município de Sobral que foi criada com
o objetivo de atender à numerosa frota das
polícias Civil e Militar do Estado. Situação
similar justificou a implantação da loja 2S da
Canopus em Parauapebas (PA). A unidade,
que é filial da Canopus Marabá, é responsável pelo atendimento da frota da empresa
Vale do Rio Doce. O terceiro caso foi no
estado do Espírito Santo. Lá, para atender
a frota de uma grande locadora de veículos,
a Kurumá, de Vitória, criou um espelho de
pós-vendas no município de Serra, que fica
há cerca de 30 km da capital capixaba.
Com o modelo de negócio testado e
aprovado, umas das concessionárias que
vai ganhar capilaridade com uma filial 2S é
a Zeni Motors, que atua no oeste do Paraná
com duas unidades 3S: uma em Cascavel
e a outra em Toledo. A expansão se dará
com a instalação do Posto Assistência 2S
em Foz do Iguaçu, há 140 km de distância
da matriz cascavelense, com inauguração
prevista para o mês de Outubro. De acordo com Germano Zeni, diretor do grupo,
“essa flexibilização do modelo é fundamental para permitir que estejamos mais
perto de nossos clientes”.
A unidade de Foz vai atender ainda cidades vizinhas como Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e
Missal. Com base na frota circulante, a previsão inicial é que a unidade atenda cerca de
130 veículos/mês. Vale destacar que a cidade é o terceiro principal destino turístico do
Brasil e o primeiro da Região Sul. “A nova
unidade deverá representar um incremento
de pelo menos 20% no volume de negócios
da nossa empresa”, comemora Germano.
Se a novidade é motivo de comemoração para a concessionária, para os clientes que serão diretamente beneficiados
pela unidade o posto significa muito mais
do que simplesmente proximidade. “Vai
ser economia de dinheiro e de tempo,
que na prática é mais dinheiro. Hoje tenho que me deslocar até Cascavel e vai
fazer toda a diferença ter o atendimento
da Toyota aqui em Foz do Iguaçu”, conta a comerciante Janete Pawlak. Cliente
Toyota há mais de dez anos, ela possui
um Corolla e uma Hilux e garante que
ter a Toyota mais perto vai ser um importante incentivo para se manter na marca.
Quem partilha da mesma opinião é o advogado Fernando Conte. Morador de Foz
e proprietário de um Corolla, ele considera
incômoda a necessidade de se deslocar até

ICDP

Com sede em Londres, o ICDP é patrocinado por
grupos de empresas (concessionárias, montadoras,
autopeças, além de entidades e governos). Entre os
membros está a Fenabrave (Federação Nacional de
Distribuição de Veículos Automotores). ICDP atua
com pesquisa e consultoria nas áreas de vendas e
pós-vendas de veículos, sempre com o objetivo de
incentivar e apoiar melhorias para os atuais modelos
de negócios. Leia mais acessando www.icdp.net.

Cascavel para a realização de serviços no veículo.
“Vemos vários veículos da marca circulando em
nossa cidade e faz todo sentido ter uma unidade
da Toyota aqui. Vai ser muito importante para
facilitar, não apenas a manutenção, mas também
a compra de veículos e consequentemente a fidelização na marca”, ressalta.

Especialista aprova
a iniciativa

A busca por maior capilaridade, aproximando a rede de distribuição do consumidor final, sempre foi uma das premissas da
indústria automotiva, tanto no Brasil quanto
no exterior. A questão que sempre se levanta, segundo o consultor especializado no
negócio de distribuição de veículo, Francisco Mendes, é a que custo isto pode ser feito.
De acordo com o especialista, “iniciativas
no sentido de promover esta aproximação
através dos negócios de pós-vendas, peças e
serviços já foi objeto de iniciativas de outras
marcas, porém o sucesso das mesmas pode
ser bastante questionado, uma vez que estas replicavam a estrutura de uma concessão
convencional em miniatura, mas ainda assim
com custos de investimentos fixos elevados
face ao retorno que estas operações isoladas
poderiam gerar”.
Para ele, o modelo que está sendo implantado pela Toyota do Brasil é promissor uma vez
que tem como premissa a sustentabilidade do
negócio. Mendes cita a experiência positiva
da própria Toyota nos Estados Unidos, onde
áreas de atendimento de serviço, montadas em
estruturas independentes da concessionária
convencional mostraram-se bastante rentáveis
e com bom grau de satisfação do consumidor.
“O ponto crucial é que estas estruturas dedicam-se fundamentalmente a serviços rápidos
e não a intervenções de maior relevância”, diz
ele ratificando o quanto o novo modelo é acertado. “Estar próximo ao consumidor é fator
relevante para a marca e para o concessionário,
porém, o nível de investimento em estrutura física e humana é determinante para a viabilidade econômica do processo”, acrescenta ele.
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Excelência na Prestação de Serviços

A importância
da Garantia
para agregar
valor aos
produtos Toyota

necessário, é o Distribuidor quem comunica os próximos passos ao cliente, agindo
de forma transparente e com informações
precisas, de modo a manter sua confiança
na marca”, afirma.
Os Distribuidores Toyota têm o foco
no atendimento ao cliente, ou seja, unem
todos os esforços necessários para atender suas demandas e resolver seus problemas. A Filosofia de Serviço de Pós-Vendas
Toyota apregoa sempre o uso de informações precisas e transparentes ao cliente,
mantendo-o atualizado sobre o processo
de reparo de seu veículo.
“Desta forma, o Distribuidor assume
uma posição proativa no atendimento de
suas necessidades, resolvendo o problema do cliente como se fosse seu próprio
problema. Esse posicionamento é imediatamente identificado pelo cliente Toyota,
que faz com que a rede, assim como a marca Toyota, seja reconhecida como uma referência de bom atendimento e satisfação
do consumidor”, declara Ricardo.
Alinhado a estas diretrizes, Amauri
Mendes, Gerente de Pós-Vendas da Ramires Motors, acredita que o Distribuidor
Toyota agrega valor à marca através de um
pronto atendimento, cordialidade e diagnóstico preciso e assertivo. Ele ressalta
também que a postura firme e a empatia
pelo consumidor são fatores importantes
para reverter a primeira impressão gerada,
satisfazer o cliente e fidelizá-lo.

Sempre atenta à satisfação de seus consumidores,
a Toyota dá grande importância à Garantia dos veículos
comercializados, pois sabe que esta etapa é fundamental para o
fortalecimento da marca junto ao cliente. Neste sentido, o
Distribuidor tem uma importância fundamental na construção
da imagem ao lidar diretamente com o consumidor.

por Aleksandra Zakartchouk
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Análise de falhas
e aprimoramento
da qualidade

Foto: TOYOTA

Técnicos treinados e padrão no atendimento em toda a Rede Toyota.

Os produtos Toyota são reconhecidos por
sua qualidade, durabilidade e resistência,
resultado de constante pesquisa e inovação
tecnológica. A Toyota conta com uma política na qual o Distribuidor exerce papel
chave para agregar valor à marca durante a
Garantia. Seja na revisão periódica ou no
reparo de eventuais problemas relacionados a falhas no projeto, fabricação ou montagem, a qualidade na prestação do serviço
durante esse período tem o poder de aumentar a satisfação do cliente e fidelizá-lo.
“Do ponto de vista do cliente, quando
o consumidor entra em um Distribuidor
Toyota, ele entra na própria Toyota. Portanto, seja no caso de um atendimento
em Garantia, seja em uma Revisão ou em
uma passagem paga, a qualidade do atendimento do Distribuidor representará
toda a filosofia de atendimento da marca
Toyota”, destaca Ricardo Cardia Cardoso, Chefe do Departamento de Garantia,
Treinamento e Publicações na Toyota.
Na visão de Ricardo, por atender pessoalmente o cliente, o Distribuidor é diretamente responsável pela sua satisfação
neste momento. “Mesmo em situações
adversas, onde uma peça pode não estar
disponível ou um diagnóstico seja ainda

Além de todo investimento em tecnologia, um aspecto primordial para obter melhoria contínua na qualidade dos produtos
Toyota está ligado à análise das falhas ocorridas durante o período de Garantia.
Todos os reparos realizados em Garantia são comunicados à Toyota, que faz
uma análise da falha do veículo baseada na
Descrição do Problema pelo Cliente (voz
do cliente), Descrição do Diagnóstico Realizado (causa do problema) e Descrição
do Reparo Realizado (peças substituídas e
serviços realizados).
Com base nas peças recolhidas, o estudo representa uma etapa importantíssima
no processo: é através dele que melhorias
são definidas, resultando em soluções introduzidas na linha de produção dos automóveis.
As peças substituídas em Garantia pelo
Distribuidor, quando necessário, são enviadas para a Toyota, para que sejam analisadas por seus engenheiros e fornecedo-

Lembre-se!
Atenda o cliente com o maior
interesse e diligência.
Atente-se ao quesito “prazo”. Caso note que o
reparo excederá os 30 dias determinados por lei,
avise a Toyota com antecedência para orientações
em relação ao procedimento a ser adotado.
Observe as condições e políticas
de aplicação da Garantia.
Preze sempre pela transparência nas
informações dadas ao cliente.
Alerte o cliente quanto à necessidade de
realizar revisões periódicas, bem como quanto às
possíveis consequências de sua não realização.

res. Após a avaliação, contramedidas são
aplicadas na produção dos componentes e
do veículo, evitando que outros clientes sejam afetados por uma falha já identificada.
“Por isso, o correto diagnóstico das falhas e
a correta comunicação dos reparos são de
suma importância nesse processo, pois são
a base das informações para a investigação
das causas do problema”, explica Ricardo.
Ao comentar sobre o processo de análise de falhas, Amauri, por sua vez, relata
observar um empenho mútuo, por parte
da Toyota, através dos canais de Engenharia de Serviços, Engenharia de Campo
e TADS, a fim de encontrar as definições
para cada caso de maneira rápida e eficaz.

Aprendizado contínuo

O Distribuidor deve dar grande ênfase
à capacitação dos profissionais de sua equipe, para que possam executar o diagnóstico, relatório técnico e reparo do veículo, de
acordo com os critérios estabelecidos.
Para garantir o nível de qualidade na
prestação do serviço e a eficiência dos
processos, a Toyota do Brasil recomenda
que todo profissional envolvido no processo de Garantia leia continuamente o
Manual de Garantia, os Boletins de Garantia e o Check-list, participando também da grade de treinamentos, para o
constante aprimoramento.
Neste sentido, vale ressaltar também o
Programa de Auditoria de Garantia Toyota,
que verifica a correta aplicação das diretrizes do Manual de Garantia pelos Distribuidores Toyota no atendimento aos clientes.
A ideia é prestar assistência à Rede de Distribuidores na gestão dos seus processos
de Garantia, tanto nos procedimentos da
oficina quanto nos da área administrativa –
tudo para que a excelência esteja presente
em todas as fases da prestação de serviço.
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coluna economia

Pouso suave, mas
longe do destino

mantê-la, já que os resultados mostravam que mantinham as vendas em alta, o governo anunciou diversas
vezes a elevação da alíquota para os valores anteriores
à crise. Temeroso do seu impacto, o governo hesitou
diversas vezes, adiando a medida até finalmente optar
pela sua elevação gradativa.
Creio que esses “pacotinhos” de medidas somados
às previsões nunca cumpridas de queda de inflação e de
elevação do crescimento e às mudanças nas fórmulas de
cálculo dos indicadores fiscais trouxeram ainda outro
efeito colateral: a descrença na capacidade do governo de
reverter uma situação desfavorável. Parece-me, às vezes,
que estamos num “revival” dos anos 80, um desespero
por medidas de curto prazo como se a situação fosse realmente desesperadora, como era na década de 80, mas
hoje estamos muito longe disso. A tentativa de administrar o curto prazo com intervenções pontuais em preços
de tarifas e tributação setorial não só é ineficaz, como não
faz sentido do ponto de vista macro. A queda na taxa de

por Sérgio Luiz Cerqueira da Silva*

18 abradit news

das exportações de veículos
em mais de 30%. Do lado das
vendas nas concessionárias,
os dados da Fenabrave mostram que nos cinco primeiros
meses de 2014 as vendas de
automóveis foram 8,3% menores que no mesmo período
de 2013.
Por isso, à medida que esta
queda na atividade econômica vai se generalizando, o
“pessimismo” ou “mal estar”,
como se queira chamar, vai se
espalhando. Antes restrita aos
empresários e à classe média,
várias pesquisas mostram que
a percepção de que a situação
econômica vai piorar está se
disseminando. E não é apenas a desaceleração do crescimento que aflige a população.
A inflação, que o governo afirma estar sob controle e dentro da meta, voltou a ser uma
das maiores preocupações das famílias. A queda na venda
dos supermercados, já detectada nas pesquisas do IBGE,
mostra que de fato a população sente a queda do seu poder de compra causada pela inflação.
Tudo isso era esperado. As medidas tomadas durante a
crise de 2008/2009 privilegiaram o mercado interno, e só
poderia ser assim. No entanto, a aproximação da economia do pleno emprego deveria ter sido aproveitada para
a retirada gradual dos estímulos temporários ao consumo
e aumento dos incentivos ao investimento. No entanto, o
governo Dilma manteve e até ampliou o estímulo ao consumo. O resultado não poderia ter tido outro: elevação
das importações e inflação.
Os empresários não tomam a decisão de investir
baseados em medidas temporárias. Eles esperavam
por medidas estruturais, sustentáveis no longo prazo.
Todavia, o governo caminhou no sentido contrário,
baixando mensalmente “pacotes” de isenções tributárias pra um ou outro setor, abrindo linhas de crédito
no BNDES pra outros setores, aumentando os gastos
públicos para sustentar a demanda, mudando a base de
cálculo da contribuição previdenciária do empregador
para alguns segmentos, etc.
As mudanças no IPI dos automóveis é um exemplo
desta política. Reduzido para enfrentar a crise, a medida se mostrou muito positiva. No entanto, ao invés de

* 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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Devagar a economia brasileira
vai se desacelerando, apontando para mais um ano de crescimento pífio. Ano após ano,
o crescimento vai diminuindo
como numa equação que tende à zero, num “pouso suave”,
algo bem incomum para nós
brasileiros. Desde os anos 80
nos acostumamos com crises
“devastadoras” como em 1982
(moratória da dívida externa),
1990 (Plano Collor), 1995
(crise do México), 1997 (crise
da Ásia), 1998/99 (crise e desvalorização cambial) e 2002
(fuga de capitais e acordo com
o FMI). Todas essas crises tiveram como ponto de partida
a fragilidade externa da economia brasileira e desaguaram
numa crise fiscal.
Em 2008, a economia mundial sofreu um grande “solavanco”: o motor da economia
americana, seu sistema bancário, sofreu uma pane e teve
um pouso de emergência. O Brasil conseguiu se sair bem
naquele momento graças a um volume bastante confortável de reservas, acumulado depois de quase uma década
de superávits comerciais. Nossa situação fiscal mesmo
não sendo excelente, era muito melhor do que a da maioria dos países europeus. Ainda é.
A economia brasileira conseguiu se recuperar da crise
muito rapidamente graças à ativação de mecanismos anticíclicos que incentivaram especialmente o consumo. Porém, os números mostram que a economia brasileira tem
se enfraquecido mês a mês desde 2010. Por muito tempo,
o Governo alegou que o dado relevante é o nível de emprego e este não era afetado pela desaceleração. Contudo,
nos últimos meses os dados do mercado de trabalho já começam a refletir esta freada, não ainda com aumento do
desemprego, mas com a criação cada vez menor de vagas.
Mesmo com a queda relativamente gradual da atividade
econômica, este “pouso suave”, alguns setores começaram a sentir uma desaceleração mais intensa. É o caso da
indústria de transformação e do setor automobilístico em
particular. A produção de automóveis e comerciais leves
sofreu uma desaceleração drástica, com queda de 12,3%
entre janeiro e abril deste ano comparado com igual período do ano passado. Esta redução foi provocada pela queda na venda no mercado interno e agravada pela redução

crescimento não é nenhuma tragédia ainda mais com o
mercado de trabalho praticamente em pleno emprego e
com mecanismos de proteção social como o seguro desemprego em funcionamento.
Ao contrário de reorganizar os fundamentos fiscais e
monetários que foram primordiais para a estabilização
e para a recuperação da economia nos governos FHC
e Lula, o governo Dilma agravou a desorganização da
economia. Os agentes econômicos sabem que há uma
inflação “represada” no congelamento da tarifa de energia elétrica, nos preços “artificiais” dos combustíveis e nas
tarifas de transporte coletivo. Os efeitos colaterais dessas
medidas não se restringem aos preços – as geradoras de
energia estão em grave dificuldade, a Petrobrás não tem
capacidade de investimento, os produtores de etanol já
desativaram várias usinas e, não bastasse isso tudo, as prefeituras das maiores cidades tiveram que deslocar verbas
de investimentos para elevar o subsídio nas tarifas de ônibus. Não vai ser fácil desatar esse nó.

reportagem “Nossa! Mas é a cara do dono!”

“Nossa!
Mas é a cara
do dono!”

A Toyota oferece uma ampla linha de
acessórios originais que permitem a
personalização dos veículos garantindo
que cada cliente possa deixar
seu carro com a sua cara.

D
por Eliane Nunes
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e bancos de couro, para ganhar em requinte, a frisos laterais,
para evitar batidinhas de estacionamento, a Toyota oferece
um grande leque de acessórios para deixar cada veículo com
a cara do dono. E se pra muita gente o carro é quase como um
membro da família, é justamente a instalação de acessórios que
possibilita ao proprietário “transferir o seu DNA” para o veículo. Não importa se a escolha dos itens é por estética ou pela
funcionalidade, mas o fato é que a linha de acessórios originais
Toyota confere aos modelos da marca a possibilidade de personalização conforme as preferências do cliente, agregando ainda
mais valor aos veículos.
De acordo com Thiago Piva, Chefe do Departamento de Planejamento de Acessórios da Toyota do Brasil, o lançamento de
cada item é precedido de pesquisa de mercado para analise de
tendências e das necessidades dos clientes de cada modelo. “Frisos laterais para portas, por exemplo, são alguns dos acessórios
que mais tem saída”, conta Piva.
Segundo ele, além dos recém-lançados bancos de couro para o
Etios e sensores de estacionamento para o Etios e para o Corolla,
novos itens chegarão à rede até novembro: frisos laterais e calha
de chuva para o Corolla e alarme para o Etios. “Nosso plano é
lançar de 15 a 20 novos acessórios por ano”, ressalta ele.
Piva lembra que o processo de homologação de um acessório é feito de forma bem criteriosa inclusive para que os itens

Toyota Hilux SW4

sejam adequados para cada modelo. Antes de irem para o mercado, os itens são
submetidos a testes de funcionalidade,
acabamento e durabilidade. A ideia é
que, mesmo depois de anos, os acessórios
apresentem condições e características similares aos itens de série do veículo.
“O objetivo principal do acessório é
agregar ao veículo e não descaracterizá-lo”, destaca Piva ressaltando que é fundamental que os concessionários sempre
lembrem os clientes da importância do
uso de acessórios originais. Os itens genuínos, que são homologados e certificados
pela Toyota, são comercializados com garantia e o processo de instalação é seguido à risca pelos técnicos que são treinados
pela montadora.
De acordo com Claudio de Oliveira, gerente de vendas da Sun North, atualmente
existe uma diversificação muito grande de
itens paralelos, em sua maioria da China.
“Embora essas peças deixem muito a desejar em termos de qualidade, facilidade

de instalação, durabilidade e acabamento, o fato é que significam
um desafio a mais a ser vencido. Esses itens paralelos são vendidos
a preços muito abaixo dos itens originais e cabe à nossa força de
vendas ir além de listar as vantagens dos acessórios genuínos, por
exemplo, com o parcelamento do valor”, destaca.
Segundo Claudio, com a concorrência cada vez mais acirrada
entre as marcas e a necessidade de aplicação de um ou outro desconto na comercialização dos veículos, a vitrine de acessórios pode
significar um importante incremento na rentabilidade do negócio.

O barato que sai caro

“É muito comum que acessórios paralelos apresentem problemas até porque a diferença na qualidade é bem grande”, conta Oliveira. Segundo ele, no caso da Hilux, os mais comuns são o front
bumper e a capota marítima. “No caso do bumper, as letras que
compõem o nome do modelo descolam, a peça não tem encaixe perfeito e o material adquire uma tonalidade opaca em pouco
tempo”, destaca. Na prática, a pessoa compra um carro novo e o
acessório falsificado deixa o veículo com cara de velho.
Claudio explica que no caso da capota marítima paralela o
maior problema é o acabamento, que por ser mal feito, possibilita a infiltração de água. “É fundamental que a rede conheça esses
problemas inclusive para ter argumentos na hora de tratar com
o cliente”, finaliza.
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QUALIDADE toyota: Etios e Rede são aprovados em teste

ETIOS E REDE SÃO
APROVADOS EM TESTE
DA QUATRO RODAS

Atendimento

De acordo com a matéria, a trajetória do Etios confirmou a fama da rede de concessionárias Toyota de oferecer um pós-venda imbatível. “Com paradas a cada 10.000 km,
visitamos a rede em cinco ocasiões, todas em São Paulo. Em nenhuma delas houve tentativa de cobrança acima do valor sugerido pela fábrica. Pelo contrário, concederam até
pequenos descontos”, diz o texto. A matéria destaca ainda que as concessionárias Toyota
não têm o péssimo hábito de empurrar serviços desnecessários, e que tudo o que foi sugerido extra à revisão realmente precisava ser substituído.
A reportagem conclui que, embora há espaço para melhorias - e quem vive o Kaizen no
dia a dia sabe que sempre há -, o Etios e a rede de assistência foram aprovados. E finaliza:
“Seguiremos de olho nas concessionárias Toyota. Afinal, o teste do Corolla no Longa
Duração está só começando”.

por Eliane Nunes

Toyota: campeã também
na experiência de compras

Em agosto de 2013, pelo terceiro ano consecutivo, a
Toyota foi a marca campeã do Vehicle Ownership Satisfaction Study – VOSS Brasil 2013, estudo realizado
pela JD Power, que avalia a satisfação dos clientes com
o veículo. O Etios, por ter sido lançado em 2012, não
participou do estudo, mas a julgar pela avaliação da imprensa especializada, o modelo é sério candidato a se
destacar na categoria compacto na próxima edição do
VOSS Brasil.
A revista Quatro Rodas, uma das mais tradicionais
publicações do segmento - que já havia conferido ao
Etios sedan o selo de Melhor Compra 2013, entre os
modelos de R$ 27 mil a R$ 30 mil -, concluiu no mês
de junho o Teste Longa Duração, que avaliou o hatch
Etios EX 1.3.
O veredito do teste assinado pelo jornalista Péricles Malheiros é: “Desmontado após 60.000 km Etios
mostra que é robusto e confiável”. Para Malheiros, o
Etios é, conforme escreveu, “um carro simples, mas
eficiente, gostoso de dirigir e atendido por uma boa
rede”. Outro jornalista da equipe, o redator-chefe Zeca
Chaves, assinalou: “É um carro surpreendentemente
bom de dirigir, muito ágil nas arrancadas e seguro nas
frenagens e curvas”.
Neste teste, a Editora Abril adquire o carro de forma
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anônima e utiliza-o como qualquer cliente, mesclando
trechos de cidade e estrada, e realizando as revisões
periódicas, que ajudam os jornalistas a avaliarem as
concessionárias. Após 60.000 km, o carro é completamente desmontado e todas as peças são avaliadas
minunciosamente de forma a verificar o estado dos
componentes após o período de uso.
Assim como a suspensão e os amortecedores, a caixa
de direção encarou bem as péssimas condições de rodagem do Brasil e chegaram ao final do teste sem folgas.
Câmbio, embreagem, acabamento e sistema elétricos
também alcançaram a quilometragem final do teste em
perfeito estado. “O interior não tinha plásticos deformados ou zonas de fixação esbranquiçadas, o que indicaria movimentação excessiva”, elogia Fabio Fukuda,
consultor técnico da Quatro Rodas responsável pelo
desmonte dos carros que passam por este tipo de teste.
Se o motor é o coração do carro, o Etios concluiu o
teste vendendo saúde. Comando de válvulas, pistões e
outros componentes estavam em excelente estado. O
que mais surpreendeu os técnicos da revista foi a aferição da compressão dos cilindros, muito próxima do
que se vê num motor zero-quilômetro. “Isso é raríssimo
de acontecer e denota alta qualidade de projeto, construção e materiais do motor”, diz Fukuda na matéria.

Foto: TOYOTA

Toyota Etios, excelente resultado no teste de longa duração.

A rede Toyota oferece para seus clientes a melhor experiência de compra de veículos novos entre as montadoras de automóveis do Brasil. Isso
foi o que apontou o estudo anual “Sales Satisfaction Index (SSI) Study
Brasil 2014”, divulgado pela J.D. Power do Brasil, que ranqueou o índice
de satisfação dos clientes avaliando itens como a forma que a concessionária lida com o negócio, processo de entrega, test drive, vendedores
e as instalações.
A Toyota atingiu 787 pontos enquanto que a pontuação média das
montadoras foi de 754. Vale destacar que nenhuma das marcas consideradas “as quatro grandes” aparecem entre as cinco primeiras colocadas.
“Esse título é resultado de um trabalho sério realizado pela Toyota do Brasil, especialmente pela equipe de treinamento de vendas, mas sobretudo pela rede de concessionárias, que realmente veste a camisa de que
a satisfação do cliente é prioridade absoluta para o sucesso dos nossos
negócios”, destaca o Diretor Executivo da ABRADIT, Paulo Cezar Araujo.
Segundo o diretor nacional da J.D. Power do Brasil, Jon Sederstrom,
os consumidores brasileiros contam hoje com várias opções de marcas,
modelos e distribuidores e por esta razão estão mais seletivos. “A satisfação no processo de vendas é um fator de diferenciação competitiva
extremamente importante. No curto prazo, a experiência de vendas é
crítica para a manutenção do market share”, explica.
Ainda segundo Sederstrom, proporcionar uma experiência satisfatória
no momento da venda, geralmente, resulta em maiores índices de fidelidade à marca e a concessionária, não apenas em retorno e recomendação de compra, mas na busca por peças e serviços no médio e longo
prazo. De acordo com o estudo, dos clientes que responderam terem
tido uma experiência excepcional de compra, 71% disseram que retornarão à concessionária para realização de serviços e 63% disseram que
definitivamente voltarão a comprar um veículo na mesma concessionária.
Outro dado interessante apontado pelo estudo é que, entre todas as
marcas, os clientes visitam e rejeitam em média quatro concessionárias
antes de efetuarem a compra. Em 27% dos casos a rejeição se deu pela
falta de uma resposta direta da concessionária sobre o preço do veículo;
26% pelo não fornecimento de um financiamento adequado; e 24% porque a equipe de vendas aplicou muita pressão para fechar o negócio. “As
concessionárias precisam identificar e melhorar as etapas no processo
de vendas que possam causar sua rejeição pelo comprador, desde a escolha do modelo até a documentação final”, finaliza Sederstrom.
O estudo SSI Brasil 2014 baseou-se nas avaliações de mais de 3.400
entrevistas online com proprietários brasileiros de veículos novos, no
período de um a sete meses após a compra. O estudo foi realizado entre
março e abril de 2014.
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Um
pacote
na
medida
para
o cliente

Com o Menu Selling, as
concessionárias vão
oferecer um menu de
serviços de acordo
com a necessidade do
cliente e a peculiaridade
de cada região
por ALESSANDRO PADIN

podem desgastar-se mais em virtude da região
onde ele vive? A resposta é sim.
O Brasil é um país continental, com uma grande diversidade geográfica e climática. Em certas
regiões, por exemplo, a ocorrência frequente de
chuvas é maior do que em outras, exigindo do
veículo um desgaste maior de acessórios como
as borrachas do limpador de para-brisas. Pensando nisso, a Toyota e a Abradit estão nos ajustes finais para implantação, nas concessionárias,
do Menu Selling, um programa que vai inserir
na revisões de manutenção pacotes de serviços,
que ofereçam soluções personalizadas e de qualidade, com custo reduzido para o cliente.
O objetivo do Menu Selling é o de adaptar
os combos de acordo com as peculiaridades de
cada concessionária, oferecendo serviços adicionais e proporcionando ao cliente um conforto
na hora de avaliar o orçamento final. Na prática,
ele vai ser informado com antecedência sobre
um menu especial com ofertas de peças genuínas a valores reduzidos. O programa prevê que
o pacote ofertado seja adaptado à realidade de
cada local e o quanto o desempenho do veículo
possa ser influenciado pelo meio. Em uma região com muita chuva, por exemplo, o consultor
poderá oferecer a troca da borracha do limpador
de para-brisa.
Jackson Bobbio Dettogni, gerente geral de
pós-venda da Kurumá Veículos, do Grupo Águia
Branca, explica como vai funcionar o programa
nas concessionárias: “Nossos consultores de serviço vão receber o cliente para a revisão e, dependendo da quilometragem do veículo, vão oferecer o pacote de serviço mais apropriado, sem
que isso onere demasiadamente o valor final”.

Benefícios
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Serviços adicionais que poderão
ser oferecidos no Menu Selling:
Alinhamento e balanceamento;
Sanitização do ar condicionado;
Hidratação dos Bancos em couro;
Limpeza dos bicos injetores;
Cristalização da pintura, etc.

Foto: toyota

Há itens do veículo que sofrem desgaste
natural ou pelo uso, como pastilhas, lonas e
discos de freio, disco de embreagem, pneus,
palhetas do limpador de para-brisa e rolamentos. Há, também, os danos causados
pelo meio ambiente (chuva ácida, queda de
substâncias químicas, seiva de árvores, inundações, salinidade etc). Tudo isso o cliente
sabe quando adquire um automóvel, lê o Livrete de Garantia ou consulta o profissional
na concessionária. Mas alguns desses itens

Para entender os benefícios do Menu Selling
é preciso recordar como funciona o sistema
atualmente: Separadamente, cada serviço tem
um valor específico que é calculado, individualmente, na soma total da revisão de manutenção. “Aplicando como ´combo` (pacote
de serviço), o cliente receberá um desconto
especial. Analisaremos o período em que se
encontra o veículo e o visual em que o mesmo se apresenta. Desta forma orientaremos a
composição de serviços, conservando cada vez
mais o automóvel do cliente e promovendo

reportagem táxi: bandeira dois para os lucros

Bandeira
dois para os
lucros

Se antes com o Corolla
o mercado de táxis
já representava um
excelente potencial
de negócios para a
rede de distribuidores
Toyota, agora com o
Etios Sedan a marca
tem tudo o que precisa
para cravar a liderança
de vendas nessa fatia
de consumidores.
por Eliane Nunes

Táxi TOYOTA PRIUS
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Quando você para com um táxi Toyota na
frente da casa ou da empresa de um cliente, a corrida já começa com um valor agregado”. O depoimento, do presidente da
Federação Nacional dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros,
FENCAVIR, Edgard Ferreira de Sousa,
diz muito sobre o quanto a marca pode crescer nesse segmento
com a consolidação do modelo Etios.
Ainda que dentro de uma faixa diferenciada de preço, o modelo herdou do Corolla os principais itens que costumam
nortear a compra racional dos profissionais que atuam nesse mercado: espaço interno, capacidade de porta-malas, baixo consumo de combustível e baixo custo de manutenção.
De acordo com o gerente de Vendas Diretas da Toyota do Brasil,
Santini, a empresa vem concentrando esforços para atrair mais e mais
esses consumidores, inclusive com a utilização de mídia específica
como anúncio em rádios, jornais, além de revistas e eventos do segmento. “Temos muitos argumentos para defender o crescimento do
produto, como a reconhecida qualidade Toyota e o preço que é competitivo com ou sem isenção de impostos”, explica. Ele destaca ainda a
agilidade no atendimento que é oferecido pela rede.
E quem assina embaixo é o gerente geral da Kurumá Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, Roberto Batissaco. “Sobretudo nas unidades como a nossa, que com o Programa DUO TEC conseguem
atender o cliente em 60 minutos – da entrada no box à entrega do
carro lavado, tem-se um diferencial valiosíssimo para esse segmento de consumidor que trabalha com o veículo e não pode ficar parado”, conta Roberto, acrescentando que a unidade já está
contratando técnicos para a implantação do segundo box DUO
TEC e tem o objetivo de contar com três pontos desse serviço.
Segundo ele, só na região metropolitana do Rio de Janeiro existem
cerca de 33 mil licenças de táxi. Embora a troca do veículo possa ser feita a cada dois anos, estima-se que o potencial real de troca por ano seja
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reportagem “Nossa! Mas é a cara do dono!”

toda a diferença”, diz ele destacando que a
própria entidade é proprietária de dois Corollas e que pretende se manter na marca.
“Nas minhas palestras em todo o Brasil
costumo defender que, quanto maior o valor do carro adquirido, maior é a isenção e
maior é a possibilidade de o taxista trocar
o carro depois de dois anos praticamente
sem custo algum. E isso é especialmente
possível em carros com excelente valor
de revenda como é o caso dos modelos da
Toyota, que atendem bem qualquer cliente, seja uma família, um executivo etc”.

Outro detalhe que Edgar aponta como
diferencial da marca além dos já conhecidos espaços interno e de porta-malas, segurança, baixo consumo e custo de manutenção, é a ergonomia. “Esse é um item que
acaba passando despercebido de tão bem
resolvido que é nos modelos Toyota, mas
que é de fundamental importância para um
profissional que passa longas horas atrás do
volante. É a diferença entre chegar em casa
e poder fazer um carinho na esposa, brincar
com os filhos, assistir ao telejornal ou simplesmente desmaiar na cama”, conclui.

Campanha: “Pergunte pra quem já tem”
A Carvalho & Filhos, de João Pessoa, realizou no último mês de maio uma campanha interessante, voltada à
venda de Etios Sedan para taxistas. Com o mote “pergunte para quem já tem”, a campanha contou com a participação do taxista Pedro Alves que teve a sua foto estampada em 16 outdoors na Grande João Pessoa e placas
de LED em duas das principais avenidas da capital paraibana. A iniciativa contou ainda com anúncios em jornais
e rádios.
De acordo com Dimas Lucena Lima, gerente geral da Carvalho & Filhos, durante o mês de maio, a campanha
resultou em cerca de 150 ligações, 40 visitas à concessionária, três vendas. “Além disso, demos início à negociação com algumas cooperativas de taxistas”, conta.
O taxista Pedro Alves, garoto propaganda da campanha, é o personagem desse mês da sessão Palavra do
Cliente, onde ele conta sobre a participação nessa iniciativa e sobre o seu dia a dia ao volante de um Etios. Leia
mais na página 42.

Crescimento

E o mercado já vem respondendo a esses incentivos. Enquanto em todo o ano
de 2013 a frota brasileira de táxis ganhou
912 unidades do modelo Etios, só até maio
deste ano as vendas já ultrapassaram esse
patamar. De acordo com o consultor regional de vendas da Toyota, Fernando Klein,
a expectativa é que até o final de 2014
mais de 2.200 novos Etios estejam rodando na praça – um crescimento de 142%.
E é quando o taxista põe os custos na ponta do lápis que a perspectiva de o Etios ver
a concorrência pelo retrovisor se fortalece.
Com base da tabela de consumo de combustível do INMETRO, considerando o uso de
Etanol, após 100 mil km rodados na cidade,
a economia do modelo é surpreendente.
Mesmo com motor 1.5, o Etios XS representa uma economia de mais de R$ 4 mil
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se comparado ao consumo aferido por modelo concorrente equipado com motor 1.4.
Outra frente que a Toyota está trabalhando diz respeito ao estudo de viabilidade para
a homologação de kit gás para o modelo
Etios. Esse é um projeto de médio/longo prazo, ainda sem data prevista de conclusão, mas
que vem sendo realizado no sentido de compatibilizar, não apenas o viés técnico e econômico, mas também as questões políticas no
que diz respeito a incentivos fiscais pelo uso
de uma matriz energética mais limpa.

Interior do ETIOS,
nova opção da TOYOTA
para os taxistas.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
VANTAGENS
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TROCA DE ÓLEO A GRANEL,
QUE UNE CONTROLE,PRECISÃO E CONFIANÇA.

Palavra do profissional

Segundo Edgard Ferreira de Sousa, presidente da FENCAVIR – entidade que congrega cerca de 1,2 milhão de taxistas em
todo o país – com exceção dos estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, o
perfil de cliente de cada taxista vai determinar a opção de modelo, mas a agilidade do
serviço de pós-vendas oferecido pela marca
é um diferencial importante que pode motivar a compra. “É a máxima do ‘time is money’. Uma coisa é ficar parado no aeroporto
à disposição do cliente, outra é ficar parado na oficina. A qualidade do carro Toyota – comprovada diariamente pela grande
solicitação de uso da nossa profissão - faz

GESTÃO COMPLETA DO ESTOQUE.
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DOS ABASTECIMENTOS

INTERAÇÃO COM
OUTROS ERP’s E DMS

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
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de 11 mil unidades. “Esse é um volume muito
representativo e não podemos esquecer que
os taxistas são formadores de opinião, e não
apenas quando expressam a satisfação com
o carro. Mesmo como passageiros, milhares
de potenciais clientes testam nosso produto
diariamente a bordo de táxis em todo o Brasil e essa é uma propaganda e tanto”, destaca.

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

Soluções em Lubrificação

pneus Usar itens originais é fundamental

Usar itens
originais é
fundamental

dos sulcos, de desgastes anormais e da pressão são alguns dos cuidados a serem tomados periodicamente, alerta Segatto. “São os
únicos componentes de um carro que estão
em contato direto com o solo. Eis o motivo
do comportamento do carro estar diretamente ligado às performances dos pneus”.

Alinhamento

Fazer alinhamento de rodas é fundamental para garantir maior vida útil dos pneus
e a segurança dos passageiros do veículo.
O serviço de alinhamento consiste na correção dos ângulos na suspensão em pivôs e
terminais de direção, o que permite o ajuste
das rodas para que o pneu tenha o mínimo
atrito possível com o solo e um rodar livre
no eixo de rotação. Segundo Segatto, “é recomendado testar o alinhamento de rodas a
cada troca de pneus, quando apresentarem
desgaste irregular na banda de rodagem ou
desgaste prematuro, quando o veículo puxar
a direção para um dos lados, e preventivamente a cada 10.000 km, por ocasião do rodízio que deve ser feito junto com o balanceamento. Desta forma, os pneus irão ter uma
maior vida útil com maior quilometragem”.
Koh explica, ainda, que após batidas em
guias, o comprador deve conferir a geometria para que não ocorra um desgaste prematuro dos pneus: “A utilização da geometria no processo de alinhamento do veículo
nos auxilia a observar se existe algum desgaste de buchas ou peças que estejam tortas, melhorando a dirigibilidade do veículo
e deixando a condução mais suave e segura”.

Cuidados com o equipamento são
essenciais para a manutenção do bom
desempenho do veículo por ALESSANDRO PADIN

Os pneus são os principais itens de seguran- “Calibrar uma vez por semana, alinhar e
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balancear de acordo com as especificações
orientadas nos manuais do proprietário ou
quando passar em obstáculos e buracos”.
Além de segurança, o uso de peças originais traz vantagens operacionais e econômicas, tanto no desempenho do veículo
como em sua manutenção. “A peça genuína sempre deve ser vista como um grande
aliado de quem a está comprando, trazendo sua satisfação e a relação custo x benefício sempre favorável”, afirma Fábio Segatto,
analista comercial sênior da Toyota.
Em termos de segurança é um elemento
importantíssimo ao qual se deve dar a devida atenção. A verificação da profundidade

Faceamento

Fábio Segatto elenca os benefícios do
faceamento dos discos de freio: elimina o
ruído excessivo do freio; evita a desmontagem, remontagem e ajuste do disco de
freio; e garante perfeito ajuste entre as pastilhas de freio e disco de freio.
Koh ressalta, ainda, que o faceamento
ajuda na manutenção e bom desempenho
do veículo, garantindo um melhor assentamento das pastilhas novas. “Com o tempo aparecem sulcos na superfície do disco
devido ao contato com a pastilha que, por
vezes, podem provocar empenamentos.
Ao acionar o pedal do freio, o proprietário
pode sentir uma vibração. O faceamento
irá corrigir o desgaste irregular e este empenamento”, explica Koh.

FICHA TÉCNICA
Cuidados com os pneus

os sulcos do pneu, chamada TWI. Se esta marca
estiver encostando no solo, é hora de trocar o pneu.

Calibragem dos pneus deve ser feita
semanalmente, sempre a frio, inclusive o estepe.
Evite fazê-lo com os pneus quentes. Se precisar,
sempre coloque a mais, nunca a menos;

Cuidados com os discos de freio

Balanceamento e alinhamento de direção
devem ser feitos a cada 10 mil km ou sempre
que surgirem vibrações no volante;
Rodízio dos pneus deve ser feito a cada 10 mil km;
Cuidado com a carga máxima indicada para
o pneu. Não coloque carga demais no carro;
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ça do veículo. São responsáveis pela dirigibilidade do automóvel, proporcionando alta
performance na condução, além de influenciarem positivamente na economia de combustível. Orientar os clientes a utilizarem
os equipamentos originais é, portanto, um
fator fundamental para o sucesso no atendimento e no relacionamento pós-venda.
“Além de manter a originalidade do veículo, os equipamentos foram estudados
e desenhados para que o desempenho e a
segurança permaneçam inalterados”, destaca Koh Yuean, gerente de Pós-Venda da
Caltabiano Pacaembu. E como os clientes
podem manter a qualidade dos pneus?

Outro cuidado importante é em relação
aos discos de freio. Deixar a pastilha chegar
no ferro é prejudicial ao disco, podendo
causar danos irreversíveis. “O proprietário
deve evitar, também, terrenos arenosos,
pois os detritos acabam se alojando entre
a pastilha e o disco, ocasionando um desgaste prematuro. Frear bruscamente, sem
necessidade, é um fator que também prejudica o item”, afirma Koh.
Segatto completa: “Geralmente os empenamentos dos discos ocorrem quando
o motorista usa o freio em excesso, o que
causa um superaquecimento dos discos.
Qualquer poça de água que encontre na estrada, nesta situação, pode causar um choque térmico, ocasionado o empenamento”.

Verifique a especificação de velocidade máxima
do pneu. Rodar em velocidade acima do que ele
suporta pode danificá-lo ou até provocar acidentes;
Não coloque pneus de especificações
diferentes no mesmo eixo do veículo;
Todo pneu tem uma elevação de borracha entre

Ruídos ao frear são sintomas de desgaste
das pastilhas e dos discos. Se ouvir este tipo de
barulho, leve o seu Toyota à Concessionária
para verificar o nível de desgaste;
Outro sinal de que existe algo errado é quando,
ao pressionar o pedal de freio, você sente ele
trepidar na sola de seu sapato. Este é um sintoma
de que seus discos possam estar empenados;
Quando a luz do freio acender no painel, não vá ao
posto de combustíveis completar o óleo de freio! Nível
baixo pode ter dois significados: ou o sistema está
com algum vazamento ou está na hora de substituir as
pastilhas. Se você fizer isso, irá mascarar o problema;
Quando for descer a serra procure ir com
o carro engrenado. Desta maneia você irá aliviar
o sistema de frenagem.
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Padronização
promove
qualidade
Projeto Body & Paint aumenta eficiência
e produtividade das concessionárias
por ALESSANDRO PADIN

A Toyota é pioneira no País na padronização dos proce- traz benefícios para o meio ambiente e para os nossos
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funcionários também. Hoje em todo o nosso processo
é utilizado uma quantidade de solvente quase insignificante e, com isso, garantimos a saúde dos colaboradores. Estamos agora em fase de implantação da ISO
14001 para nossa oficina de Body & Paint, pois já temos essa certificação na oficina mecânica da Lince”.
Mariana ressalta, ainda, que o cliente observa que
há uma organização em todo o processo, o que garante mais credibilidade e desperta confiança no serviço
prestado. “Mas o principal ainda é a qualidade percebida no veiculo reparado, pois após a implantação
do Body & Paint nosso índice de retorno caiu drasticamente, o que comprova que o cliente fica plenamente satisfeito quando recebe o veiculo”, completa.

Novidades

Para este ano, o objetivo da Toyota é o de estender
o Projeto Body & Paint para mais unidades e trabalhar a implantação de novos serviços. “Continuamos
com a ampliação do projeto, porém para este ano estamos trabalhando para implantar o Projeto de Reparo Rápido de Funilaria e Pintura, que traz comodidade e agilidade para o cliente e produtividade e
lucratividade para os concessionários”, destaca Cristillo.
A vantagem está na execução de pequenos reparos de funilaria e pintura daqueles veículos que
são levados aos concessionários, inicialmente, para
serviços como, por exemplo, revisão periódica.

Fontos: divulgação

dimentos de funilaria e pintura para concessionárias que
possuem estas operações. “Com o Projeto Body & Paint,
os processos são otimizados, aumentando a eficiência e a
produtividade”, ressalta Luiz Cristillo, Chefe de Departamento de Operações de Campo da Toyota. O processo preconiza que todo os serviços de funilaria, pintura e montagem de um determinado veículo sejam feitos por técnicos
especializados por área, do início ao fim do atendimento.
“Ganha-se em eficiência e organização, pois dessa
forma é possível medir com maior precisão a produtividade e eficiência desse técnico, de forma separada da
equipe, e garantimos o esforço dele para atingir as metas que temos nesses indicadores. Percebemos, ainda,
que dessa forma reduziu-se bastante a ociosidade e o
desperdício de tempo em manobrar veículos e transitar pela oficina, como acontecia antes quando o técnico
trabalha simultaneamente em vários veículos”, afirma
Mariana Rassi, diretora executiva do Grupo Ramasa.
As concessionárias sentem os benefícios desta iniciativa. “Percebemos três principais vantagens na padronização dos processos de funilaria e pintura. São eles: aumento
da qualidade do serviço prestado o que eleva, consequentemente, a satisfação do cliente; redução de desperdícios
como insumos, mão de obra, despesas em geral etc; e
aumento da produtividade e eficiência”, destaca Mariana.
Um dos aspectos do projeto é a sustentabilidade.
No programa Body & Paint um dos materiais utilizados é a tinta a base de água. “A utilização desse insumo

internacional mundo
por

internacional mundo

Eliane Nunes

TARGET: ZERAR
ACIDENTES
GRAVES ATÉ 2020

No final deste semestre, a Toyota - pioneira
no mercado de híbridos com o Prius, de 1997
- vai apresentar ao mundo, por meio dos salões internacionais, o primeiro carro movido
a hidrogênio produzido em série. Segundo
reportagem do The Japan Times, a fabricante
quer começar a fabricar a versão de produção do sedã FCV em meados de dezembro.
A ideia é produzir, de início, apenas algumas
dezenas de unidades por mês, para começar a
despertar o interesse do público em 2015. O
objetivo é torná-lo financeiramente viável entre 2016 e 2017. Apresentado pela empresa
em 2013, o conceito FCV utiliza um propulsor movido a hidrogênio capaz de gerar cerca
de 134 cavalos para uma autonomia de 482
quilômetros. O preço inicial do modelo no Japão será de oito milhões de ienes (cerca de R$
174 mil, sem frete ou impostos).
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Seguindo as premissas da Década da Ação
pelo Trânsito Seguro, lançada em 2011 pela
Organização das Nações Unidas (ONU),
montadoras estão desenvolvendo tecnologias para zerar acidentes com vítimas
fatais ou feridos graves até 2020. Como
sempre, uma das pioneiras nessa corrida é
a Toyota, que já desenvolveu tecnologias
que podem ser o prenúncio dos veículos
autônomos. Enquanto outros fabricantes
anunciam conjuntos de sensores capazes
de acionar os freios do carro - independentemente da ação do condutor – para evitar
colisões traseiras ou atropelamentos (até
cerca de 30 km/h), a Toyota já conta com
um recurso similar que, porém, é capaz de
executar até o desvio total de direção para
evitar o impacto. Aliás, de acordo com os
planos da Toyota, os Jogos Olímpicos de
Tóquio, que acontecem em 2020, serão a
grande vitrine da marca para mobilidade
urbana segura, com acidente zero e emissões de poluentes quase zero também.

TMC celebra 120º
aniversário de
nascimento do
seu fundador

NOSSOS AMIGOS
CRASH TEST DUMMIES

Eles dão a cara (e o corpo) a bater em prol
da segurança de motoristas e passageiros
do mundo todo. Esses personagens, tão
fundamentais para o desenvolvimento dos
conceitos e tecnologias em prol da segurança
veicular, são os crash test dummies, bonecos
usados em ensaios de impacto. Simulando o
corpo humano, eles são cheios de sensores
que medem a desaceleração da cabeça, da
região do tórax e da pélvis durante o impacto,
além dos efeitos no pescoço, peito, pernas,
tíbias e até nos pés, servindo para analisar
os efeitos da batida sobre os ocupantes e
ajudar as montadoras a tornarem os veículos
cada vez mais seguros. Os dummies atuais
– os chamados Híbrido III – têm
articulações nos ombros, braços,
pélvis, pernas e pés. Eles são
compostos de ligas de aço e de
ferro nas partes que simulam os
ossos, ligas de grafite nas costelas e
possuem pele de
um vinil especial,
que simula a pele
humana.

Fotos: divulgação / shutterstock

Carro movido a
hidrogênio chega
ainda em 2014

Lexus ganha seu segundo showroom no Brasil

O último dia 11 de junho marcou o
início das comemorações do 120º aniversário de nascimento do fundador da
Toyota, Kiichiro Toyoda que seguem
até o final do ano. Diversas instalações
da Toyota, localizadas no Japão, foram
envolvidas com o intuito de recordar o
espírito empreendedor de Toyoda que,
em 1933, implementou um departamento de automóveis dentro da fábrica de
máquinas de tecelagem da família. Três
anos depois, Kiichiro realizou seu sonho
ao produzir o primeiro veículo em solo
japonês, o “Toyoda AA”. Em 1937, ele
fundou a Toyota Motor Corporation.
O Museu Comemorativo da Indústria
e Tecnologia da Toyota (Nagoya) promove a exposição “O Sonho de Kiichiro”,
lançando luz sobre a vida e a personalidade dele que lançou as bases da indústria
automotiva japonesa. No Museu Kuragaike Comemorative Hall (Toyota), os
visitantes poderão conferir as origens da
montadora e realizar passeios na antiga
residência de Kiichiro, que normalmente não é aberta ao público. O “Toyoda
AA”, destaque da série de homenagens
ao fundador, será exibido no Museu do
Automóvel da Toyota (Nagakute) junto
a outros carros que contaram com a participação de Kiichiro na concepção ou
fabricação, como o “Toyopet SA”.

Depois de dois anos de atuação
no Brasil com operação
independente da Toyota, a
Lexus, divisão de luxo da marca,
já conta com um segundo
ponto de venda no país.
Com a inauguração do novo
showroom, no Jardim Europa,
em São Paulo, a expectativa
é dobrar as vendas no Brasil.
A primeira unidade da marca
também fica na capital paulista,
mas no bairro do Morumbi.
Por aqui a Lexus vende o híbrido
CT200h, os sedãs LS460L e
ES350, o utilitário esportivo RX350
e o recém-lançado IS250. Além
dos veículos, que são verdadeiras
obras de arte da indústria
automotiva, a marca oferece
diferenciais no atendimento como
vallet e empréstimo de carro
durante o período de revisões.
Os planos futuros da Lexus
incluem a abertura de novas
unidades, inclusive em outras
praças, como Belo Horizonte,
Curitiba e Rio de Janeiro.

Programa Toyota Contratar Treinar e Reter

Método Quantum
aumenta
assertividade
nas contratações
e no desenvolvimento
de equipe

O processo de gestão de pessoas
para a área comercial demanda
profissionais alinhados ao negócio
da Toyota tanto no presente como
no futuro. Ciente da importância
estratégica de selecionar e reter os
perfis mais adequados em sua
equipe de vendas, a Toyota e
sua Rede de Concessionárias,
com o apoio da ABRADIT, têm
adotado uma ferramenta capaz de
mensurar perfil e comportamento,
trazendo diversos benefícios na
gestão de Recursos Humanos.
por ALESSANDRO PADIN

O método Quantum foi implantado na empresa em 2012 para
ajudar na seleção de profissionais da área comercial. Considerando que os principais cargos desse setor são Consultor e Gerente
de Vendas de Veículos Novos, a Toyota realizou um mapeamento
para identificar as principais habilidades comportamentais para o
bom desempenho e eficiência em vendas.
Na época, a Toyota planejava o lançamento do Etios, seu primeiro carro compacto comercializado no Brasil, que atrairia um
novo perfil de cliente para as concessionárias. Muitos teriam seu
primeiro contato com a marca e as equipes de venda precisavam
estar preparadas para atender as expectativas do consumidor.
Utilizado no Programa Toyota Contratar Treinar e Reter, o método é uma ferramenta de análise comportamental para auxiliar
a Rede de Distribuidores na contratação da equipe de vendas. A
tecnologia cruza o perfil do candidato avaliado com o considerado
ideal para o cargo, informando o grau de compatibilidade entre
eles por meio de relatórios e gráficos.
Além disso, o método Quantum pode ser adotado para identificar gaps de desenvolvimento, analisar o clima organizacional, entre
outros benefícios. A implantação da ferramenta tem gerado inúmeros resultados, entre eles, maior foco na eficiência, redução dos
custos de turnover e otimização do investimento em treinamentos.
O diretor executivo da Abradit, Paulo Cezar de Araujo, destacou a importância do método Quantum na fase de pré-seleção
de profissionais: “Fizemos o genoma de diversos cargos chave na
concessionária, de acordo com o perfil ideal baseado nos melhores profissionais da Rede - selecionados por uma comissão formada pela assessoria Quantum, executivos da Toyota e profissionais
de RH da Rede”, explica. “A ferramenta facilita o processo de sele-

Visão Geral
Metodologia Quantum Assessment
O que é

Ferramenta de análise comportamental

Objetivos

Alinhar pessoas à estratégia do negócio
Contribuir para o processo de seleção,
treinamento e desenvolvimento de pessoas
Analisar clima organizacional

Benefícios
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Contratação assertiva, baseando-se nos perfis
definidos “Pessoas certas no lugar certo”
Seleção de profissionais mais
alinhados ao negócio da Toyota
Maior foco na eficiência, mantendo
o Índice de Satisfação do Cliente
Aumento da produtividade e eficiência
Ganho de tempo e lucratividade
Redução de custos de turnover
Promoções assertivas e programas de
desenvolvimento focados em GAPs visíveis
Otimização do investimento em treinamentos

ção. Temos convicção que esta prática reduz o turnover na Rede, pois permite contratar profissionais com
maior probabilidade de se adaptarem às exigências da
função”, afirma o executivo.

Pessoas certas nos lugares certos

Para contratar um novo colaborador para a área de
vendas é importante saber quais habilidades e competências serão exigidas. Por isso, é essencial que o responsável pela área de Recursos Humanos alinhe com o
Gerente de Vendas as expectativas em relação ao cargo
e função que esta pessoa desempenhará.
Geralmente, as contratações consideram apenas a
experiência anterior e as habilidades técnicas do candidato, deixando de lado o comportamento, índice de
flexibilidade, entre outras características importantes.
Um grande diferencial do método Quantum é justamente a identificação do índice de flexibilidade e nível
de energia do profissional.
Embora uma pessoa possa ser adequada em termos
de perfil (forma de agir, estilo de comunicação, ritmo
e conformidade), o exagero de uma qualidade pode se
transformar em defeito e vice-versa, tornando-se um
fator de dificuldade ou facilidade de adaptação. É isso
que o Índice de Flexibilidade (IF) indica com segurança. O nível de energia também é um indicador que
potencializa a performance profissional, exatamente
por analisar o grau de interatividade com as pessoas e
o ambiente de trabalho.
Todo Distribuidor deve capacitar o responsável pela
área de Recursos Humanos no uso e interpretação
corretos da metodologia Quantum. Para isto, o profissional deve participar do treinamento Formação de
Analista Quântico (FAQ) realizado periodicamente
pela Abradit.

O alto custo de uma
contratação mal feita

Pesquisas recentes revelam que um funcionário admitido e demitido depois de apenas seis meses pode
custar à organização o equivalente a 15 vezes seu salário. Se isso ocorrer, por exemplo, com um profissional

que ganhe R$ 1.000,00 por mês, o empregador desembolsará por essa passagem-relâmpago R$15.000,00 ao
final do semestre em questão.
Curiosamente, as demissões acontecem muito mais
por comportamento ou desempenho inadequados do
que por falta de capacidade técnica. “Contratamos pelo
currículo e demitimos pelo comportamento”, revela Ligia de Andrade, analista comercial e de treinamento de
vendas da Toyota. “Vemos muitas empresas contratar
apenas pelo currículo (histórico profissional), sem avaliação comportamental, de grau de resiliência, índice de
flexibilidade, se serão adequadas à cultura da empresa,
aos processos e objetivos de médio e longo prazo. Nesses casos, observamos alto índice de turnover, gerando
prejuízos mensuráveis para a empresa”, destaca.
Segundo Ligia, avaliar o perfil comportamental é
essencial para contratações mais assertivas. “Nenhum
treinamento qualifica quando o perfil está inadequado.
Treinar pessoas com perfil inadequado é desperdiçar
recursos financeiros, humanos e conhecimento”, ressalta. “Por outro lado, treinar pessoas com o perfil adequado potencializa suas habilidades na execução da
função. Aí o treinamento passa a ser um motivador e
teremos profissionais com brilho nos olhos, que acreditam na importância de seu trabalho e fazem toda a
diferença nos resultados da empresa”, conclui.

Seção Trabalhe na Rede
no site Abradit

Vale lembrar que o site da Abradit traz a seção Trabalhe na Rede, uma área onde as Concessionárias
anunciam suas vagas e o candidato pode cadastrar seu
currículo e candidatar-se ao emprego.
Segundo Paulo Cezar Araujo da Abradit, este recurso visa oferecer à Rede a possibilidade de anunciar
vagas e buscar candidatos treinados em cursos e com
nível de graduação na vasta grade de treinamentos da
Toyota. “O sistema de Busca é fácil: a Concessionária
informa o cargo e o nível de graduação desejados e o
sistema traz os candidatos disponíveis. O cadastramento fica na parte aberta do site e a Busca por profissionais, na área restrita”, explica o executivo.
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TDMP TOYOTA Way na veia

u

ma viagem aos conceitos e à filosofia que
fizeram a Toyota alcançar a liderança mundial de vendas de veículos sem perder de
vista a excelência no atendimento ao cliente.
Esta é a principal bagagem que os participantes do Módulo Japão do TDMP trazem
quando retornam ao Brasil e às suas atividades na rede de distribuidores. “O que
eu achei mais importante foi realmente o preparo para a sucessão,
a visão de negócio e o foco absoluto no cliente”. Quem relata essa
experiência única é Mariana Maia, gerente geral da Saga Motors,
com uma unidade em Goiânia e outra em Anápolis (GO). Ela integra a terceira geração da família que desde 1975 preside o Grupo
Saga – detentor de 47 concessionárias sendo duas da marca Toyota.
“A Toyota está onde está pelo filosofia Kaizen, pela melhoria contínua. É um modelo de gestão que busca a raiz do problema e prima
pela adoção de uma atitude assertiva em relação a ele”, diz Mariana
que destaca ainda: “interessante esse foco no coletivo, um importante
traço da cultura japonesa, bem diferente do individualismo que caracteriza o ocidente”. Mariana integrou um grupo de 15 pessoas que
viajou ao Japão entre os dias 25 de maio e 01 de junho.
O roteiro da viagem inclui a visita aos museus que contam a história da família Toyoda, desde a perseverança do Sr. Sakichi Toyoda
(pai do fundador da Toyota Motor Corporation) em sua busca pelo
aperfeiçoamento da máquina de tear – que lançou as bases para o
Toyota Production System (TPS), o nascimento do conceito “Cliente em Primeiro Lugar”, assim como a fundação da Toyota Motor Corporation pelo Sr. Kiichiro Toyoda. “Também visitamos uma fábrica
da Toyota para que os participantes entendam mais profundamente o
TPS, o Kaizen sendo aplicado, o conceito do Just in Time, dentre outros”, explica o Gerente do Programa Toyota Sales Way – Qualidade
Toyota de Atendimento, Ademar Guiotoku.
Segundo Guiotoku, até da cerimônia do chá eles participam para
vivenciar o ritual de atendimento ao cliente, o conceito de “omotenashi” (espírito da hospitalidade japonesa) e “Ichi -go- ichi-e” (once
in a life time). “O objetivo é que os sucessores e executivos da rede
entendam o porquê de oferecer o melhor atendimento aos clientes
e a importância disso no sentido de conquista-los para toda a vida”,
explica. “O grupo volta às suas atividades ainda mais comprometido e
alinhado com a cultura e a filosofia Toyota”, completa.
“Para esta viagem, a ABRADIT deu todo o suporte logístico aos
alunos e preparou um Kit de viagem especial com mochila, camiseta,
boton de identificação, tags de mala, guia de viagem, etc para que representassem bem a nossa associação”, acrescenta o diretor executivo
da entidade, Paulo Cezar Araújo.

Toyota
Way na veia
por Eliane Nunes

38 abradit news

Foto: acervo pessoal

Mais um grupo de alunos do Toyota Dealer Management
Program viajou ao Japão para uma experiência ímpar
de imersão no Toyota Way. O TDMP, curso de pósgraduação latu-sensu que é ministrado pelo Instituto
de Ensino e Pesquisa (Insper), patrocinado pela ABRADIT
e customizado pela Toyota, é voltado para sucessores
e executivos da rede de concessionárias da marca.

Ensinamentos para o pós-vendas

De volta ao Brasil, Mariana desembarcou com sede de multiplicar
os conhecimentos adquiridos. Vantagem para os colaboradores e vantagem para os clientes das duas concessionárias Toyota do Grupo. “Já
fazia parte do DNA da nossa empresa uma cobrança muito forte com
relação ao faturamento, às vendas. Agora, o atendimento ao cliente
ganhou um peso equivalente na avaliação da nossa equipe”, conta
Mariana, que acrescenta: “A qualidade do produto Toyota fideliza
o cliente com a marca, mas é o nosso serviço, o nosso atendimento
que garante a fidelização do cliente com a concessionária, não apenas
para a próxima compra, mas também para a realização de serviços”.
Segundo Mariana, desde o seu retorno ela vem se reunindo com
os consultores e fazendo exercícios de avaliação e até autocrítica do
atendimento. “Buscamos entender onde estávamos pecando quando,
por exemplo, não conseguíamos explicar para o cliente o porquê de

Toyota Way na veia

um determinado serviço não estar coberto
pela garantia e ele acabou recorrendo ao SAC
da Toyota”, relata. Mariana explica ainda que
agora, a importância de dar um atendimento
360 graus para o cliente e atender localmente tantas das suas demandas quantas forem
possíveis, ficou muito mais claro para toda a
equipe Saga.
De acordo com Mariana, a ideia é aplicar
esse conhecimento em todas as concessionárias do grupo. ”Vamos inclusive abrir um canal
de ouvidoria, em que os clientes do grupo terão um canal direto com a diretoria. De qualquer forma, de todas as lições, a maior delas é
que nosso papel é vender não apenas produtos, mas principalmente benefícios”, finaliza.

O programa

Devido ao aumento da Rede de Concessionárias – o que deverá se intensificar ainda
mais com a consolidação do modelo Etios no
mercado – a Toyota e a ABRADIT viram a
necessidade de criar um programa que desse
suporte, sobretudo, ao processo de sucessão
que vem se observando em vários distribuidores. “Alguns fundadores estão pouco a
pouco deixando de atuar intensivamente no
negócio e foi fundamental criar um mecanismo que desse suporte ao crescimento contínuo da rede, sem perder a cultura e o DNA da
Toyota”, explica, Ademar Guitoku, Gerente
do Programa TSW.
Ademar lembra que foi realizada uma
grande análise de qual universidade seria a
melhor para ministrar esse curso, e assim, o
Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa (antigo IBMEC), foi o vencedor da concorrência.
Criado em 2008 o Toyota Dealer Management Program já formou mais de 120 profissionais divididos em quatro turmas. A quinta
turma já está em andamento e conta com cerca de 35 participantes.
Além da grade curricular obrigatória, que
inclui matérias como Gestão de Marketing
do Varejo, Gestão Estratégica de Vendas,
Negociação e Gerenciamento de Conflitos,
o TSMP conta com outras atividades como
o workshop Toyota Way in Sales and Marketing, visita à planta da Toyota e dois módulos
internacionais (Los Angeles e Japão). “No
Módulo americano focamos principalmente
o lado gerencial, conduzindo um business
game. Já o módulo japonês é mais focado no
Toyota Way, ou seja, na filosofia e na cultura
organizacional da empresa”, conclui.
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Arte e Entretenimento ABRADIT Recomenda
por

Eliane Nunes

Portillo, chile

Espumante produzido
em 15 minutos

Pont des
Arts, Paris

Comemoração atrasada,
mas de primeira

Temporada
de esqui logo ali

Se a estreia da seleção na copa colocou o Dia dos
Namorados em segundo plano, o ABRADIT News
tem algumas dicas para comemorar a data com atraso, mas em grande estilo e de forma inesquecível. Uma
delas é a pequena cidade de Verona, no norte da Itália.
Lá fica a casa do século 13 onde teria vivido Julieta,
a jovem que, ao lado de Romeu, protagonizou a mais
famosa história de amor de Shakespeare. Ainda na
Itália outra possibilidade é que as juras de amor sejam
trocadas em um passeio de gôndola na icônica Veneza.
Outra ideia é “eternizar” o romance somando um
cadeado aos milhares já fixados na Pont des Arts, em
Paris. Apesar da aparente lotação – que causou recentemente o desabamento de parte do alambrado da ponte,
viajantes recentes garantem que sempre cabe mais um.
Um destino mais apimentado e igualmente interessante é o Museu do Sexo, em Nova York. O MoSex reúne
mais de 15 mil peças ligadas ao tema entre fotos, obras
de arte, roupas e outros objetos de diferentes épocas.
Mas o roteiro do amor não necessariamente precisa
de passaporte. Boa companhia, fondue, um bom vinho
e climas mais amenos podem dar o tom da comemoração em destinos como a paulista Campos do Jordão e
as famosas Serras Gaúchas.

Está aberta e vai até outubro a temporada de esqui na América do Sul.
Pela proximidade com o Brasil, uma viagem curta de quatro ou cinco dias
pode ter como destino algumas das principais estações sul-americanas,
tanto no Chile quanto na Argentina. Veja algumas opções:
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da por brasileiros no inverno. O complexo conta com 120 km de pistas,
mais de mil hectares de terreno exclusivo para os praticantes de esporte e dezenas de meios de elevação.
CERRO BAYO (ARGENTINA): Localizada na charmosa Villa la Angostura,
próxima a Bariloche, a estação de esqui funciona de junho a setembro e
possui 200 hectares esquiáveis. Cerca de 50% da pista é destinada aos
esquiadores experientes, mas possui
bastante opções para os iniciantes e
para crianças, como a pista Cartoon
Network exclusiva aos pequenos.
LAS LEÑAS (ARGENTINA): Conhecida por manter um público mais
sofisticado e mais experiente no esqui e no snowboard, Las Leñas é um
destino badalado da Argentina no inverno. A proximidade da montanha
com os hotéis, restaurantes e lojas,
a vida noturna agitada e a possibilidade de esquiar durante a noite são
alguns dos pontos altos do destino.
CERRO CASTOR (ARGENTINA):
No extremo sul do país, na cidade
de Ushuaia, está a mais nova estação de esqui da Argentina. Com
equipamentos e meios de elevação
modernos, o complexo possui 28
pistas distribuídas em 600 hectares
esquiáveis. A base da montanha está
a apenas 195 metros do mar, mas o
cume tem 1.057 metros de altitude.

RJ e SP recebem exposição
do mestre do surrealismo

Fotos: divulgação

VALLE NEVADO (CHILE): É a maior estação do país,
com 900 hectares esquiáveis. O complexo atrai cada
vez mais turistas brasileiros e por isso muitos instrutores
e funcionários por ali já falam português ou pelo menos
portunhol. O local é uma boa escolha para quem quiser
ficar em Santiago e só passar o dia como também para
os que quiserem ficar mais tempo na neve.
PORTILLO (CHILE): Localizada a cerca de duas horas da
cidade de Santiago, no Chile, a estação de esqui de Portillo chega a receber sete mil hóspedes a cada temporada de neve, que começa no final de junho e vai até o
começo de outubro. Mesmo assim, consegue preservar
uma aura de destino intocado. Há 34 pistas, sendo que
15% para quem é iniciante, 30% para intermediários e
55% para quem tem um nível mais avançado no esqui.
EL COLORADO (CHILE): A montanha conta com quatro
tipos de snowpark, 19 meios de elevação e 22 pistas e
é mais voltado para famílias com crianças. O visitante
pode também aproveitar o teleférico que conecta a estação a montanha de Farellones, onde há mais pistas de
esqui. Apesar de não possuir outros atrativos naturais, El
Colorado está bem próxima da capital chilena, podendo
servir como um passeio de fim de semana para quem
estiver em Santiago.
CHILLÁN (CHILE): A estação de esqui abriga a maior
pista da América do Sul, Las Tres Marias, com 13 km
de extensão. Além das atividades na neve, como esqui,
snowboard, snowmobile, passeio de trenó e paintball
na neve, o local é bastante conhecido por suas águas
termais e suas propriedades medicinais. O Spa Termal
concentra uma boa variedade de tratamentos de beleza e relaxamento, propício para quem quer relaxar após
um dia intenso na montanha.
CERRO CATEDRAL (ARGENTINA): O Cerro Catedral é a
principal estação de esqui de Bariloche, muito frequenta-

Uma equipe de cientistas da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia,
encontrou um método mais rápido
e eficaz para produzir espumantes
de segunda fermentação em garrafa.
Hoje, para se elaborar a bebida a partir
do método tradicional, leva-se aproximadamente 60 dias, devido a todo
processo de rémuage (para retirar as
leveduras mortas de dentro da garrafa), no entanto, cientistas prometem
fazer isso em apenas 15 minutos.
De acordo com os pesquisadores
do Instituto de Engenheiros Químicos (IChemE), eles encontraram uma
maneira de anexar nanopartículas
magnéticas à superfície das leveduras
e, com o uso de ímãs, removê-las das
garrafas em somente 15 minutos.
A levedura, segundo eles, não é afetada
pela magnetização mesmo após ser
fermentada. Além disso, testes sensoriais sugerem que o aroma, paladar,
corpo, sabor, tamanho das bolhas e
até mesmo a própria degustação não
foram prejudicados pelo novo processo.

Desde a sua abertura no final de maio, a mostra “Salvador Dalí” do artista catalão surrealista em cartaz no
Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro vem batendo todos os recordes de público. A exposição,
que é a maior retrospectiva da obra do pintor já vista na América Latina fica no Rio até 22 de setembro e
depois segue para o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, onde poderá ser visitada de outubro a dezembro
deste ano.
A mostra Salvador Dalí é formada por 150 peças – 29 pinturas, 80 desenhos e gravuras, além de documentos e fotografias – vindas das principais instituições colecionadoras do artista, a Fundação Gala-Salvador Dalí
(Figueres), o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madri) e o Museu Salvador Dalí (Flórida).
A exposição apresenta sua criação desde os anos 1920 até os últimos trabalhos. É possível ver, por exemplo, a obra “Autorretrato cubista”, de 1923, e também quadros da fase surrealista, que deu fama mundial ao
pintor. Destaque para telas como “Monumento imperial a la mujer-niña” (1929), “El sentimiento de velocidad”
(1931), “Figura y drapeado en un paisaje” (1935) e “Paisaje pagano medio” (1937).
O público poderá conferir ainda a contribuição de Dalí para a sétima arte, com destaque para as produções
em parceria com Luís Buñel: O cão andaluz (Le chien andalou, 1929) e A idade do ouro (L’age d’Or, 1930).
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PALAVRA DO CLIENTE Pedro Alves

Estou muito feliz com
o carro e com a marca”
Há 25 anos Pedro Alves é taxista em João Pessoa. No mês
de maio estrelou a campanha “pergunte para quem já
tem” da Carvalho & Filhos, que estampou sua foto e seu
telefone em 16 outdoors espalhados pela região.

nos oito faço ponto na Carvalho & Filhos, transportando clientes de agendamento. A gente sempre ouviu
falar da qualidade dos carros da marca, do conforto,
do espaço interno e tudo o mais. Há pouco mais de
quatro anos eu fazia muitas viagens e daí, comprei um
Corolla. Dois anos depois, na hora da troca, eu busquei um carro mais compacto e com preço menor.
Como ainda não existia o Etios, acabei comprando um
carro de outra marca. Deu para trabalhar, mas sempre
sentindo falta do conforto e espaço interno. Assim que
completou o período para troca, não tive dúvida, e
comprei o meu Etios.
ABRADIT NEWS: E O QUE MOTIVOU A
TROCA PELO ETIOS SEDAN?
PEDRO ALVES: Em primeiro lugar o

preço, mas, além
disso, o modelo cumpre todos os requisitos para quem
trabalha o dia todo ao volante. O Etios Sedan herdou
muita coisa boa do Corolla com uma excelente relação
custo-benefício. A única coisa é que, por ser maior, o
Corolla oferece mais estabilidade. No mais, o Etios é um
carro bonito, tem excelente espaço interno e até ganha
quando o assunto é capacidade de porta-malas, uma
característica muito importante para qualquer taxista.
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ABRADIT NEWS: COMO SURGIU A IDEIA DE SER GAROTO
PROPAGANDA E COMO FOI ESSA EXPERIÊNCIA?
PEDRO ALVES: Como eu transporto vários clientes da

Carvalho & Filhos, agora com o meu Etios, sempre
comentava com o pessoal da concessionária o quanto
estou feliz com o carro, daí surgiu o convite. A experiência foi interessante. Até recebi ligações de outros taxistas, mas muito mais ligações de particulares. Como
a gente dirige muito, acho que a nossa opinião sobre
um carro acaba valendo muito para qualquer cliente.
ABRADIT NEWS: ENTÃO A PESSOAS COSTUMAM
PERGUNTAR A SUA OPINIÃO SOBRE O CARRO?
PEDRO ALVES: Sim, mas depois da campanha, ainda mais.

Dias desses, foi até engraçado. Peguei um cliente que ia
comprar um carro para a esposa e a corrida tinha como
destino uma concessionária de outra marca. Daí no caminho, a pessoa começou a perguntar sobre o meu carro, o
que eu achava do produto, do atendimento na concessionária, essas coisas. No final, ele pediu para eu mudar o itinerário e leva-lo na Carvalho & Filhos para um test drive.
ABRADIT NEWS: SABEMOS QUE A SUA HISTÓRIA COM
O ETIOS APENAS COMEÇOU, MAS JÁ DÁ PRA ARRISCAR
QUAL SERÁ O SEU PRÓXIMO CARRO?
PEDRO ALVES: Estou muito feliz com o carro e com

a marca. Em 2016, quando chegar a hora de trocar,
deverei comprar outro Etios por que é um carro danado de bom.

Fotos: acervo PESSOAL/ divulgação

ABRADIT NEWS: HÁ QUANTOS ANOS ESTÁ
NA PROFISSÃO E QUANDO COMEÇOU A SUA
HISTÓRIA COM A MARCA TOYOTA?
PEDRO ALVES: Estou na praça há 25 anos e há pelo me-

